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 رسالة يف فيفية تسفير الكتة

 هـ(5601)ت العزيز الرسموفي لمعفمة المتفنب أبي زارس عبد

 

 

 

 

 مقدمة

نبغ يف بالد المغـر  عممـاك كريـراه اهتمـوا بمختمـل العمـوم االفأـوها ا لفـوا يف 

بما كانوا يشـغ  بـالهم مـن مسـائ  الـدين  ئتفاصيمها ادقائقهاا اتركوا مؤلفات كريرة تأب

ــا االفأــوه  ــالعموم الت بيقي االعقيــدة ااادا  االعمــوم اننســانيا عمومــاا كمــا اهتمــوا ب

االمهـارات اليدايـاا التـي كانـا مجـاا  بـراب مـواهبهم العمميـاا الكـائهم الحـريفا ايف 

سميماه  بن مدمأ قا سوس نبغ كرير من عمماك المدارس العتيقا يف هذا المجاا مر  مح

العربــي اودابيا امــن المجــايت التــي اهــرت هيهــا بــراعتهما  بــن الــراداينا امحمــد

مجــاا الوراقــا اتســفير القتــاا اقــد كانــا مأ قــا ســوس مجــاا مــدارس عتيقــا كريــرة 

اخزانات ااهرةا اابدهر هبا انتساخ القتا اتسفيرهاا اكانـا المـدارس العتيقـا مجـاا 

اراقوه محرتهوه متقأوه لفأوه القتا ا بإجـادة الأسـ ا ممارسا هذه المهاراتا ااهر 

ادقا الأق ا اجماليا القتابـاا احسـن التسـفير اراعـا التجميـدا امـن العممـاك االفقهـاك 

 المهرة يف هذا المجاا نذكر:

.( قر  بفـاس امـراك ا احرهتـه ه 1131الرحمن القرامي )ت عبد بن اهلل عبد -

 .(1)تسفير القتا

                                                 
 . 9/31المعسوا( 1)

 قرأها وعمق عميها

 محمد السعيدي بب المهدي

 عامعة ابب قهر بأفادير
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هــ(  سـتال مدرسـا  1311تالصـوابي ) ىمـن  مـالو نيـا يحيـ حمد  بن محمد -

كاه له خط جيد ُيتحدث بـها ايـد صـأا  يف تسـفير القتـاا يبم تمـر المدرسـا » يمزي 

 .(1)« بيد من ثالثين سأا

 براهيم  بن هـ( تمميذ العربي 1318)ت   براهيم الخياطي بن محمد بن اهلل عبد -

 .(2)تعاطى صأاعا تسفير القتا اودابيا  ستال مدرسا تيزي اوالياكا

هـــ( كــاه يشــارم يف المســاجدا ايــتقن 1338تالحســن الــودريمي ) بــن ســعيد -

 .(3)تجميد القتاا مقصودا لذلر

 بـي بقـر الرسـموكيا الـذي  بن العزيز امن هؤيك العمماك المتقأين لمتسفيرا عبد

ا صــغيرة جمــم مــا تحصــ  لعممــاك ســوس هقهائــه مــن مهــارات التســفير ادا ــا يف رســال

مختصرةا تأم من جها عمى تمّقن السوسيين من هذه المهـاراتا اعمـى  تقـاه المؤلـل 

 لتقأياهتا المختمفا.

 التعريف بالمؤلف: -5

 جمـم   ا(4) بـي بقـر الرسـموكي بن العزيز العالما المدرس المؤلل القاضي عبد

اركا يف كريـر مـن كبيراا اهقيها خريتاا ا ديبا بارعاا مشالمرتجموه له عمى  نه كاه عالما 

                                                 
 . 111 /2خالا جزالا ( 1)

 . 14/38المعسوا( 2)

 . 281-19/281المعسوا( 3)

ــا السوســي يف المعســوا( 4) ــه العالم ــرجم ل ــاا  :1/21ت ــا38ا اســوس العالم  /4ا 2/83ا اخــالا جزال

ا االرسـموكي 114ا االحضيقي يف ال بقـاتا  :213هام : 63ا ا يميغ قديما احديراا  :38ا13

ا امحمد 31ادااد القّرامي يف بشارة الزائرينا  : 13ا االيوسي يف الفهرساا  :11الوهياتا  :يف 

ا اامحمد  يا بومهـااتا 13/4342ا ا حمد الباير يف معمما المغر 2/619حجي يف الحركا الفقريا

الصــمد حــرحبيميا يف عمــدة  ا اعبــد281مأــار الســعود عــن تــاهراات المولــود امدرســتها العتيقــاا  :

بن  حمد السماللي اودابيا تحقيق ادراسا  لمبيا يف معاين مفيدة اوريا بزبدة مغأي المبياا لمحمدا

رسـالا الـدكتوراه بقميـا اادا  االعمـوم  26الصمد حرحبيميا  حـرا  اوسـتال  حمـد كـراما  : عبد

 . 1432/2111اننسانيا بأكادير 
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الفأـــوه مـــن الحســـا  اال ـــا االمأ ـــقا الـــه تـــاليل كريـــرةا الـــه يـــد يف المهـــارات 

لا نجدة اقوة احزم يف  مورها يعمل هرسه بيدها ايركا الجياد من »االصأاعاتا اكاه 

 .(1)«الخي  ايتقمد سالحه اكاه له خط رائق يقتا ايتقن غايا ايتقاه

 أصمز ووالدتز -أ

 بــن يعقــو  بــن يحيــى بــن يعقــو  بــن  حمــد بــن بــي بقــر  بــن العزيــز هــو عبــد

محمدا الربجي نسـبا  لـى قريـا  بن يوسل بن  براهيم بن  بي بقر بن محمد بن  سحاق

ــ  برســموكا (2)الــرب  ــا  ايي ــا ماجــدة يعــّد العالمــا  ا(3)بمأ ق ــن نبغــا  ســرة عممي حي

 ر لمهجرة.الرسموكي  حد  اائ  عممائها المعراهينا اهأاك الد  ااخر القره العاح

 دراستز وشيوخز -ب

يحر  ه العالما الرسموكي حفظ القرآه القريم ببمدها ثم ان مق لدراسا العمـوم 

بالمدارس العمميا التي كانا تزخر هبا جباا جزالا يف العصر السعدي المزدهر بـالعموم 

 االمعار ا امن  عالم حيوخه الذين لكرهتم المصادر المتعرضا لرتجمته:

ـــد .1 ـــا عب ـــن اهلل العالم ـــا ب ـــه بمدرســـا ت ـــو  الســـمالليا  خـــذ عأ موت ريعق

 .(4)السمالليا

 .(5) حمد الرسموكيا درس عميه بمدرسا  هال  اگأس بإداابعقي  بن عمي .2

مهدي عيسى السقتاينا قاضي تاراداناا قر  عميه هبـذه المديأـا بجامعهـا  و ب .3

                                                 
 . 13ههرس اليوسيا  :( 1)

 . 1/21المعسوا ( 2)

. م بعـا الأجـاح 281أار السعود عن تاهراات المولود امدرستها العتيقاا امحمـد  يـا بومهـااتا  :م( 3)

 . 1414/1334الجديدة الدار البيضاك 

 .1/21المعسوا ( 4)

 .1/21المعسوا ( 5)
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 .(1)القبير حين كاه القاضي يباحر تدريسه

م يف للـر العصـر الـذين خّرجـوا مـات مـن الفقهـاك هؤيك كمهم من العمماك العظـا

 االعمماك.

 أعمالز -ج

  يف التدريس: تصدر العالما الرسموكي بعد  كماا دراسته لمتـدريسا امـن  بـرب

المدارس التي  قام هبا مدرسا تاهراات المولود المعسواا ثم الجامم القبير بإيميغا اقد 

له مأهج سديد يف التعميما لذلر قصده   قب  عميه ال مبا يأهموه من عممها خاصا  نه كاه

الـذي  ا(2)مسـعود اليوسـي بـن ال مبا من ااهاق البعيدة امن جمما هؤيك انمام الحسن

 يبمه مّدة ا خذ عأه انوه به يف ههرسته حين قاا:

 بـي بقـر الرسـموكيا قـر ت عميـه جممـا  بن العزيز انمام الماهر  بو هارس عبد»

قا احضرت عأده يف التصريلا اله اوهـ  بمـده يف للـر من مختصر خمي  قراكة تحقي

طريقــا ناهعــاا اكــاه رحمــه اهلل تعــالى مشــاركا يف هأــوه مــن العمــما ا لــل عــدة تــاليلا 

اكانا له نجده اقـوةا احـزم يف  مـوره اكـاه يعمـل هرسـه بيـدها ايباحـر ماربـه بأفسـها 

ايــتقن غايــا  ايركــا الجيــاد مــن الخيــ ا ايتقمــد ســالحها اكــاه لــه خــط رائــقا يقتــا

 .(3)«ايتقاه

امن تالميذه كذلر الرسموكي المجهوا ايسـم صـاحا الوهيـات الـذي اصـفه 

 هقاا:

تويف حيخأا الفقيه ايجـ  العالمـا الدراكـا الأحـوي المغـوي اوديـا الحيسـوبي »

                                                 

 .1/21المعسوا ( 1)

ات المولـودا ايف ا  نـه قـر  عميـه بتـاهرا293 /1ي ندري  ين قر  عمى العالما الرسموكيا هفـي المعسـوا ( 2)

 ا  نه درس عميه بإيميغ111 يميغ قديما احديراا  :

 . 2113دار القتا العمميا بيرات لبأاه  13ههرسا اليوسيا تحقيق بكرياك الخريريا  :( 3)
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ــد ــارش حــيخأا ســيدي عب ــز الق ــن العزي ــي بقــر ب ــن  ب ــن  حمــد ب يعقــو  الرســموكي  ب

 .(1)«الربجي

ر العالما الرسموكي لمتدريس بإيميغ عاصما انمارة السماللياا ا لى جانا تصد

اتخذه اومير  بو الحسن بودميعا السماللي  ماما يؤمه يف الصـمواتا ايـذكر  نـه لمـا بار 

تارادانا بعـد دخولهـا يف طاعتـها بارهـا يف رمضـاه ا ّمـه العالمـا الرسـموكي يف صـالة 

 .(2) الرتاايح هبا

 ا العممياا االرقاها الفقهيا الواسعا العالمـا الرسـموكي يف القضاك:  هما المعره

هــا اي حـر  نـه قـام لهـذا 1164لتولي مأصا القضاك بإيميغا  ااخـر المحـرم مـن عـام 

للـر  نـه كـاه يـوالي  ا(3)المأصا بالواجاا الو  نه لم يمبن هيـه سـوأ  قـ  مـن سـأتين

نمارة يف العدا ااننصا ا الأصائح االتوجيهات  لى اومير السمالليا لمقيام بحقوق ا

اممــا يــدا عمــى للــر قصــيدته ال ويمــا التــي اجههــا  لــى  ميــره يأصــحه هيهــا ايوجهــها 

 (4)ا الها:

 بحمـــد  لـــه العـــرل ر  الجاللـــا

 اثأيــــــا بالصــــــالة ثــــــم  ســــــمم

ــــام نصــــيحا ــــا  م  ابعــــد ههــــاك ي

 هقم ااطرده الظمم يا سـيدي عمـي
 

ــــدي بقصــــيدة  ــــيم  بت  رؤا  رح

 رحمـاعمى  حمـد عـين الجـالا ا

 عميـــر هبـــا ترقـــى وعمـــى المزيـــا

 اخــــذ بقتــــا  اهلل  مــــر انمــــارة
 

 يقوا هيها:

                                                 
 . 11اهيات الرسموكيا  :( 1)

 . 111 يميغ قديما احديراا  :( 2)

 . 1/21المعسوا ( 3)

بحوا اهللا اهيها هوائد تاريخيا ااجتماعيا اهقريا عن سـوس يف القـره   حااا تخريجها استأشر مستقبال( 4)

 هـ.  11
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 ههـــاك  بياتـــا مـــن الشـــعر تحتـــوي

ــــربح   ــــا ــــر هبــــا ترقــــى ات  عمي
 

ـــاهم بعـــر  القيامـــا   عمـــى كـــ  ن

ـــا   ســـاس  رضـــاك اهلل يف دار رحم
 

  لى  ه يقوا:

 هسـار  لعـــدا سـوس ااتــق حرابــا

 هتـــا ا نـــا هلل ااخـــ  حســـابه

 لعـــالمين بعممهـــمهخـــذ عممـــاك ا
 

 عـــن اورضـــين اابشــــره بأصــــرة 

ـــر اهلل يف كـــ  بقعـــا  اي تخـــ  غي

 صحابر ااستشــرهم كـ  صـبحا
 

 بيا. 111اهي طويما يف  بيد من 

 مؤلفاتز -د

اصل العالما الحضيگي القاضي الربجي يف الرتجما التـي عقـدها لـه يف طبقاتـها 

اكــاا لــه تــاليل عديــدة مفيــدةا عالمــا عــامالا نحويــا  ديبــا حســابياا عالمــا در»بأنــه كــاه 

مؤلفـاا  16اقد  حصى العالما السوسي مأهـا ا (1)«اقصائد امق وعات عجيبا مميحا..

 (2)ا اهي:13اقل مأها عمى 

انتهـى « مفيدة اوريا بزبدة مغأي المبيا»نظم مغأي المبيا يبن هشاما سماه   .1

 (3)ا ا الها:822هـا اعدد  بياهتا 1132ربيم الراين  28 من نظمها يوم اوربعاك

 حمـــــــدا لربأـــــــا يـــــــوايف نعمـــــــه

ــــم الأحــــو ــــن حــــاك بعم ــــ  م  هضَّ

ــــام ــــر اون ــــى خي ــــم صــــالته عم  ث

ــــــدر  ن قمــــــه  ــــــد ي  يقفــــــي المزي

ـــــوي ـــــاين يح ـــــوارد المع ـــــه ح  ب

 محمــــد القائــــ   عربــــوا القــــالم

                                                 
 . 114طبقات الحضيقيا تحقيق  حمد بومزكوا  : ( 1)

 . 181لكرها يف سوس العالماا  :( 2)

بـن  حمـد السـماللي اودابيا تحقيـق  عمدة المبيا يف معاين مفيدة اوريا بزبدة مغأي المبيـاا لمحمـد( 3)

 . 26الصمد حرحبيميا  : عبدادراسا 
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 ابعدا قـد سـألأي بعـل الّصـحا 

ـــــيرها ـــــتخرت اهلل يف تيس ـــــم اس  ث

 ســـــــــّميتها مفيـــــــــدة اوريـــــــــا
 

 لأّخـا رجوبة تسقي من المغأي ا

ــــا  هجــــاد يف انســــعا  يف تعبيره

ــــا بي ــــي حجــــى المَّ ــــدة المغأ  بزب
 

 اقاا يف آخرها:

ــــــه ــــــا يحــــــق ل ــــــد اهلل كم  ا حم

ــــدد ــــد اااا االصــــحا ع  محم
 

 مصـــميا عمـــى الـــذي قـــد هضـــمه 

 طــيس تــدام مــم بقــا الــر  اوحــد
 

 نظم العموم الفاخرة لمرعالبيا قاا عأه السوسي: .2

 بـراهيم الرـوري  بـن ه لألسـتال محمـدنظم العموم الفـاخرةا هقـد ر يتـه مـم حـرح»

 .(1)«الرسموكيا اتحا يدي نحو ثمره

 كاهيا الأهو  يف صأاعا العرا ا قاا يف  اله:  .3

نحمد اهلل عمى ما مّن به من الهداياا انسأله توهيقا لم اعاا امـن العـذا  اقايـاا »

مما مـا باه انشقره عمى لغا العر  التي هضمأا هبا بإقاما حراهها ا عراهبا هقانا من ج

به المرك نفسها يف  خالقه ا عماله اما يحتا  لها اصمواته عمـى خيـر خمقـها محمـد نبيـه 

اعبده اعمى آله ا صحابها هذه نبذة يسـيرة يف عمـم العـرا  تغأـي عـن غيرهـا لمـن لـه 

 .(2)« و  ههي عمى هذا كاهيا الأهو  يف صأاعا العرا 

امـن تاليفـه  يضـ  : »حرح الخزرجيا يف العـرا ا اصـفه السوسـيا هقـاا .4

 .(3)«حرح عمى قصيدة الخزرجي يف العرا  اقفا عمى بعضه بخ ه يف مسودته

                                                 
و يف طبقــات الحضــيقيا گــا امــن نســخا بخزانــا خاصــا بوجــاها  حــار  ليــه  حمــد بومز1/21المعســوا( 1)

ا انسخا اخرأ بخزانا مدرسا تاهراات المولـودا انظـر مأـار السـعود عـن تـاهراات 4ا هام :114 :

 . 288المولودا امحمد  يا بومهااتا  :

 ضمن مجمو .  1رقم  41د الوطأياا المممقا العربيا السعودياا رقم:مخ وطا مقتبا الممر هه( 2)

 . 1/21المعسوا( 3)
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تذيي  تذيي  صال ح المخمـي يف ت جزئـا  حـ ار العـرا  احـرحها قـاا عأـه  .1

حجــا  المخمــي الشــي   بــن محمــد بــن  حمــد بــن اتــذيي  لتــذيي  صــالح»السوســي: 

ــن صــالح ــدي المشــهور يف مســتعم   حــ  ب ار العــرا  اجمــم صــاحا حــريل الّرن

الرتجما للر هجاك مجموع  مفيدًاا احرحه يف نحو نصل كراسـا حـرح  مفيـدًا اعتمـد 

 بـن  حمد بن الحسن بن اهلل هيه كالم اوستال الجمي  الأحوي العراضي  بي محمد عبد

 .(1)«يحيى اونصاري القرطبي

ا الأاصـريا ااس ا الفرائد يف حرح كربأ العقائـدا مأـه نسـخا بخزانـا الزاايـ .6

انتهـى مـن تبيضـها  1916/1ارقم الحفظ  1813بتامگراتا رقمها الرتتيبي يف الفهرس

 هـا قاا يف  الها:1142رمضاه  18يف 

ـــد» ـــر  لـــى اهلل... عب ـــز قـــاا الفقي ـــن العزي ـــي بقـــر ب يعقـــو   بـــن  حمـــد بـــن  ب

 .«الرسموكي...الحمد هلل الذي له القماا...ابعدا همّما ر يا تأليل الشي ...

 آخرها: ايف

 بـي  بن العزيز هــ قاله عبد1142اكاه الفراغ من مبيضته ثامن عشر رمضاه عام <

 .(2)« حمد عفا اهلل عأه... بن بقر
 موابنا الوتريات البغداديا.  .9

 (3)تائيا يف التحريل عمى قيام المي ا ا الها: .8

ـــــم صـــــالي ـــــوا بحمـــــد اهلل ث   ق

ــمته ــى قصــيد اس ــي  ل ــا همت  دع

 داةعمـــى ســـيد الـــورأ مأـــار هـــ 

ـــــات ـــــى الركع ـــــائم  ل ـــــام ن  بإيق

                                                 
 . 1/21المعسوا( 1)

الفهرس الوصفي لمخ وطات خزانا الزاايا الأاصريا بتامگرات بإقميم باگـورةا  حـرا  اتأسـيق  حمـد ( 2)

 م. 2113/هـ1434مأشورات ابارة اواقا  االشؤاه انسالميا الربام  3/1382لحمر 

 . 13313ا امأها نسخا بالخزانا الحسأيا رقم: 1/21المعسوا( 3)
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 سعيد الميرغتي.  بن مؤلل يف لغز عار  به لغز معاصره محمد .3

أظوما عمى راي الذاا. .11  م 

 م جموعا هتاايه.  .11

 مؤلل يف الحسا .  .12

ييِّن. .13
اريف   حرح مأظوما يف الفقه لبعل اوب 

 (1)الكر مؤلفين آخرين سمم هبما الم يقل عميهماا اهما:

 ري يف المغا تذكرا قاا عأها:حاحيا عمى كتا  الجوه .14

ــى صــحاح » ــارس حاحــيا عم ــي ه ــد نســا وب ــم  ه اوخ الشــاعر البونعمــاينا ق ث

الجوهريا ا حسا  نه كتا عميـه مـا اجـده مأتقـدًا عميـه يف القـاموس اغيـرها اكـذلر 

 .(2)«يأسبها له سيدي المحفوم اودابيا ايقوا:  نه اقل عميها

 132اهو مأظوما يف  ا(3)هـ1143 لفه سأا حميا اونوار يف  خبار دار القرارا  .11

 :(4)بيتاا  الها

ـــــدا  الحمـــــد هلل حمـــــدا دائمـــــا  ب

ـــه مـــم اوصـــحا  امـــن هبـــم  اآل

 م ــنْ 
 
ــاح  الــذي طمبــا مأــي ا ص  ــذ  ه   ه 

ـــاخرات ـــوم الف ـــه العم  لخصـــا هي
 

أ   ثم الصالة عمـى خيـر اونـام ُهـد 

 قـــد اقتـــدأ امـــن آثـــارا لـــه ســـردا

ــ  صــدا ــذكر اوخــرأ يزي ــظي ي ْع  ا 

ـــا ـــدا اربم ـــدا ج ـــه ليفي ـــد عمي   بي
 

  لى  ه قاا:

                                                 
 . 181سوس العالماا  :( 1)

 . 1/22المعسوا ( 2)

 . 119الكر  ه مأه مخ وطا بالمحجوبيا رقم 114طبقات الحضيقيا تحقيق  حمد بومزكوا  :( 3)

 تصوير اوستال محمد عمواه. مخ وطا خزانا تيدسي قريبا من  ايد التايما بإقميم تاراداناا ( 4)
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 لخصا جهدي  يف بحر البسـيط لقـي

ـــــوار ُتمـــــا يف ـــــا اون يته بحمي  ســـــمَّ
 

 تأبســط الــأفس عأــد لكــر مــا ســردا 

  خبـــار دار القــــرار كمهــــا اســــتأدا
 

 اقاا يف آخره:

ـــــ   مقصـــــدنا  هالحمـــــد هلل  ل كمَّ

 اآلــــه االصـــــحابا هرحمـــــر يـــــا

 امن دعا اجميـم المسـممين اعـدْ 

 ا  بيــــات بحمــــدي  ربـــــمــــم ثالثــــ
 

 ثم الصالة عمـى  حمـد مـن حمـدا 

 ر  لأــــا ااوحبــــا امــــن الــــدا

ــوا  جــّم  ل قصــدا  ُد لا القصــيد ث

 ـبي ضا  مأداله الخـتم بغيـر مـدأ
 

كشل الرموب يف ال اا اقل العالما السوسي عمـى نقـوا مأـها بخزانـا  بـي   .16

 العزيز اودابي يف مجمو  طبيا قاا عأه: هارس عبد

يف مجمـد ضـم كتبـا مجموعـا مـن ال ـاا اجممـا ااهـرة مـن تفسـير  كتا  يوجد»

 مرا  ا عشا  ا دايا بالشمحا بقمم  بـي هـارسا ايف للـر هوائـد كريـرةا اكأنـه يريـد 

جع  للر مؤلفا خاصاا  ه لم يقن يأس  يف للر كتابا عمى تمر القيفياا ثم  نأي اقفا 

العزيز الرسـموكيا  لمفقيه عبد بعد كتا ك  ما تقدم عمى قولها انتهى من كشل الرموبا

يعقو ا  بن اهلل عبد بن التق أا مأه ما نحتا   ليه يف الوقاا انتهى من خط سيدي محمد

هعرهأــا  ه هأــاك مؤلفــا يســمى كشــل الرمــوب لعبــد العزيــز الرســموكي القاضــي المتــو  

 .(1)«هـ1161

 انضيل  لى هذه التاليل:

 .(2)نظم يف اولفام التي عمى حر  ااحد .19

                                                 
 . 4/13خالا جزالا( 1)

 . 64ا اهيه  نه مخ وم خزانا گوغرابو رقم 3ا هام 114طبقات الحضيقيا تحقيق  حمد بومزكوا  :( 2)
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رح الســمم لألخضــريا مأــه نســخا بخزانــا الزاايــا الأاصــريا بتــامگراتا حــ  .18

ا قاا يف 921 ارقم الحفظ 411 هـا رقمها الرتتيبي1111نسخا عن  ص  المؤلل سأا 

  الها:

طالقا االصالة االسالم عمـى سـيدنا اموينـا الحمد هلل الذي له القماا عمى ان»

 .«محمد الحائز الفخر العظيم بركو  الرباق...

تـم بحمـد اهلل مـا قصـدتها ااهيـا لمـا حـرطتها هـدانر يـا مـن عـن »اختمها بقوله: 

المأ قيــات ســأا حــرحا كفــيال ببمــوغ اومــ ا كاهيــا عــن القممــات االجم ...االصــالة 

 .(1)«اهلل... عبد بن االسالم عمى موينا محمد
 حعاره القريرة التي كاه يسـاج  هبـا  صـدقاكه امعارهـه مـن العممـاك سـواك يف  .13

مجــاا التعــاطي اودبــي المــألو  بــين عممــاك المــدارس العتيقــا المتــأدبينا  ا يف مجــاا 

عار حــالــأظم العممــي مدارســا لممســائ  الفقهيــا امأــاارة يف الخالهــات العمميــاا اهــي  

يوسـل  بـن جيدةا اقد  ارد العالما السوسي مأها ما حارك به يف الرد عمى  سئما محمد

امأهـــا  بيـــات كتبهـــا معزيـــا يف صـــهره اقـــاا صـــهره  ا(2)التممـــي المراكشـــي المســـتفزة

 (3) براهيم اوسغاركيسيا يعزي  همه يف اهاته: بن الرحمن عبد

 سالمي عمى سـاللا الخيـر االتقـى

ـــضى ــن ق ــا م ــى البأي ــه عم ــى ب  ا ثأ

 ابعـــد هقـــد بمغـــا مـــوت صـــفيأا

ـــا ـــر غاي ـــا الل ـــه حق  قضــــى نحب

 بأــي الســيد الراضــي يبــورك لي الــرب 

ــذي يجــري ـــضي ال ــي ليق ــا رب  بغربته

  خــيقم  بــي بيــد هعيــ  لــه صـــربي

 لمـــن هـــو لا راح ا ه جـــد يف الفـــر

                                                 
الفهرس الوصفي لمخ وطات خزانا الزاايا الأاصريا بتامگرات بإقميم باگـورةا  حـرا  اتأسـيق  حمـد ( 1)

 . 1/398لحمر

 . 1/24ا االمعسوا443الرحماه التمأاريا  : جما يف  سأاد عموم اوماا عبدالفوائد ال( 2)

 . 14/293المعسوا( 3)
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ـــه  اعـــادة هـــذا الـــدهر يعقـــا  هم

 نـــههصـــرب جميـــ  يـــا بأـــي الخيـــر  

 سأراي له من  حسن المدح سـيرة

 هأســـب  رحمـــاه ســـحائا رحمـــا

 هعذري عن القدام لا الوقا ااهر

 هراعـــــوا بر هـــــا جميـــــم حريمـــــه

 هصـــمى  لـــه الخمـــق مـــا دام ممقـــه
 

 بتــــــه ايتبــــــم الحمــــــو بـــــــالمرِّ بأق

 عمــى مرمــه حــق اصــ بار عمــى الحــر

ــــا محاســــأه الغــــر  كمــــا نفحــــا ري

ــــــرب ــــــه المــــــربة يف الق ــــــه تالقي  عمي

ــذري ــن ع ــاه م ــا ك ــ  م ــه يق  هحامم

  لى  ه تراا اجهي مأحتم من اوجـر

 عمى سيد الرس  القرام  الى الصدر
 

ــالم اليوســي  ه العال .21 ــن ك ــاا ايستشــل م ــفير القت ــا تس ــالته يف كيفي ــا رس م

الرسموكي كاه له  لمام كبير بالوراقاا هقاه يقتا بالخط الجيد الجمي ا اهبذه الرسالا 

حوا التسفير تقتم  الصورة هأرأ هـذا العالمـا مـاهرا يف تسـفير القتـاا متعاطيـا لهـذه 

الحرها امتتممذا عمى يد بعل حيوخها المهرةا ب  امقّيدا لمهارات العم  ليستفيد مأها 

 من يرغا يف للر.

انشير  خيرا  لى ق عا رجزيا اسـتدراك هبـا صـاحبها مـا  غفمـه ابـن بـري يف الـدرر 

الهـادي حميتـو مخ وطـا  الموامم يف اندغام ااناهارا اقل عميها اوستال البحاثا عبد

ضــمن مجمــو  بخزانــا  اقــا  مديأــا آســفي العتيقــاا مأســوبا لعبــد العزيــز الرســموكيا 

 (1)انصها:

ــــــدرر  اهــــــاك مــــــا  غفمــــــه يف ال

ــــاك ــــ  الف ــــقأا قب ــــالميم  ه س  ه
 

 مــن مــدغم انمــام  ا مــن مظهــر 

ــــــــدأ اوداك ــــــــا ل   ا ااا  اهره
 

اي ندري ااه  هي وبي هارس  م لغيره؟ اقد  حـار العالمـا السوسـي  لـى عـالم 

                                                 
 .3/221قراكة انمام ناهم عأد المغارباا ( 1)
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 بي بقر اليعقوبي الرسـموكي ا لـى  نـه غيـر  بـي هـارسا قـااا  بن العزيز آخر اسمه عبد

 بـن لى هذا العالما ا بياتا  رخ هيها اهاة الشـي  محمـدبعد  ه تحدث عن قصائد نسبا  

 يحيى اوباريفي:

 بي بقر اليعقـوبي الرسـموكيا اي  ستحضـر  بن االق  مأسو  هأا لعبد العزيز»

هـا اهـذا 1161ااه هذا العالما اربما كاه من  حفاد العالما الشهير  بي هارس المتو  

يحيـى  بـن الحادي عشرا قب  سـيدي محمـدليس بمقصود بال رياا ونه من  ه  القره 

هـا اهذا الشاعر من  ه   ااخر القره الراين عشرا اربمـا 1163اوباريفيا المتو  نحو 

 .(1)« درك  اائ  القره بعده اكالمه حسن

 وزاتز: -ا

تويف العالما القاضي الرسموكي غريقا يف اادي  لغاسا  حد رااهـد اادي ماسـاا 

 الأهـر هغـرق هأـاك رحمـه اهلل يـوم الجمعـا التاسـم مـن اكاه عمى هرسه حين بلـا بـه يف

احـيعا جأابتـه يف قريـا  گـادير نايـا ال الـاا بايـا  ا(2)هــ1161جمادأ الرانيـا سـأا 

اقد  ا(3)اادريم يف هشتوكاا اعمى قربه هأاك قبا اتقام له لكرأ سأوياا يحضرها  حفاده

المختـار السوسـي بـذلر  احيأمـا مـّر العالمـا محمـد«  ـر لهـا ببحـر»قي  عأـه قـديما 

 (4)الواديا تذكر اهاة هذا العالما هيه غريقاا هقاا يخاطبه:

  ــــر  لغــــاس كيــــل  غرقــــا يــــا

 كيــــل  تمفــــا يف جزالــــا مأظــــو
 

ــد  ــوم عب ــز؟  ــر خضــم العم  العزي

 ؟مـــــا نفيســـــا مـــــن  ي در عزيـــــز
 

                                                 
 . 3/111 خالا جزالا( 1)

 . 1/21 المعسوا( 2)

 . 283مأار السعود عن تاهراات المولود امدرستها العتيقاا امحمد  يا بومهااتا  :( 3)

 . 2/122خالا جزالا ( 4)
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 ما الداعي إلعادة ن ر ه ا الرسالة: -3

ودا ممحواـا السـيد السـعيد سبق  لـى  خـرا  هـذه الرسـالا مشـقوراا ابـذا مجهـ

ا اعتمــادا عمــى المممقــا المغربيــا بالربــام بأموســىا الخبيــر بالتســفير بالمقتبــا الوطأيــا

امن المعمـوم  ا(1)نسخا احيدةا كانا يف ممر الوّراق المعرا  مص فى ناجي بالربام

   ه العم  عمى الأسخا الفريدة  مر غايا يف الصعوباا كما  جمم عمى للر خرباك التعامـ

مــم الأصــو  المخ وطــاا اهقهــاك تحقيــق الأصــو ا اقــد ســاعدته خربتــه يف مجــاا 

التســفيرا اتمرســه يف هأــوه التجميــدا عمــى ههــم مــا يشــير  ليــه المخ ــوم مــن مهــارات 

اتقأياتا اما يتحدث عأه من  عماا التسفيرا اتفاصيمه الدقيقاا هاست ا  قراكة الـأ ا 

سـبا مـا  حـرت  ليـه آنفـاا اكتأفتـه نقـائ ا ااستيعا  تقأيات المؤلـلا غيـر  ه عممـه ب

ااهرت هيه هأاتا سواك يف قراكة الأ ا كما ارد يف المخ ـوم المعتمـدا هعمـد  حيانـا 

 لى بيادة كممات بـداه الحاجـا  ليهـاا بـ  اضـم بعضـها بـين معقـوهين مـم اجودهـا يف 

ا الع  الأ ا اسق ا من نشرته كمماتا اتصر   حيانا يف اولفام هتغير المعأى كميا

 يراد بعل اومرماا يربب ما يشار  ليه هأاا اتقفي هذه الأمال  لما اقم يف الـأ ا اعمـى 

 الراغا يف ايستقصاك المقارنا بين الأصينا اهذا جداا الأمال :

 قراءتي لمنص ن رة السيد السعيد بنموس  الصفحة

بالغراك الجيد غير مممح بالممحا ونـه  11

محــا ي كــذلر  ي  ه كــاه [غيــر  مم

 يسر  اورضا  لى الجمد

بــالغراك الجّيــد غيــر مممــح بــالممحا 

ونـــه كـــذلرا  ي  ه كـــاه مممحـــاا 

 يسر  اورضا لمجمد.

                                                 
العزيز السااري الخبير الباحن يف الرتاث اوندلسيا ارئيس مصمحا المخ وطات   هادة من اوستال عبد( 1)

 بوبارة الرقاها. 
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يمتاب هبـا لـدير  ااسـ هاا عأـد  رادة   12

م مواضم تمصـق  خربه احبقه. ثم تس 

 مأها بين القراريس.

يمتاب هبا لدير  ااس هاا عأـد  رادة 

ـــي يُ  ه عمـــى الّرقعـــا الت ـــر خـــْرب  حب

م مواضـم تمصـق مأهـا  عميهاا ثم تس 

 بين القراريس.

ــا  13 اتمضــي هتخــربه يف موضــم العالم

ايخرأ. ثم كـذلر حتـى [تخـرب  مـا 

 بين جميم القراريسا

ـــه يف موضـــم  ـــه هتخرج اتمضـــي ب

العالمــا اوخــرأا ثــم كــذلر حتــى 

 تمصق به ما بين جميم القراريس.

هتمصقها عمى  سـف  القـراريس  يضـا  14

تي يحبر معها القتا ا اترده ابين ال

يف القرمات حتى تجـل عميـه الرقعـا. 

اضفل ثمته [يف  القرمات عأد جعـ  

 القتا  هيها

هتمصـــقها عمـــى  ســـف  القـــراريس 

ـــا  ـــر معه ـــي يحب ـــي الت  يضـــاا اه

القتــا ا اتــرده يف القرمــاتا حتــى 

تجل عميه الرقعاا اضّيق القرمـات 

 عأد جع  القتا هيها

حتـا  [ضـب ه  تضبط [به  جميم ما ت 21

ــم  ــذا جمي ــر لمتصــوياا اك ــا يفتق مم

العم   ه يفتقر  ليها ثم اصأم الموحـا 

ـــى  ـــا  اعم ـــين  القت ـــي تقـــوه [ب الت

 [عمو  القتا  اطوله

تضبط به جميم ما تحتـا   ليـها ممـا 

يفتقر لتصوياا اكاد جميـم العمـ  

 ه يفتقر  ليه. ثم  صأم الموحا التـي 

تقــوه هــوق القتــا ا عمــى عــر  

 له.القتا  اطو

 اقّيد عأه مرتّ  ممن سيقل عميه اقيدناه عأه مرتجين ممن سيقل عميه 26

 ه هذه اوخ اكا اغيرها مما يحف  به الأ  المأشورا اهي كريرةا تقتضي  عـادة 

الأظر يف هذه الرسالاا امحاالا قراكهتا قراكة صحيحا عمى قدر انمقـاها اقـد حـجعأي 

وحيـدة التـي اعتمـدها الخبيـر المسـفر السـيد عمى للر توهر نس   خـرأ غيـر الأسـخا ال
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السعيد بأموسـىا هعقـدت العـزم عمـى للـرا اتوكمـا عمـى اهلل يف خدمـا هـذه الرسـالا 

هـذا اممـن تأـااا هـذه  الم يفاا امحاالـا  خراجهـا عمـى الوجـه الم مـو  بحـوا اهلل.

المخ وطـــا بالدراســـا االتحميـــ  اوســـتال البحاثـــا الأفاعـــا المتخصـــ  يف دراســـات 

خ وما السيد عبد العزيز السـااريا هقتـا مقالـا مفيـدة حـيقا حـوا هـذه الرسـالاا الم

مبيأا  هميتها يف  براب عأايا العالما الرسموكي مؤلفهاا بمجاا التسفير اتقأياته اامتالكـه 

من خالا ما يظهر من الرسالا لمهاراتها انشر اوسـتال السـااري مـم الدراسـا الممتعـاا 

 .(1)المتداالا جمما صور لمختمل الأس 

 التعريف بالرسالة المخطوطة. -3

 عنوان الرسالة المخطوطة: -أ

لــم يضــم المؤلــل لرســالته عأوانــاا االظــاهر  ه المفهرســين اقتبســوا العأــواه مــن 

هــذه كيفيــا تســفير القتـا قّيــدهتا لمــن احتــا  »الجممـا اوالــى يف الرســالاا اهــي قولـه: 

لمؤلـل تأليفـا صـغيرا مـوجزاا انيضـاح اقد ارتأيا بيادة كمما رسـالاا لقـوه ا .« ليها

 .«رسالا يف كيفيا تسفير القتا»ماهيا هذا التأليلا هسميته 

 نسبة الرسالة إل  مؤلفها: -ب

لم يرد لكر هذه الرسالا عأد الذين ترجموا لمعالما الرسموكيا اي ريا  ه للر 

الفقهــاك بســبا عــدم حــهرهتاا ااقتصــار تــداالها بــين المهتمــين بالتســفير االوراقــاا مــن 

اال مبــاا هتــداالوها بالأســ ا حتــى اصــما  ليأــاا غيــر  ه الأســاخ درجــوا عمــى نســبتها 

لمعالما الرسموكيا  ا عمى اوق  غالبهما هفـي نسـختين مـن الأسـ  الرالثـا المعتمـدةا 

تما انحارة  لى المؤلل باسمه القام ا مما يزي   ي حر عن كونه هو كاتبها امحـرر 

 صفحاهتا.

                                                 
  يف حسابه عمى تويرت: (1)

https://twitter.com/AEssaouri/status/1161703353254064128 
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 دة يف قراءة المخطوطة  هي ثفث:النسع المعتم -ج

سـ را  34الأسخا ) ( اتقم يف ثالث صفحات من الق ـم القبيـر يف كـ  صـفحا  -

كمماا اهي ضـمن مجمـو ا حـرر بالصـمغ المعتـاد بخـط مغربـي  13ايف ك  س ر نحو 

محمـد التممـيا يف  بـن اهلل عبـد بـن يوسـل بـن بمامي عـاديا نسـ  المخ وطـا محمـد

 12ر من الورق االمدادا  ه المخ وطا قد تعـود  لـى القـره تاري  غير معرا ا االظاه

لمهجرةا اقد  حار الأاس   نه نقمهـا بواسـ اا الـم يشـر لألسـل لمأسـخا المأقـوا مأهـا 

اتاريخهاا اه  الواس ا بيأه ابين نسخا المؤلل ااحدة  ا  كررا اقد كتبا كممات مأه 

ميتهـا حسـا مـا يبـدا مرـ : ا ابالخضرة كممـات مختـارة وه«ثم»بالحمرة خاصا لفظا 

ــد...ال ا ــدا اعأ ــما اترحــمها ايب ــد  ت ب   اوســتالالأســخا اوخ الفاضــ   نشــر هــذهاق

  ـا قميمـا التصـحيلا امراجعـا مـن  هتـااميز .عبد العزيز السااري عمى حسابه يف تويرت

قب  الأاس  يظهر للر مما عميها من تصويبات بوضم خط عمى القممـات المضـرابا  ا 

 ال رةا لذلر اعتمـدهتا يف القـراكةا اجعمتهـا  صـال  راجـم عميـه الأسـختين تصحيحها يف

 اوخريين.

ــا ا  - ــي اعتمــدها الســيد الســعيد بأموســىا يف نشــر القت الأســخا ) ( اهــي الت

ايعر  بالأسخا الخ يا مشيرا  لى   ـا نسـخا احيـدة اقـل عميهـا ضـمن مجمـو  مـن 

الكـر اوسـتال البحاثـا عبـد العزيـز  الزاايـاامحتويات  حدأ الزاايا بسـوسا داه لكـر 

السااري   ا نسخا الوراق القتبي مصـ فى نـاجي البيضـااي رحمـا اهلل عميـها ا نـه  ي 

صــفحاتا  3اهــي يف  ما 2112ســأا لمأاحــر الأســخا  هــو مــن ســمماوســتال الســااري 

 16ا 14س ر مـا بـين  س را ايف ك  32ا 26سم يف ك  صفحا ما بين  21*23مقياسها 

 رهتا تصحيحاتا اهي عاريا عن اسم الأاس  اتاريخها اقد اجتهد الأاحـر يف كمماا اب

كتابا الأ  حسا المست ا ا اعتمادا عمى الأسخا الوحيـدةا غيـر  نـه تصـر  يف الـأ  

بالزيادة االحذ ا داه دا  اربما سق ا عبارات الـم يأتبـه  ليهـاا لـذلر كانـا نشـرته 
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لعموما الـذلر اعتمـدت عميـها ااسـتدركا هذه ناقصاا مم  ه الأ  ي بأس هيه عمى ا

 مأه بعل ما يف الأسخا ) ( من نق   ا غمو .

الأســخا ) (ا اهــي نســخا نشــر صــورهتا الــدكتور محمــد عمــواه يف قأاتــه عمــى  -

ت بيق تميجرام اعمى حبقا تويرتا اهي نسـخا كاممـاا تضـم سـا صـفحات مـن الق ـم 

را خفيفـاا لـم يـؤثر لحسـن المتوسطا ضمن مجمو ا  صـا  البمـ  اسـ ه اتـرك هيـه  ثـ

سـ را ايف كـ  سـ ر  13الحظ يف المقتو  هبقي ااضحا بّيأاا اتشتم  ك  صفحا نحـو 

كمماتا حررت بخط مغربي بمامي ااضحا اهي عاريا من اسم المؤلل اكذا  11نحو 

 اسم الأاس  اتاريخها ايف هذه الأسخا تصحيل  كرر من الأسختين السابقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ) االأسخعبد العزيز السااري لى من الأسخا اوالى لألستال اوا االصفح
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( عبد العزيز السااري الأسخا )من الأسخا اوالى لألستال  اوخيرة االصفح
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  ()الأسخا  الصفحا اوالى لمأسخا التي اعتمدها السيد السعيد بأموسى يف نشرته
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  ()الأسخا  الصفحا اوخيرة من نسخا السيد السعيد بأموسى
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  () الأسخامن نسخا اوستال عمواه اوالى  االصفح
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  () من نسخا اوستال عمواه الأسخا اوخيرة االصفح
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 عممي يف القراءة: -د

 ة  لى ما يمي:عمدت يف قراكة المخ وطا ان القا من الأس  المذكور

 نس  الأ  امقابما الأس ا اانحارة  لى بعل ايختال  المهما يف الهام . -

عدم التدخ  يف الأ   ي بقريأا من الأس  المعتمدةا امعموم  ه يف الأ   حيانا  -

 خ اك لغويا ا سموبا مهمهالا اي ريا  ه للر مـن الأسـاخا ا ي هـإه المؤلـل مـتمقن 

 ا تاليلا  ضاها  لى كونه حاعرا.من المغا العربيا اله هيه

كتابا الأ  كتابا  مالئيا مراعيا لمقواعد الحديرا المعتمدة يف رسم القممـات يف  -

 المغا العربيا.

 اضم عالمات الرتقيم من هواص  انقط اغيرها. -

 درا  عأااين لبياه الموضوعات التي يتحدث عأهـا المؤلـلا مـم اضـعها بـين  -

 يف اوص  المعتمد.معقوهين  حارة  لى   ا ليسا 

بياه صفحات المخ وم اوصمي المعتمد اهو الأسخا ) ( ااضم اورقـام بـين  -

 معقوهين.

حرح بعل المص محات ااولفام المتعمقا بصأاعا التسفير االوراقـاا اعتمـادا  -

 عمى مصادر قديما كقتا  انحبيمي االسفياينا امراجم حديراا  حير  ليها يف مقا ا.
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 اصمى اهلل اسمم عمى سيدنا محمد اآله.   الرحيم  بسم اهلل الرحمن

  هــذه كيفيــا تســفير القتــا قيــدهتا لمــن احتــا   ليهــاا ااهلل المســتعاه [اعميــه 1[

 .(1)التقاله 

 ]صنع الدزو [

ا اا ما تبتدش به  ه تصأم الدهتينا بأه تمصق ارقا عمـى  خـرأ بـالغ راكا  لـى  ه 

 (2)لجّيد غير مممح بالممحا ونـه [كـذلرا  ي تمصق بين كعشر  اراق انحوهاا بالغراك ا

 يسر  اورضا لمجمد. ا(3) ه كاه مممحا

 ]صنع الغراء[

يف المـاك يومـا  - هض   (5)تدحيشه (4)ابعد -اكيفيا صأم الغراكا  ه تجع  القمح 

حتـى يصـير كالحسـاك  ا(6)اليماا ثم تعصر مـاكه بخرقـا نقيـاا اتغميـه عمـى الأـار [ غـالك 

 ى ما تحتاجه هيه.اتستعين به عم

 ]خرق الكراريس[

ـماا يمتـاب هبـا  ـم  ااسـط كراريسـه بس  ثم تأخـذ القتـا  الـذي  ردت تسـفيرها ات س 

ـم مواضـم تمصـق  ه عمى الّرقعا التي ُيحبر عميهاا ثـم تس  لدير  ااس هاا عأد  رادة خْرب 

                                                 
 بيادة من ) (. ( 1)

 (. بيادة من ) ( ا) ( 2)

 يف ) ( ممحا. ( 3)

(4 ) . دُّ  كذا يف جميم الأس  الع  الصوا : اُيع 

الدحيشا من الدح ا اهو لغا يف الجش :  ي دّق الحّا اكسرها داه  ه يقوه دقيقاا لساه العر  مادة ( 5)

 جش . 

 بيادة من ) (. ( 6)
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ــداد  ــي مــن  ســاه  القــراريسا االســما تقــوه بأحــو جــّرة م ــين القــراريسا يعأ مأهــا ب

تبد  هبا من  اا القراريسا حتى تأتهي هبا  لـى آخرهـا عرضـا مـن  سـاهمهاا  ا(1)قيمامست

كما لكرناا ايبقـى اراك هـذه العالمـا  لـى طـر  القتـا  نحـو  ربعـا  صـابما ثـم تجعـ  

عالمــا  خــرأ مرمهــا  مامهــاا ايبقــى اراكهــا لم ــر  ااخــر نحــو للــرا ايقــوه مــا بــين 

ـْرم القتـا  اقصـرها هتزيـد يف العالمتين نحو  ربعـا  صـابم  يضـاا عمـ ى حسـا طـوا ج 

اتأق  يف القصيرا ثم تأخذ خي ا اثيقاا هتدخمه يف موضـم  حـدأ العالمتـين  (2)ال وي 

من اسط ك  كراسا اتمضي به هتخرجه يف موضـم العالمـا اوخـرأا ثـم كـذلر حتـى 

 تمصق به ما بين جميم القراريس.

 ]لصق الكراريس بالغراء[

اس غـراك ليمتصـق بعضـها بـبعلا  مـا مفـردا مفـردا ا مـا ثم تجع  بأسف  ك  كـر

هتجعـ  عميـه قرطاسـا مقيسـا عمـى عـر  القـراريسا تمصـقه عميهـا  ا(3)جمعـا [جمعـا 

بـالغراك تجمــم بــه بيأهمـا  ه حــئاا ثــم تجعـ  القتــا يف ال ــرااةا  عأـي التخــاا  عأــي 

 اترتكه هيها حتى يجل عميه القرطاس المذكور. ا(4)القرمات

 تاب[]تجميد الك

ثم تأزعه من القرماتا هتقيس من الجمـد رقعـاا هتمصـقها عمـى  سـف  القـراريس 

                                                 
ر  ارقـا كـراس  لـى المقصود خط مداد يخط عمى طوا اهر ارق القراسا بوضم القمـم اجـره مـن طـ( 1)

تجـري خ ـين بالمـداد عمـى »ا اقـاا السـفياين: 14طر  الورقا اوخرأا ارد لكره عأد انحبيميا  :

ــالخيط يف  صــ  القــراريس يف الأق ــا  ــرة ب ــدخ  انب ــا ا ات  صــوا القــراريس يف موضــم تحــزيم القت

 . 3صأاعا تسفير القتا اح  الذهاا  :«. المرحوما بالمداد

 ل وا االتصويا من  . يف ) ( ا) ( ا( 2)

 بيادة من ) (. ( 3)

اهو المقبس آلا يستعممها المسفراه لضغط القتـا  المـراد تسـفيرها ايسـمى كـذلر الزيـارا اارد عأـد ( 4)

ا اانظـر تقاليـد المخ ـوم العربـيا آدم 9. اعأـد السـفياين كـذلرا  :22انحبيمي باسم التخـاا  :

 . 48كاسيرا  :
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 يضـاا اهــي التــي يحبــر معهـا القتــا ا اتــرده يف القرمــاتا حتـى تجــل عميــه الرقعــاا 

اضــّيق القرمــات عأــد جعــ  القتــا هيهــاا عأــد اضــم القرطــاس االرقعــاا اتقــدم عأــد 

لقتا  ليدخ  بعألا كي تمصق الرقعا اندخاا موضم الرقعا  سف  القراريسا اادهم ا

عمى القتا ا ااجعـ  عمـى الرقعـا هـذه غـراك مـن اجهيهـاا ليمتقـي البمـ  هيهـا هيـتمقن 

انلصاقا ادلِّقها يف القرمات عمـى القتـا  دلقـا جّيـداا ثـم تأزعـه مـن القرمـات  يضـاا 

ا عميـها هبمـا القتـا ا اعأـد جعمهمـ (2) ايا هتقتأـل (1)هتأخذ الدهتين المتين صـأعتهما

هاترك نحو  صبم  لى جها  سف  القتا ا ثـم الصـقهما هـوق للـرا اتـرده يف القرمـاتا 

اعميه الدهتاها ا نا لصقتهما بـه بـالغراكا هترتكـه معهمـا يف القرمـات حتـى تجّفـا عميـها 

هتأزعه مأها هتخر  مأه  مام القرماتا القدر الذي  ردت ق عه مأها هتق عه بمق م حـادا 

يقوه مق عر لا يدينا ااجمم بين القتا  االدهتين يف الق ما لتتقاسا ااوهض  لر  ه 

عميه لئال تفوتاه  ا يفوهتما القتا ا حتى تق عه مم الدهتين مـن ثالثـا  اجـها ااحـذر  (3)

عأد الق م من انهـرام يف ق ـم طـرة القتـا ا سـيما  ه كتـا حـيك يف ال ـررا هـإه طـرة 

ُبه بعظم ركبا البعيرالقتا  حفظه اجمالها ثم تحّر موضم الق وِّ  ا  ا(4) ما  ه حئا ُتص 

يف عر  ما  حببا  ه يقـوه  ا(6)ثم تقيس من الجمد  ا من غيره سيرين ا(5)حجر حرل

                                                 
 صحيل. يف ) ( اضعتهماا اهو ت( 1)

تِّـلا 16اكتأل الشي  حام به من جانبيها لساه العر  مادة كألا اارد عأـد السـعيد بأموسـىا  :( 2) ا ُتق 

 اهو تصحيل. 

 «.لتقاسا عميه»كذا يف ك  الأس  الع  اوصو  ( 3)

مما اميزة هذا العظم خشونا باطأها الكـر محمـد مرباقـي  ه البـدا يف تـونس يتخـذاه مأـه آلـا الحاكـا المسـتع( 4)

 . 1384الدار العربيا لمقتا ا لبأاه  219لتسويا الأسيج بعد تأقيتها انظر مم البدا يف حمهم اترحالهما  :

ل الخشــنا اســمى الســفياين هــذا الحجــر الخشــن بالقوصــريا انظــر صــأاعا تســفير القتــا احــ  ( 5) ــر  الح 

خفـا   ا الخّفـاها . اهـو حجـر ال12ا اسماه ايحـبيمي حجـر الربكـاها التيسـيرا  : 13الذهاا  :

ا مأشـورات ابارة الرقاهـا اانعـالم العراقيـاا بغـداد 3/63انظر تقمما المعاجم العربياا ريأهـارت دابي

لا انظر اصل اوندلسا  حمد مختار العباديا  : 1381 ا صـحيفا معهـد 161ا ايسمى كذلر الأَّش 

 . 93م كاسيرا  :ا اانظر تقاليد المخ وم العربيا آد1369الدراسات انسالميا مدريد 

 السير ما ق م من الجمد طويا لساه العر  مادة سير. ( 6)
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يف الحبر عرضاا هتمصقهما عمى القتا  يف موضم الحبـرا ايحتويـاه عمـى الموضـما 

  هأــاك 2جــامعين بــين القتــا  االرقعــا التــي هرحــتها يف قــا  القــراريسا اتمصــقهما [

بالغراكا ثم تركا عمى السيرين خيوطاا بأه تبتدش من  اا القراريسا هتدخ  خي ا من 

اسط القراسا بحين يرد موضم مغارب الخيطا نحو  صـبعين ل ـر  القتـا ا هتخـرق 

ا الرقعـا  التـي لصـقتها يف قـا  القـراريسا هتـذها بـالخيطا اتخرجـه  لـى  بذلر الخـيط 

لقراس الذي يمي للرا كما اصفا لـرا حتـى تأتهـي طر  القتا ا هتدخمه يف اسط ا

 لى آخر القتا . اهأا يسـتبين لـر هائـدة العالمـا التـي جعمتهـا  ااسـط القـراريس قبـ  

للرا ونر تأظر  ليها عأد  رادة  دخاا الخيط من اسـ ها اي تحتـا   لـى عـد اواراق 

 ثانياا ثم تفع  بال ر  ااخر مر  للر.

 ]صناعة الحبك[

عمـى  ا(1)ي ين مختمفي الصبغا من الحرير الجّيدا هتأسج هبمـا الحبـرثم تأخذ خ

ايبـد يف عمـ   ا(2)نحو ما عرها من  نوا  الحبرا من مشـ ا  ا داا  ا همـزة  ا خـاتم

اي يقفي هيه الوصـلا سـوأ المشـ ا هإ ـا عمـى هيئـا  ا(3)الحبر من مشاهها حي  هيه

تخذ  برتينا تجع  ك  ااحـدة يف ر س اا ا(5) ه تقدم لر معرها نسجه ا(4)نسج المقال 

                                                 
. 19ا 11الحبر اهو المعرا  بالربحماها لكره السـفياين يف صـأاعا تسـفير القتـا احـ  الـذهاا  :( 1)

مه هبا الخياطوه لمجالبيا االمالبس التقميدياا اانظر تقاليد المخ ـوم  اُيعم  بال ريقا نفسها التي يْعم 

. ا لفــام الصــأاعات التقميديــاا دراســا معجميــا ميدانيــاا 92-91ا ا :38العربــيا آدم كاســيرا  :

اهللا  بــن عبــد مأشــورات جامعــا ســيدي محمــد 2/1الصــأاعات الأســائيا نمولجــاا نــورد الــدين رايــ ا 

 . 2119هاس

 . 21لش رنجيا التيسيرا  :الكر مأها الدالي اا 21 حقاا الربحماه المختمفا اقد  حار  ليها انحبيميا  :( 2)

ا غفمـا اوربعـا وه القـالم هيهـا ي يمـ  » حار انحبيمي يف التيسير يف صأاعا التسفيرا  لـى للـر هقـاا: ( 3)

 13 :«. )كذا( مأه ب ائ ا ايبد من المشاهدة االرؤيا

سـميقا بعضـها يقصد المقال  المستعم  لرمي الحجارةا اهو المحذهاا اتصأم حباله بظفر ثالثا خيوم ( 4)

 هوق بعلا كما تظفر الحباا اغيرها. 

 يف ) ( معرهته  ي نسجه. ( 5)
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خيطا ثم اصأم مرجم القتا  عمى مساحا نصـل الدهـاا ثـم اق ـم مـن طرهيـه ربعـها  ا 

ايبقى موضم ايلتقـاك غيـر مق ـو  مأـه  ا(1)ثمرها ق عا محّرهاا حتى يمتقي اسط المرجم

ه عأدهما تضبط بـ (2)حيكا ايبد لر يف عممرا من اتخال مضبطا اهو المسمى بالدابا

 جميم ما تحتا   ليها مما يفتقر لتصوياا اكاد جميم العم   ه يفتقر  ليه.

 ]صنع الموية ووضع الطابع[

ثم  صأم الموحا التي تقوه هوق القتا ا عمى عر  القتـا  اطولـها اضـعهما 

 ي الموحا االمرجم حتى يجّفاا اي تق م من المرجم حيئا حتى يجّلا ايبـد لـر مـن 

تقر  به ما تحتـا   ليـها ثـم احفـر لموضـم  ا(3)مقرا  الخّرابمقرا  حادا عمى نحو 

 -مـداد مـرال (5)بم ـا - ه كانا عأدكا بأه تضم ال ابم عمى محمها اتـداره  (4)ال وابم

هتأز  من الموضم المدار نحو ثالثا ارقات  ا  كررا ثم انشـر الجمـدا اانشـر  ا(6)هرتهعه

بيأهمـاا ااق عـه عمـى قـدر للـرا اي  عميه القتا  بدهتيها امرجعه الوحتـه التـي تقـوه

يفوته  ي بقدر ما يع ل مأها اعأد اضـم المرجـم االموحـاا تـرتك هسـحا بـين المرجـم 

ــم  ــه بق  ــدا هاحــر  يف ترقيق ــد ق ــم الجم ــدا ابع ــا يف الجم ــين الده ــا اب  االموحــاا ابيأه

                                                 
امتداد لمغال  السفمي  ا التجميد الواقي لممخ وم  ما هوق »المرجم: هو المسمى كذلر بالمساها اهو ( 1)

اســيرا ترجمــا مــراد تــدغوتا گ. المرجــم يف عمــم المخ ــوم العربــيا آدم «الغــال  العمــوي  ا تحتــه

 . 1439/2116ا معهد المخ وطات العربيا 366 :

اهو الربكارا اعأد ايحبيمي سمي الضابطا الكره بين  داات التسفيرا ابّين صفته يف ال رةا انظر التيسير ( 2)

 . 22ا ايف كيفيا تسفير القتاا السعيد بأموسىا  :12يف صأاعا التسفيرا  :

 . 22ودا كيفيا تسفير القتاا السعيد بأموسىا  :المق  القبير الذي يستعممه الخراب لق م الجم( 3)

ال ابما اهو الحديدة التي تصـأم هبـا الرتنجـا  ا المـوبةا  ي الزخرهـا التـي تقـوه اسـط دهـا القتـا  مـن ( 4)

ــاا  ــعارا االمضــرباا االقمح ــاا االمش ــا ا ســماكهاا كالورق ــا مأه ــبيميا  نواع ــر ايح ــد لك خارجــها اق

اتقاليد  ،219انظر كذلر المرجم يف عمم المخ وطات العربيا  :ا ا11االممميمات... التيسيرا  :

 . 43المخ وم العربيا آدم كاسيرا  :

تـها اقصـده اضـم حديـدة ال ـابما ا دارهتـا بمـداد القمـما ( 5) دَّ مّ ا المداد: مط الشـيك مـدها امّ ـا المـداد م 

 لتحديد  ثرها عمى الجمد. 

  ي تزيمه اتستغأي عأه. ( 6)
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 ااحـذر عأـد ترقيقـه مـن خرقـها هـإه هـذا مـن ا(2)ايسمى هذا عأدهم بالتبشـير ا(1)طعمه

المواضم الصعبا يف عم  التسفيرا ااتخذ لذلر حفرة حـاّدة  ا سـقيأاا ثـم اجبـد الجمـد 

جيدا متأاهياا  لـى غايـا مـا يمقـنا ثـم الصـقه بـالغراك عمـى القتـا ا ابد يف جبـده عمـى 

القتا   يضاا ثم قس رقعا من الجمـدا تـب ن بـه بـين المرجـم االموحـا االدهـاا بعـد  ه 

ليتيسـر بـذلر غمـق البـا  اهتحـه بانقيـادا هتمصـقها هأـاكا ثـم  ترققها ترقيقا بالغا جيـداا

تع ل الجمد من جميم  طراهه عمى القتا ا بعد  ه تأز  الدهتين االمرجم االموحا من 

جمدها عن القتا ا ااطرح القتا  عأرا حتى تع ل الجمد اتدلقه تدليقا جّيـدا بعـد 

بما  مقأـر مـن ال وابـما بـأه  ات بم ا(3)جفاهها اترحمه بما  مقأر من الرحوم الحسأا

تضم ال ابم عمى الموضم الذي حفرت لـه قبـ  للـر مـن هـوق الجمـدا اتمصـق ال ـابم 

بحجر مسـتوا اخـذ م رقـا هتضـر  هبـا عمـى مـا يقابـ  موضـم ال ـابما ممـا يمـي بـاطن 

الدهتينا حتى يتبين مغارب رحوم ال ابم تبيأـا حسـأاا اكـ  هـذا بعـد جفـا  الجمـد عمـى 

القتا  يف دّهيها بأه تجعـ  الغـراك تحـا الرقعـا المحبـوك عميهـا القتـا ا الدّ ا ثم رد 

  عمى قا  الدهلا مم  ساه  باطأي الدهتينا ااوهض   ه تدخمها تحـا مـا 3هتمصقها [

ع ــل مــن الجمــد هأــاكا ثــم رده يف القرمــات حتــى يجــّلا ارد المرجــم عأــد جعمــه يف 

لقتا  من  سفمه عمـى موضـم الحبـر القرمات عمى باطن الدها التي تميها ا ه حددت ا

بخيط ههو  حسن قب  جفاهها اقب  اضعه يف ال رااة  ي القرماتا اي تغفـ  قبـ  هـذاا 

المتين عأد المرجما بعـود لـيس  ممـس  ا غيـرها  ا(4)عأد دْلر الجمد من دْلر الفسحتين

 .(5) ليمتصق الجمد باخر

                                                 
 باطأه.طعم الجمد ( 1)

 التبشير: البشر تقشير الجمد من ااهرها لساه العر  مادة بشر.( 2)

الرحم لغا الوحما مادة رحم لساه العر ا ايف التسفير االت ريز اغيرها مـن الحـر  االصـأائم الزخرهـا ( 3)

 االتزايق. 

 يف ) ( ا) ( للرا يف الموضعينا اهو تصحيل. ( 4)

 .«انتهى االحمد هلل ر  العالمين»س : هأا تأتهي الأسخا ) ( بقوا الأا( 5)
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د عأه مرت  ممن سـيقل اهذا آخر ما  خذنا عن حي  نصوح يف هذه الصأاعاا اقيّ 

ــو  ــ  الرضــى االرضــواها االعف ــدعاكا بأي ــن انخــواها حســن ال ــه م ــها ااســتفاد مأ عمي

االغفراها من القريم المأاها يف الفض  اانحساها لي المشيوخا اكاها  ما خير اوناما 

عميه  هض  الصالةا ا بكى السالما ما دام الممواها اتعاقا الجديداها االحمد هلل ر  

 مين.العال

انتهى  ا(1)يعقو  الّرسموكي ل ل اهلل به بن  حمد بن  بي بقر بن العزيز قاله عبد

 بـن اهلل عبـد بـن يوسـل بـن بواس اا اقّيده الضعيل المـذنا الراجـي عفـو ربـه محمـد

 غفر اهلل له الوالديه اوحياخه اوحبابه االحمد هلل ر  العالمين. ا(2)محمد التممي

 

* * * * 

                                                 
 هأا تأتهي الأسخا ) (. ( 1)

لم  قل عمى ترجما اي خـرب عـن هـذا الأاسـ ا االغالـا  نـه مـن المشـتغمين بالأسـاخا االوراقـاا انسـ  ( 2)

 الرسالا ليستفيد مأهاا هرحمه اهلل االمؤلل. 
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 عموح يديل  يف رد األصف المو

 وشر  وعمو وفرحملسو هيلع هللا ىلص  المصطف 

  لم يع العفمة

 هـ(818 -938) الريمب الَبْرَشنِْسي ال ازعي عبد بب شمس الديب محمد

 

 

 

 

 

 

  مقدمة

 بسو اهلل الريمب الرييو

الحمــد هلل ر  العــالمينا االصــالة االســالم عمــى نبيأــا محمــد خــاتم الأبيئــين 

 به  جمعين.االمرسمينا اعمى آله اصح

اتأوعـا  اهإه المؤلفات يف عمـوم الحـدين امصـ محه كرـرت كرـرة بالغـا؛ ابعد

 سالبيها ااختمفا مأاهجها اختالها ااهرا ما بـين مبسـوم امختصـرا امأظـوم امأرـورا 

امن المأظومات هيه هذه المأظوما السهما الفريدة التي قاما عمـى  سـاس كتـا  عمـوم 

هــ( ـ رحمـه اهلل ـ 643الدين  بو عمرا ابن الصالح )تــالحدين الذي  ماله الحاهظ تقي 

ا ادارت يف همقـــه ممـــا يـــدا عمـــى التـــأثير القبيـــر «مقدمـــا ابـــن الصـــالح»المشـــهور بــــ

 دراسة وتحقيق

 العربي الدائز الفرياطي

 أستاذ الحديل وعمومز 

 بكمية العموح اإلنسانية واالعتماعية 

 عامعة ابب طفيل القنيطرة
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حـمس الـدين «  لفيـا»اايستحساه القوي الذي لقيه من قب  العممـاك عـرب القـراها   ـا 

ي القاهري ) أْس   عموم حدين المص فى المورد اوصفى يف»هـ( المسماة 818ـ938الب ْرح 

التــي امــا خبيئــا لفــرتة مــن الــزمن لــم يســبق تحقيقهــاا اي نشــرها لمتــدااا بــين ملسو هيلع هللا ىلص« 

 الباحرين حتى اليوم. 

العمــه ممــا ي خفــاك بــه  ه اوعمــاا التــي خــدما ابــن الصــالح مــن جهــا الشــرح 

التـي االتأقيا االتعقيا لقيا من ايهتمام االعأايا ما لم تأمه نظيراهتا مـن المأظومـات 

 عقدت مسائمها انظما مباحره لتسهي  الحفظ اايستظهار.

اتأبم عالقتي هبا مأذ هـرتة بعيـدةا  ثأـاك دراسـتي اتحقيقـي ولفيـا العراقـي حيأمـا 

عرضا لعدد من المأظومات ـ  ا اولفيات ـ التي نظما كتا  ابـن الصـالحا اكـاه مـن 

 .(1)بيأهما هذه اولفيا الأادرة غير المشهورة

م   ه  قل عمى نسخا تاما مأها هبقيا بمانا  نتظر؛ همما لم  افر ببغيتي اكأا  ؤ

بدا لـي  ه  حقـق هـذه الق عـا الأفيسـا مأهـا ـ اي سـيما   ـا بخـط الأـاام حـمس الـدين 

ي نفسه ـ رحمه اهلل تعالى ـ اهو خط جمي  يف غايا المالحا االضبط.  أْس   الب ْرح 

 أوال: أهدا  البحل:

 ن التي توخيتها من خالله يف ما يمي:اتتمر   هدا  البح

  ـ القشل عن حياة العالما الربحأسي االتعريل برتاثـه العممـيا االوقـو  عمـى 

 التي كانا موضم  هبام لدأ بعل المؤرخين. « الربحأسي»حقيقا نسبته 

اك  للر له اعتبار اقيما عمميا اهيه هائـدة وهـ  الحـدين االبـاحرين يف  عالمـه 

 ا اي سيما  نه لم يسبق تأااله يف بحن خا . ارجاله اتاريخه

  ـ امن  هداهه ثانيا  حياك مأظوما دهيأا من نصو  مص مح الحـدين كـاه مـن 

                                                 
 .28(  : دار المأها  بالريا 2( انظر:  لفيا العراقي بتحقيقي )م 1)
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الممقن  ه يقوه لها صدأ كبيرا اااسعاا ا ه يحفظها ال مباا ا ه يتأاالها الشراح كما 

 ظوم.حص  لغيرها من المأظوماتا القن لمتاليل االمأظومات حظوم كما لمأاس ح

  ـ الوقــو  عمــى خــط العالمــا الربحأســي الخــا  اتمييــزه عــن ســائر خ ــوم 

العمماكا امر  هذا قـد يأفـم ايحتـا   ليـه  هـ  التحقيـق االبحـن يف بعـل الحـايت يف 

تمييز بعل المخ وطات المجهولا المؤلـلا عـالاة عمـى  ه الخ ـوم ه م ـذ مـن  رااح 

 .(1)أفوس ما ي تعر   عأه صور اوجسام صحاهبا  بديا الحياة يقمن هيها من معاين ال

 ثانيا: م كمتز:

 ه قيما  ي بحن تقمن يف انحقاا الذي ي رحه ايتولى الجوا  عأها االسـؤاا 

الممــح الــذي يــدهم  لــى خــو  غمــارها ا حــقاا هــذا البحــن يقتســي مشــراعيته مــن 

مه يف انهماا الواضح الذي لقيه العالما حمس الدين الربحأسـي عمـى الـرغم مـن  سـها

عموم عدةا اتتممذ جماعا من الحفام اوكابر عميه كالحاهظ ابن حجر اغيره ممـا يحـتم 

طرح اوسـئما التاليـا: مـا هـي طبيعـا الحيـاة العمميـا االشخصـيا لمعالمـا حـمس الـدين 

هـ(؟ امالا تبقى من تراثه؟ اما هي طبيعا  لفيته يف مص مح الحدين؟ 818الربحأسي )تـ

 المؤلفــات يف اوخــرأ؟ امــا هــو موقعهــا بــين المأظومــات يف امــا هــو مــدأ تأثيرهــا يف

 مص مح الحدين؟

 ثالثا: الدراسات السابقة زيز:

لم  قل عمـى دراسـا سـابقا خاصـا مـن لـده البـاحرين المعاصـرين تأاالـا حيـاة 

العالما الربحأسي مم مقانتـه العمميـا امشـاركته يف العمـوما اتوليـه نيابـا قاضـي القضـاة 

ا اكأـا «المـورد اوصـفى»لم  قل عمى من سبق لأشـر  لفيتـه المسـماة بــ بالقاهرةا كما 

 ...(2) حرت يف مقدما تحقيقي ولفيا العراقي  حارة يسيرة  ليها 

                                                 
 .1/16دار العمم لمماليين(  11اوعالم لمزركمي )م( انظر: 1)

 .28: دار المأها  بالريا (  2( انظر:  لفيا العراقي بتحقيقي )م 2)
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 رابعا: خطتز:

 اتتقوه خ ا البحن من:

مقدما: حرحا هيها  هميا البحـن اقيمتـها ا حـقاليتها اخ تـها امـأهج البحـن 

 ايميها قسماه:ا هيه

 قسو الدراسة وتحتز مطمبان: القسو األول:

 .هـ(818ـ الم ما اواا: التعريل بالعالما الربحأسي )تـ

 .«المورد اوصفى»ـ الم ما الراين: التعريل بألفيته 

اقسما ك  م ما  لى عأاصر محددة تأاالا يف ك  عأصر جانبـا مـن الجوانـا 

 المهما المأضويا تحته.

 والقسو الثاين: النص المحقق. 

 : لخصا هيها  هم الخالصات مما سبق.ثم الخاتما

 .ثم ههرس  هم المصادر االمراجم

 .ثم ههرس الموضوعات

 خامسا: منهج البحل

 ه مأهج  ي بحن يخضم ل بيعا البحن ا هداهـه؛ اوه بحرـي باوسـاس يتأـااا 

حياة عالم من العمماك السابقين احيخا من حـيوخ الحـدين االفقـه خـالا القـره الرـامن 

ستعأا يف تحريره بالمأهج التاريخي التحميمي الذي تمرـ  يف البحـن عـن هقد االهجري 

المعمومات المرتب ا بحياته ا لفيته من المصادر التاريخيا اغيرها اتحميمها اايسـتفادة 

مأهاا كما استعمما المأهج الوصـفي كـذلر يف اصـل المخ ـوم ابيـاه طبيعتـه اكـذا 

 بياه مأهج مأهج الأاام يف مأظومته.

 الموهق االهادي  لى سواك السبي .ااهلل 
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 القسو األول: قسو الدراسة

 اهيه م مباه:

المطمة األول: التعريف بالَبْرَشنِْسي
(1)

 

ـي  أْس   بما  ه هذا  اا  ثر عممي يأشر ـ حسا عممي ـ مـن آثـار حـمس الـدين الب ْرح 

بحياته اآثـارها  ـ رحمه اهلل تعالى ـ  جد لزاما عمي  ه  قدم بين يدي مأظومته تعريفا ضاهيا

اترجما ااهيا له بقدر ما يسمح به ع اك المصادر الرتاجميا؛ عمما  ه ع اكها اما تقدمـه 

 عأه قمي  ي يشفي الغمي ا اقد ابعا ما توصما  ليه يف العأاصر التاليا: 

 أوال: اسمز ونسبز ونسبتز:

ين ع ـاك اهللا حـمس الـد بـن سـأاه بن الخالق عبد بن الرحمن عبد بن هو محمد

ي القاهري الشاهعي أْس   بو عبداهلل الب ْرح 
(2)

. 

ي»انسبته  أْس  بفتح الباك الموحدة اسقوه الراك ثـم معجمـا مفتوحـا بعـدها « الب ْرح 

نوه ثم مهمما كذا ضب ها ك  مـن تقـي الـدين الفاسـيا االسـخاايا مأسـو   لـى قريـا 

                                                 
 ا اليــ  التقييــد لمفاســي4/21(ا االسـموك لممقريــزي 338)3/113( مصـادر ترجمتــه: درر العقــود الفريــدة 1)

ا 3/318ا االمجمم المؤسس يبن حجـر1/341ار  العرمانيا( ا نباك الغمر )دائرة المعا (211)1/218

ا ااجيــز القــالم يف الــذي  عمــى داا انســالم 9/231ا االضــوك الالمــم 83اهبجـا الأــاارين لمغــزي  

(ا ابــدائم الزهــور يبــن  يــاس 1128)3/118خميــ  بــن الباســط ا انيــ  اومــ  لعبــد1/384لمســخااي 

ــاد 2/913 ــن العم ــذها يب ــزي 3/119ا احــذرات ال ــواه انســالم لمشــمس الغ ــا 1/211ا ادي ا اهدي

 .11/142ا امعجم المؤلفين لعمر كحالا 2/199العارهين لمبغدادي 

ايحسن التأبيه عمى  ه الربحأسي من اوعالم الذين  غفمهم مؤرخ اوعالم خير الدين الزركميا مم كونه 

الشـها  ابـن حجـي يف تاريخـها كما  هممـه مـن السـابقين جماعـا كترجم لمن هم  ق  مأه حهرة امقانا 

 . اابن قاضي حهبا يف طبقات الشاهعيا اغيرهما

ا 1/218( كذا ارد نسـبه بخ ـه يف عأـواه مخ وطتأـا المعتمـدةا اكـذا ضـبط نسـبته الفاسـي يف ليـ  التقييـد 2)

 القأه بيل لشرح حقيقتها. 

 . 9/231ا االسخااي يف الضوك الالمم 3/318اابن حجر يف المجمم المؤسس يبن حجر
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ــأْس» يــا بجمهوريــا مصــر  حــدأ القــرأ التابعــا لمركــز البــاجور بمحاهظــا المأوه« ب ْرح 

العربياا كما بين للر المرتضى الزبيدي ا هاد   ا قريـا مـن  عمـاا المأوهيـا 
(1)

ا الـيس 

لها لكر عأد بعل الأسابين االجغراهيين المتقدمين كالسمعاين يف اونسا ا ايـاقوت يف 

« لــا المبــا »معجــم البمــداها اابــن اوثيــر يف المبــا ا بــ   هممهــا حتــى الســيوطي يف 

  العجمي المصري يف ليمه عمى كتا  لمسيوطي مم كونه من  ه  مصر اتـأخر االشها

بمانه مما حم  ببعل الباحرين  ه يصرح  نه لم يعرر عميها
(2)

. 

لقــن  ه  هممهــا  الئــر هقــد عــر  هبــا جماعــا آخــراه؛ هــذكرها ابــن الجيعــاه يف 

ـ بالسين المهمما مرتين ـ« برسأس»التحفا بصيغا 
(3)

. 

بيـر »تـا  القـاموس الجغـرايف لمـبالد المصـريا تحـا عأـواه اعر  هبـا مؤلـل ك

اردت « برحـأس»قريا قديما اسـمها اوصـمي »اقدم معمومات قيما عأها هقاا: « حمس

«برحـأ »به قوانين ابن مماي مـن  عمـاا المأوهيـاا ااردت يف تحفـا انرحـاد: 
(4)

ا ايف 

«برسأس»التحفا: 
(5)

« برحـأس»هــ 311يف سـأا ا ايف كتا  اقل السم اه الغوري المحـرر 

هـــا ايف خري ــا 1224اهـو اســمها اوصــميا اكــذلر اردت هبــذا ايسـم يف دليــ  ســأا 

«هـ اردت باسمها الحالي1228ا ايف تاري  سأا «برحمس»الحمما الفرنسيا: 
(6)

. 

«الخ ط التوهيقيا»اكذلر عر  هبا عمي باحا مبارك يف كتابه 
(7)

. 

                                                 
 .11/443لمزبيدي  انظر: تا  العراس (1)

)حـر  البـاك(ا اقـد لكـر الشـي  محمـد صـالح مـراد  34ـ 91 /1( راجم: لي  لا المبا  لمشها  العجمي 2)

 «. لم  عرر يف كتا اونسا   ا اولقا  عمى هذه الأسبا»( قائال: 1/218الذي عمق عمى لي  التقييد)

 .113البالد المصريا يبن الجيعاه  انظر: التحفا السأيا بأسماك  (3)

 ( يعأي تحفا انرحاد بأسماك البالد لمجهواا اهو مخ وم يف نس ا الم  قل عميه م بوعا؟. 4)

 ( يعأي التحفا السأيا بأسماك البالد المصريا يبن الجيعاه السابق لكرها قبمه. 5)

 .211  2 2القاموس الجغرايف لمبالد المصريا قسم  (6)

 .11/21التوهيقيا لعمي باحا  ( الخ ط7)
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كر يف المصــادر بعــدة صــيغ متقاربــا: االحاصــ    ــا قريــا ااحــدة معراهــا تــذ

ا اهذا مهم حتـى ي يتـوهم «بير حمس»لقأها اليوم تعر  باسم « برحأس» ا « برسأس»

  ا  سماك لقرأ متعـددةا ايظهـر لـي  ه  صـ  المؤلـل مأهـا  ا الـد هيهـا ثـم انتقـ   لـى 

 القاهرة اتعمم ااستوطن هبا.

 ثانيا: تاريع مولدا:

ى ترك التأصي  عمى تاري  مولده مـا عـدا الغـزي تواطأت عاما كتا الرتاجم عم

هــ 914الذي  رخه بسأا 
(1)

( 11هــ يقـوه عـال )818ا اباستحضـار تـاري  اهاتـه سـأا 

«مـات الـه سـبعوه سـأا»عاماا لقن لكر ابـن حجـر  نـه 
(2)

ا انحـوه عأـد التقـي الفاسـيا 

االتقي المقريزي
(3)

ا اهـذا هــ تحديـدا938ا امقتضـى كالمهمـا  نـه الـد يف حـداد سـأا 

 قر   لى الحقيقا؛ وه ابن حجر مم  مامته من تالميذ الربحأسي االرااة عأه هضال عـن 

كوه الأظر يف اهيات حيوخه يشهد له بالقبوا اايعتبار همـن حـيوخه الـذين سـمم مـأهم 

؛ اعمى هـذا هيبعـد  ه يأخـذ عأـه اهـو ابـن عشـر سـأين  لا ـه964القالنسي المتو  سأا 

مر  هذا السن يف تمر القراه ي تؤهمـه ل مـا العمـم االسـما  ااهلل  خذنا بقوا الغزي ه

  عمم.

 ثالثا: شيوخز:

احتغ  قديما اسمم مـن القالنسـي انحـوه اكـذا مـن البهـاك ابـن »قاا السخااي: 

«خمي  اتصدر لإلهادة االراايا مم الخير االديانا
(4)

 . 

                                                 
 .83( هبجا الأاارين لمغزي  1)

 .2/346(  نباك الغمر يبن حجر 2)

 . 168 /6لممقريزي  المموك داا لمعرها ا االسموك1/218( لي  التقييد لمفاسي 3)

 .9/231الضوك الالمم  (4)
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 اسألكر هأا ما اقفا عميه من حيوخها اهم:

عسقرا القاضي حر  الدين  بو العباس  بن الرحمن عبد بن محمد بن  حمد -1

هـ(981-639البغدادي اوص ا ثم المصري المالقي )
(1) 

. 

خميـ  العرمـانى العسـقالنى ثـم  بـن اهلل عبد بن  بى بقر بن محمد بن اهلل عبد -2

هـ(999ـ 634المقى نزي  القاهرة )
(2)

. 

ي:  أْس    هباك الـدين ابـن خميـ   كرـر مـن اسمم عمى الشي»قاا ابن حجر عن الب ْرح 

«الأصل من المصابيح لمبغويا احدث به عأها اسماعه متص  هيه نزاا
(3)

. 

عمـي  بـو محمـد انسـأوي الشـاهعي  بـن الحسن بن الرحيم جماا الدين عبد -3

هـ( 992 - 914)
(4)

. 

 ااصفه الغزي بأنه كاه من هضالك طمبا انسأوي.

الحـرم هـتح الـدين  بـو الحـرم المعـرا   بـي  بن محمد بن محمد بن محمد - 4

هـ(964بابن القالنسي المصري الحأبمي مسأد القاهرة )تـ
(5)

. 

 هذا ما تيسر لي الوقو  عميه من مشيختها اي حر   م يف الواقم  كرر من هذا بقرير.

 رابعا: تفمي ا:

العالمــا الربحأســي لمتــدريس اانهــادة ل ــال  العمــم يف بعــل مــدارس  أتصــد

مر  خانقاه سعيد السـعداك كمـا سـيأي لكـرها اربمـا درس يف غيرهـاا اتتممـذ لـه  القاهرة

 جماعا من اوئماا اسألكر هأا من اقفا عميه مأهم: 

                                                 
 .321 /1 لمخمو  الزكيا الأور ا احجرة139 /1 يبن حجر القامأا انظر: الدرر (1)

 .3/93ا االدرر القامأا يبن حجر 3/389( انظر: لي  التقييد لمفاسي 2)

 .3/313( المجمم المؤسس يبن حجر3)

 .3/344ا ااوعالم لمزركمي 2/314( الدرر القامأا 4)

 .1/213( لي  التقييد لمفاسي 5)
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ــن  حمــد -1 ــن محمــد ب ــن حجــر العســقالين ب ــدين اب ــاهري حــها  ال ــي الق  عم

سـمعا عميـه »هـ( حي  الحفام االمحدثين لكره يف معجمها ا ثأى عميـه هقـاا: 812)تـ

ثأـا  بـو كريـا ثأـا  بـو »ال من آخر صحيح مسمما امن  اا كتا  انيمـاه  لـى قولـه: قمي

ــذكر حــدين  ــاا ه ــاس  ي كالشــعرة...»معااي ــتم يف الأ ــا  ن ــى « م الحــدين. بســماعه عم

القالنسيا قاا:  خربتأا سيدة
(1)

«ا اعبد العزيز الحصري عن المؤيد
(2)

. 

لمصـري العـالم الّراايـا عمـواه  بـو ال يـا ا بـن محمـد بـن  حمـد بن محمد - 2

 .هـ(829الرحما )تـ

لكر التأبقتي  نه  خذ عمى الربحأسي
(3)

. 

الحسينا  بـو الفـتحا حـر  الـدين القرحـي المراغـيا  بن  بي بقر بن محمد - 3

 .هـ( 813 - 991العرماين المدين )

انمام المحدث مؤلل )تمخي   بي الفتح لمقاصد الفتح( اهو مختصر من هـتح 

حجر  الباري يبن
(4)

. 

الـرحمن  بـو  عبـد بـن العزيـز عبـد بن عمي بن حسن بن حمس الدين محمد - 4

هـ(818ال يا البدراين ثم الدمياطي القاهري ثم الحسيأي الشاهعي )تـ
(5)

. 

لكــر الســخااي  نــه بحــن عمــى الربحأســي يف المأهــا  ايف اولفيــا اســمم عميــه 

البخاري يف سعيد السعداك
(6)

. 

                                                 
 138الهـادي    بـدا ايف الجـوهر المأضـد يبـن ع«سـيدة: »3/318كذا يف المجمم المؤسس يبن حجر (1)

ا ااوحبه بالصوا    ـا: سـيدة الأـاس «مفيدة المارديأيا»( يف ترجما  بي الحرم القالنسي سميا: 119)

 . 393ا 281ا 43بأا موسى المارانيا كما سماها ابن حجر مرارا يف المعجم المفهرس  

 .3/318( المجمم المؤسس يبن حجر2)

 .(489:  ) لمتأبقتي ايبتها  ني ( 3)

اوعالم لمزركمي 161 /9ا االضوك الالمم لمسخااي 411 /2( التحفا الم يفا 4)  .18 /6ا ا 

 .9/228( انظر: الضوك الالمم لمسخااي 5)

 .228 /9لمسخااي  الالمم الضوك(6)
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 بـي  بـن محمـود بـن  بي الحسـين بن محمد بن محمود بن محمد بن محمد - 1

هـ( 813ـ 988الحسين هباك الدين  بو الرأاك الربعي البالسي ثم القاهري الشاهعي)
(1)

. 

 (2)ن  السخااي  نه  خذ عن الشمس الربحأسي

ي بن  حمد بن يوسل - 6 فِّ  -بالتشديد بالأسبا  لى الصـل- يوسل الجماا الصَّ

هـ(824لمالقي )تـاوطفيحي ثم القاهري ا
(3)

. 

لكر السخااي  نه بحن عميه يف المأها  الفرعـي يقصـد مأهـا  ال ـالبين لمأـواي 

 «.اكأنه ليحيط بمسائ  الخال »قاا السخااي: 

الشـها   بـن اهلل ابأا الشر   بى القاسما  م عبد بن  حمد بن آمأا ابأا موسى - 9

هـ(861بعد  الدمهوجيا ثم القاهريا )ت
(4)

. 

ي هيما حقاه السخااي.لكرت عن  أْس   نفسها   ا سمعا من الب ْرح 

ــدين موســى - 8  بــي القاســم الــدمهوجي  بــن الشــها  بــن حأيفــا ابأــا حــر  ال

ــى  ــا عم ــار  خته ــمعا بإخب ــاا الســخااي: اس ــا؛ ق ــابق لكره ــا الس ــي  خــا آمأ م ح  الم 

الربحأسي اغيره
(5)

. 

كـرهم السـخااي يف اهذا ما تيسر الوقو  عميه من تالميذ الربحأسـيا اغـالبهم ل

 الضوك الالمم.

 خامسا: مصنفاتز: 

ي عدة مصأفات يف عدد من العموما القأه عمى ك  حاا لـيس  أْس  اقد خمل الب ْرح 

                                                 
 .11/13( انظر: الضوك الالمم لمسخااي 1)

 .13 /11 التاسم القره وه  الالمم الضوك( 2)

 .11/311مسخااي ( انظر: الضوك الالمم ل3)

 .12/1( انظر: الضوك الالمم لمسخااي 4)

 .23 /12 لمسخااي الالمم الضوك( 5)
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من المقررين يف التصأيلا هجمما ما لكر له ابن حجرا اتبعه السخااي خمسا كتـا
(1)

ا 

 اسأعرضها هيما يمي:

هي هذه اولفيـا التـي  قـوم اا ملسو هيلع هللا ىلصالمورد اوصفى يف عموم حدين المص فى  -1

 بتحقيقهاا اهي  حهر آثاره.

 حــاا عميــه يف نظمــه ممــا يشــعر  نــه حــرحها قــاا يف  احــرح المأظومــا الســابقا -2

  :«قسم الضعيل»

ي   ــــْدا   ج 
ــــاه  ْمب ي

ــــْعُا ل  ض  ــــْد ا  ق   ا 
 

ــــال    فَّ ــــْد ت ق  ــــام  ق  ي اْوْْقس 
ــــ ِّ ل   ب ُق

 

كما سيأي قريبـاا مرممـا اقـل « مغينهتح ال»اقل عميه السخااي ااستفاد مأه يف 

اقـاا »يف مبحـن الحـدين الحسـن: « البحـر الـذي بخـر»عميه السيوطي ااستفاد مأه يف 

قي :  ه هذا  خبار عن مص محه يف كتـا  الجـامما همـو قـاا »الربحأسي يف حرح  لفيته: 

لــم يمــزم  ه يفســره هأــاك بمــا لكــره يف هــذا  ي بعــد «  نــه حســن»يف غيــره عــن حــدين: 

«البياه
(2)

. 

 لم  قل عميه.ا  سماك رجاا مسأد الشاهعي -3

 لم  قل عميه  يضا.ا هض  الذكر -4

امن القتا  نسـخا يف ا مفتاح الفالح امصباح اورااح يف لكر القريم الفتاح - 1

(ا اقد حصما قبـ   يـام عمـى ارقـات 11491مركز الممر هيص  لممخ وطات برقم )

ا مرابا اوستال الجميـ  االصـديق الـدكتور راجـح مخ وطا مأه تفض  بتصويرها مشقور

( مـن 112الزيد؛ اوستال بجامعا ابن سعود بالريا  من الأسخا المشار  ليهاا اتقم يف )

( ســ را مقتوبــا بخــط نســخي ااضــحا  ثبــا يف  الــه 23الصــفحات بمســ رة معــدلها )

اح لمعـار  بـاهلل مفتاح الفالح امصباح اورااح يف لكـر القـريم الفتـ»العأواه كما لكرته 

                                                 
 .9/231ا االضوك الالمم 3/318ا االمجمم المؤسس يبن حجر1/341( انظر:  نباك الغمر 1)

 .3/316انظر: البحر الذي بخر (2)
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 - امرمـه يف اوخيـر - ا ايظهـر تحـا العأـواه«تعالى الشي  حمس الـدين الربحأسـي...

طابم المقتبا اوصميا الموه اوبرق التي انتق  مأها القتا  يف غالـا الظـن  لـى المركـز 

المذكور اهي )الخزانا الحجابيا هؤاد سـميم حجـابي( ثـم بعـل الفوائـد االتممقـاتا 

خاليــا مــن لكــر تــاري  التــأليل  ا الأســ   ا اســم الأاســ ا االقتــا  يف اهــذا الأســخا 

ههــو جــامم لألدعيــا « عمــ  اليــوم االميمــا<ا مضــمونه ي يختمــل عــن مؤلفــات اولكــار

 ااولكار الواردة يف السأا الأبويا. 

ا قأــم هبــذه المعمومــات المختصــرة ااه مــؤمال  ه يتيســر تصــويره لــي كــامال ثــم 

 را  ما عسى  ه يقوه هيه من  هادات عن حياة مؤلفه الربحأسي.قراكته بدقا ااستخ

التــي هــي  - «المــورد اوصــفى»االمهــم  ه القتــا  المــذكور يأضــا   لــى مأظومــا 

 ايمراله معا جمما ما بقي ااقفا عميه من تراث العالما الربحأسي. - موضو  التحقيق
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 ا: مروياتز:سادس

يظهر لي  ه الربحأسي اهتم بالسما  لمحدين يف بدايا عمـرها اطمبـه مـن حـيوخه 

 كما صرح بذلر يف  اا هذه اولفيا  ل قاا:

أ ي ــــــــــــق  هَّ ي ا 
 الـــــــذ 

 
 الحمـــــــُد هلل

 

ـــأ ن    ًا ب السُّ ي ُبـــــْره 
ال  ــــغ  ــى اْحتـ    ل 

(1) 
 

بــها هقــد لكــر  اعمــى الــرغم مــن عــدم اقــويف عمــى  ي  جــابة  ا مشــيخا خاصــا

 يحيـى الميرـي؛ هـذكر بن راايا يحيى« لمموطإ»المقريزي نمولجا من راايته اهي راايته 

 عأي المقريزي -
(2)

طَّإ  عن الشر   بـي العبـاس  حمـد -   بـن  ه الربحأسي حدث بالمو 

عسقر البغدادي المالقي بالموطأ سماعا عن  بيه عن العز الفاُراث ي بن الرحمن عبد
(3)

 . 

 وزاتز والثناء عميز: سابعا:

ي يف جمادأ اوالى سأا  أْس  بـال خـال ؛  - رحمـه اهلل تعـالى - هــ818تويف الب ْرح 

«اقد قار  السبعين 818مات يف جمادأ اوالى سأا »قاا التقي الفاسي: 
(4)

. 

اقد نـوه بـه كـ  مـن تـرجم لـها ا ثأـوا عمـى  خالقـها ااصـفوه بالصـالح االخيـر 

«اتصدر لإلهادة مم الخير االديانا»بـقوله:  اايستقاما هوصفه ابن حجر
(5)

. 

ــه الغــزي:  انمــام العــالم العامــ ا المفــأَّن البار ...ســمم مــن جماعــاا »اقــاا عأ

ــن  ــاا انــا  يف الحقــم عــن اب ااحــتغ  بالفقــه االحــدين االعربيــاا ا قــر  ا حــغ  بمان

«ميمق
(6)

. 

                                                 
 انظر ما سيأي يف الأ  المحقق. ( 1)

 .3/113مقريزي ( درر العقود الفريدة لم2)

.  هـ(634ـ614الفر ا عز الدين  بو العباس الواس ي الفاراثي الشاهعي ) بن عمر بن  براهيم بن ( هو  حمد3)

 .11المقرش المفسر الخ يا الواعظ. انظر: المعجم المخت  لمذهبي  

 . 1/213( لي  التقييد لمفاسي4)

 .119 /3عماد ا احذرات الذها يبن ال3/318( المجمم المؤسس يبن حجر5)

 .83( هبجا الأاارين لمغزي  6)
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و القاضـي ناصـر اابن الميمق المذكور الذي كاه يأو  عأه العالمـا الربحأسـي هـ

سالما الشـاللي المعـرا  بـابن بأـا الميمـقا  بن محمد بن الدائم عبد بن الدين محمد

هـ(939ـ931كاه قاضي القضاة الشاهعيا بمصر )
(1)

 . 

اهذا مما يشهد بمقانا انمام الربحأسي امقانته يف العمما ا هميته لوييا القضـاك 

 اخ ته.

 َشنِْسيالمطمة الثاين: التعريف بألفية الَبرْ 

ابعد التعريل بالأاام انفل الغبار عن  خباره ا حوالـه بقـدر المسـت ا  يأاسـا 

 ه  قــدم نبــذة حــارحا عــن مأظومتــه اعأوا ــا اتوثيقهــا ااصــفا لممخ وطــا المعتمــدة 

 امأهجي يف تحقيقها يف ضوك العأاصر التاليا:

 أوال: أصمها:

حدين يبن الصـالحا من المعموم  ه هذه المأظوما موضوعا عمى كتا  عموم ال

الذا ههي تعد حاهدا عمى عظما كتا  ابن الصالح امركزيته يف تاري  عموم الحدين  ل 

ـل الأـاُس »ناا هذا القبواا احظي هبذه الشهرة الواسـعا حتـى قـاا ابـن حجـر عأـه:  ق  ع 

كي عميــه  اُمْقت   ا امســتدر  ــري ــى كــم نــاامي لــه اُمْخت ص  ه ا هــال ُيْحص  ــْير  ا اســاراا بس 
ا عميــه  ــري ص 

ري   .(2)«امعار  ي له امأت ص 

ههي عمى طريقا  لفيا حها  الدين الُخويي االعراقي اابن ليوه التجيبي اراضـا 

انعالم يبن مرباق ا لفيا السيوطي انحوهـا ههـي خمـس  لفيـات يف عمـوم الحـدينا 

 اتقوه هي المبأا السادسا مأضاها  ليها.

                                                 
 .188 /6ااوعالم لمزركمي  ا242 /1( انظر: الدرر القامأا يبن حجر 1)

 .34( نزها الأظر يف توضيح نخبا الفقر يبن حجر  2)
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ــي لــم أْس  يقتــل بــأظم مضــموه كتــا  ابــن  االحقيقــا التــي اهــرت لــي  ه الب ْرح 

الصالح ا نما  ضا   ليه مختصري الأواي مأه كما ن  عميه يف مقدمـا مأظومتـها اقـد 

اتضح لي من خالا ايستعرا  االمقارنا  نه لم يمتـزم بـأظم كتـا  ابـن الصـالح كاهـاا 

اعقد درره جمما جممـا كمـا هعـ  الشـها  اْلــُخويي االعراقـي اغيرهمـاا ا نمـا  سـس 

مى القتابين من حين الجمماا الهذا السبا نجده  هم  بعـل اومـور يف كتـابي نظمه ع

 ابن الصالح االأواي ي لكر لها يف نظمه البتا.

 امن اومرما عمى للر معرها الحدين نظمه يف  ربعا  بيات: 

ْوُضو ُ  ـــم  ــو  اْل ــا ُه  م 
ين  ــد  ــي اْلح 

ه   ا 

ا ـــر  ش  ْ ع 
ــــ ي ْوُضو     ْثأ ــــم  ـــُا اْل ُجْمم   ا 

ــــحْ  ـــه  ي  ــــم  ب  ْم ـــم  اْلع  أ م  ـــْرا   ُرُم   ْه ُي
ــــــأ اُه   اْ  ْع ار   ْا م  ــــــر  ْقـ

ُ  ب اْن  ـــــر   ُيْع
 

ْصأُو ُ   ُق اْلــــــم  ــــر  اْلــــــُمْخت م  لـ  ل   ا 
ا ــــر 

ادي ه يمــــا ُلك  ـــــمَّ أ ح  ــــد     ْلفــــ  ل 

ــــه   ـبِّ أ اْلـُمأـ  ـــو 
ـــااي ل س  ـــي ُكـــــ ِّ ح 

 ه 

ْاا ا  ْن ر  يـــم 
ي المَّْفـظ    ْا ه  يأ اي هـ  ر   (1)ق 

 

 (2)يف حين نظمه العراقي يف سبعا عشر بيتاا اي حاجا لمت وي  بذكرها

 ثانيا: عنوانها الصحيح وتوثيق نسبتها:

هقـذا ارد « المورد اوصفى يف عمـوم حـدين المصـ فى»هذه المأظوما تسمى بـ 

اكـذا نبـه عميـه يف نظمـه العأواه بخط المؤلـل يف الأسـخا اليتيمـا المعتمـدة يف التحقيـق 

 هقاا:

ى»بـ  د  او ْصـف  ْي « المـْور  ـذ  ـْمُا لا الَّ  اس 
 

ْي   ـــــْهت د  ْيمــــا ت  ْدُه ك  ــــر  ْمــــــُتُه ه   (3)ن ظ 
 

المـورد اوصـفى يف توضـيح »اهلل الحبشـي سـماها:  القأـي اجـدت اوسـتال عبـد

                                                 
 .23انظر ما سيأي يف الأ  المحقق  ( 1)

 .114انظر:  لفيا العراقي )بتحقيقي(  ( 2)

 .22الأ  المحقق  انظر ما سيأي يف ( 3)
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هعــدها حــرحاا ا نمــا هــي  ا(1)«كتـا  عمــوم الحــدين يبــن الصــالح اانرحـاد لمأــواي

جا ايعتماد عمى ههارس المخ وطات التي تمو  باوغالم مأظوماا اهذا ربما كاه نتي

 ااواهام.

الــه مأظومــا يف عمــم الحــدين »انســبها لممؤلــل كــ  مــن ابــن حجــر الــذي قــاا: 

كمـــا نســـبها لـــه  ســـماعي  باحـــا .(3)اابـــن العمـــاد يف حـــذرات الـــذها  (2)«احـــرحها

 .(4)البغدادي

صالح يف مقدمـا كتابـه امن  ه  ايص الح السيوطي يف سياق لكر من نظم ابن ال

«رخالبحر الذي ب»
(5)

. 

 ثالثا: مفيمات يول منهجها:

بدايا من الواجـا القـوا  نـه لـيس بالوسـم تقـديم  حقـام  ا ممحواـات قاطعـا 

ي مدحا اي لما لسبا ااهر سبقا انحارة  ليه هـو  ه مـا لـدي  أْس  بشأه مأظوما الب ْرح 

( بيتاا اتمر  جانبا انمولجا مأها بال 163ارقات يف ) 8ااه هو ق عا مأها ي تزيد عن 

تشـبه  لفيـا العراقـي يف السالسـا  - كمـا تالحـظ - اعمى ك  هالمأظوما جميمـا - حر

االعذابا  ي  نر ي تجـد هيهـا الشخصـيا العمميـا كمـا تـراه عأـد الحـاهظ العراقـي مـن 

هـا بعـد اختيارات اترجيحات اتعقبات؛ اقد بين الأاام مأهجه؛ يقـوا الأـاام يف م مع

 الحمدلا:

                                                 
. امـم  ه كتابـه هـذا مفيـد جـدا؛  ي  ه سـعا 2/1213اهلل الحبشـي  ( انظر: جامم الشـراح االحواحـي لعبـد1)

المادة العمميا يف مر  هذه اوعماا تجعمه يرتقا  حياك من الخمط بين القتا لتشابه  سمائهاا ثم يدخ  

هالحاص   ه يتأنى هيما يذكره ايأسبه من كتا  ما يدخ  عميه من باليا المفهرسين لممخ وطات العربيا؛

 احراح  لى بعل المؤلفين. 

 .2/346( انظر:  نباك الغمر يبن حجر 2)

 .119 /3( انظر: حذرات الذها يبن العماد 3)

 .198 /2ا اهديا العارهين نسماعي  باحا 614 /4( انظر:  يضاح المقأوه 4)

 .1/241انظر: البحر الذي بخر لمسيوطي  (5)
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ـــــ  م حا ــــا اْصـــ ـــــر م 
اك  ــــي ل  ــــُد   نِّ ب ْع  ا 

ْي  ا  ــــو  الأَّ ي ا 
ت  ــــد  ــــالح  ُعْم ــــُن الصَّ اْب  ا 

ى»بـ  د  او ْصـف  ْي « المـْور  ـذ  ـْمُا لا الَّ  اس 

ـــــــــــي هْ 
ُه لـ   ا   ْســـــــــأ ُا اهلل  ادِّخــــــــــــــار 

اهُ  ْقـــــــر  ي ي 
ـــــــم  الـــــــذ  اْنف  ـــــــا ر  ِّ ا   ي 

 

ين  ُمو  ْيــه    ْصــحاُ  الحــد  م  ــحاع   ض 

ْي  ي ُرا  ــذ  أُْهمــا الَّ ــْ  ع  اْقب  اك  ه  ــي ل 
 ه 

ْي  ــــــْهت د  ْيمـــــا ت  ْدُه ك  ـــــر  ــــــُتُه ه  ْمـ  ن ظ 

ـــــــي هْ 
ال  ــــــي م  أِّ ــــــي ع 

 ل ْيــــــوم  ي  ُيْغأ 

ـــعاهُ  ْس ْه م  ـــُقر  يِّْا ااْح ــــخ  ي  ُت ا 
(1) 

 

الم يصرح باسـمه يف طالعـا الـأظما اي لكـر بعـل اصـ الحاته كمـا هعـ  الـزين 

باعتماده عمى انمامين ابن الصالح االأواي يف ك  ما يـذكره حتـى  العراقيا اكأنه يشير

ي يتوجه  ليه نقد  ا اعرتا   ا مؤاخذةا ابخصو  ابن الصالح هاومر اـاهر؛ وه لـه 

 « رحاد طـال  الحقـائق»كتابا ااحدا القأه يختمل بالأسبا لمأواْي همه مختصراه هما: 

ح ههـ  اعتمـد عميهمـا معـا  م ي؟ همـن اختصرهما مـن ابـن الصـال« التقريا االتيسير<ا

 خالا نظمه لم يظهر لي حيك.

امما يجدر لكره  نـه لـم يمتـزم تمامـا بالسـير مـم كتـابي ابـن الصـالح امختصـري 

الأـو  الرـاين عشـر: معرهـا التـدليس ثـم  - الأواي اترتيبهما ونوا  عمـوم الحـدين مـرال

واهد ثـم الأـو  السـادس عشـر: الأو  الخامس عشـر: معرهـا ايعتبـار االمتابعـات االشـ

ـي يف الأسـخا المعتمـدة الوحيـدة؛  أْس  معرها بيادات الرقات ي لكـر لهاجميعـا عأـد الب ْرح 

ي عن نظمها  ائيا  ا نظمها بالفع  القأها لـم  أْس  الهذا يتوجه السؤاا: ه   عر  الب ْرح 

ا سـق ا ارقـا مـن ثأـاك الورقـا لـئال يقـاا ربمـ ترد يف هذه الأسخا عمما بأه محمها يبـد  

 الأسخا توجد هيها اونوا  الرالثا المذكورة.

ي قدم: معرها الحدين المشهور أْس  اهو  - ايف ممحظ آخر  سج   ه الأاام الب ْرح 

                                                 

 .21انظر ما سيأي يف الأ  المحقق  ( 1)
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هـأارده عقـا الأـو  الحـادي االعشـرين:  - الأو  الرالثـوه عأـد ابـن الصـالح االأـواي

المقمـو  عأـد ابـن الصـالح معرها الموضـو ا اقبـ  الأـو  الرـاين االعشـرين: الحـدين 

هأـا « الحدين المشهور»االأواي اهو آخر ما يف المخ وطاا هه  ر أ الأاام  ه تقديم 

  حبه بموقعه ا نسا لمعرهته؟

ي عمى  لفيا العراقي؟ االجوا   ه  أْس  امن المهم  ه نتساكا هأا: ه  اقل الب ْرح 

ي لم يذكر حيئا من للرا اهما قريأاه متعاصر أْس  اه تقريباا هالعراقي عال يف هـرتة الب ْرح 

ــي عــال يف المــدة نفســها تقريبــا)816ـــ 921) أْس  هـــ( عممــا بــأه 818ـــ 938هـــ(ا االب ْرح 

ي هذه ناقصا من آخرها كما لكـرة غيـر مـرة  أْس  الأسخا الوحيدة التي لديأا من  لفيا الب ْرح 

لقأـي يستشـل مـن هميس بين يديأا تاري  نظمها ه  كاه قب   لفيـا العراقـي  ا بعـدهاا ا

 .بعل اوبيات القميما  ثر  لفيا العراقي

  :«مراتا الصحيح»مراا قوله يف 

يح   ــــح  ـــــا  الصَّ ــــى ُرتـ  ــــذاك    ْعم   ه 
 

يح    ــْرج  يُّ ب ْعــُد ه ــي التَّ ــار  ُثــمَّ اْلُبخ 
(1) 

 

 :«المعم »اقوله يف نو  

ـــــــاا   ْرس 
ْقُرـــــــُر التَّْعم يـــــــُ  ب اْن  ي   ا 

 

أ م نْ   اه    ْقو  اا     ْه ك  ــــص   (2)ُ ْال ي اتِّ
 

ــا العراقــي»ههــذاه البيتــاه يظهــر هيهمــا بعــل التشــابه مــم  كمــا يظهــر لمــن «  لفي

 يحفظها. 

 رابعا: النقل عب ألفية الَبْرَشنِْسي:

ي اكـذا حـرحها كـاه خاهتـا يف  أْس  بقي  ه  حير ختاما  لى  ه حضور مأظوما الب ْرح 

الـم تأتشـر كريـراا اي لا  صـيتها بـين مؤلفات مص مح الحدين التي جـاكت مـن بعـدا 

                                                 
 .21انظر ما سيأي يف الأ  المحقق  ( 1)

 .28انظر ما سيأي يف الأ  المحقق  ( 2)
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االقصـد »ال ال  هعمى سبي  المراا نق  مأه السخااي يف غريا  لفام الحدين هقـاا: 

من هذا الأو  بياه التصانيل هيها الو  ضيل لذلر  مرما كغيره من اونوا ا ب  كما هعمه 

ي يف  لفيته ايص الحيا يف هذا نفسه حين لكر جانبا مأه أْس   .(1)« الب ْرح 

اعدا ما سـبق لـم  قـل لهـا بعـد البحـن االسـؤاا عمـى حـرح مـن العممـاك الـذين 

 عاصراا المؤلل  ا جاؤاا بعده  لى يومأا هذا.

 خامسا: وصف النسخة المعتمدة:

 - اعتمدت يف تحقيق هذه المأظومـا عمـى نسـخا يتيمـا محفواـا يف مقتبـا بـرلين

 نيا لحد ااه. ( اي  عمم لها ثا1149 لمانيا ايتحاديا برقم)

اقد توهر هيها  عمى درجات الصحا ههي بخط الأاام الربحأسي نفسه هيما  رجح 

اهو خط نسخي جمي ا مضبوطا مصححا كما تظهر يف صيغا اسـم الأـاام الخـالي مـن 

التحميا االرأاك اهذا حأه المؤلفينا الـو كـاه الأاسـ  رجـال غيـر الأـاام لحـاله بالشـي  

هــ ي 1111ا اما اقم يف براكمماه   ا مأسوخا يف حداد سأا انمام العالما انحو للر

 .(2)يظهر لي صحته 

 س را. 14ارقات انصل ارقا امس رهتا  9اتقم يف 

اعمى صفحا العأواه عدة تممقات اتقييدات بخط مختملا لم يتضح بعضـها يف 

 «.اهلل... عبد بن ثم ممقه بحمد اهلل تعالى محمد»المصورة مرال تممر هيه: 

  :أها  بيات حعرياام

  لا طالبتـــر الـــأفس يومـــا بشـــهوة

 هــدعها اخــالل مــا احــتهيا هإّنمــا
 

ـــــُق   ـــــيح طري ـــــا لمقب  اكـــــاه عميه

 هواهـــا عـــدّا االخـــال  صـــديق
 

                                                 
 .3/412انظر: هتح المغين  (1)

االفهـــرس الشـــام  لمـــرتاث انســـالمي )الحـــدين اعمومـــه  2/341تـــاري  اود  العربـــي لرباكممـــاه ( 2)

 .3/1636ارجاله(
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 ا بيات  خرأ كذلر.

اقد كانا هذه الأسخا ضـمن مقتبـا  اقـا  المسـجد العمـري بقمعـا حمـا كمـا 

اقــل »ا اعبــارة «حراســااقــل بمســجد العمــري بقمعــا حمــا الم»تــدا عميــه عبــارة: 

 .(1)«بمسجد العمري بقمعا حما المحميا

كمــا ســبق لكــره تقــل عأــد نــو  الحــدين  - مــم اوســل - االأســخا ناقصــا

( بيتاا اهذا ي يمر  سـوأ الخمـس مأهـا  لا اعتربنـا   ـا 163جمما ما هيها )« المْقُموُ  »

دا عمى قيد تاري  الأسـ   ا تقم يف  لل بياا عمى  ين  نبه  نه ليس يف الورقا اوخير ما ي

الأاس   ا يعر  بأهايا الأسخا؛ اعميه هإين  تساكا  ين لهـا بقيـا الأسـخا؟ اعمـى كـ  

هيحتم   ه بقيا المأظوما ُ دخما  ثأاك التجميد مم كتـا  آخـر يف المقتبـا نفسـها بربلـين 

بـا ا ه الأسخا كانا كامماا ايحتم   ه يتقوه الق عا المخ وطا هقذا جمبا  لى مقت

 برلين ناقصاا اهذا اوغما يف اأي.

 عممي يف التحقيق: سادسا:

 ايتمر  يف تحقيق هذه الق عا امقابمتها عمى اهق الخ وات التاليا:

ــا -1 ــا ااهي ــاام الربحأســي تعريف ــا بالأ ــا -حســا المســت ا - عره  يف ضــوك م

  ليه من معمومات. اصما

صـر المهمـا لمقـارش بيـد ولفيته تقديما مختصـرا ضـمن العأا - ثانيا - قدما -2

 الأ  المحقق.

 نسخا المخ وم عمى اهق الرسم الحدينا اضب ته بالشق . -3

                                                 
 1/9اكـذا ا« اقل بمسجد العمـري بقمعـا حمـا»بـ /4ايف  عمى ا 3/اا/2ورد اوصفى )م  ا( انظر: الم1)

 .(8/3ا
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 صححته اقابمته مقابما دقيقا عمى اوص  المخ وم. -4

 عمقا عمى ما يحتا   لى تعميق من توجيه كمما  ا حرح لفظا غريبا انحوها. -1

ــن الصــالح ام -6 ــا  اب ــه بقت ــوم الحــدين هي ــوا  عم ــواي رب ــا  ن ختصــر الأ

 ؛ و ما اوص  الذي اعتمده الأاام.«التقريا االتيسير»

الم  رد  ه  ثق  الهوام  بالتعريفات ايص الحيا التي تأاسا المبتـدئين االشـداةا 

 عمى  ه الباحرين االدارسين يراه هيها ثقالا اتم ي ا لمحواحي يف غير ضرارة.
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 (النص المحقق القسو الثاين:)

 

 وشرح وعمو وفرحملسو هيلع هللا ىلص  يف عموح يديل المصطف  المورد األصف 

 نمو

  سنان الَبْرَشنِْسي ال ازعي بب الخالق عبد بب الريمب عبد بب محمد

 ـ سامحز اهلل بكرمز ـ

 

(1)
 بِّ َأِعبْ رَ      بسو اهلل الريمب الرييو

يمبِ  ـــــر  اِيِو ال ـــــر  ـــــِز ال ـــــِو اإِلَل  بِاْس

ـــــــــَقنِي ــــ ــــــــِ ي َوز   الحمــــــــُد هللِ ال

ـــــا  ـــــرِ األَْنبِي ـــــنَِب َخْي ُس
(2)

دِ   ــــــَحم   مـُ

ــــــَعالِ  ـــــي األَْزـ ـــــوُح زِ ـــــُز المْعُص  َزإِن 

ـــــِز َربيــــــــــنا َوَســــــــــم ما  َصـــــم   َعَمْي

ــــي َذافِـــــر َمــــا اْصــــــــَطَمحا  َوَبْعــــُد إِنِّ

ــــَوِويْ  َواْبــــبُ  ُِ ُعْمــــَدتِي َوالن  ــــف  الص 

 وَسـْمُت ذا ال ـِ يْ « المْوِرِد األَْصـَف »بِـ

 َأْبَتــــــِدُئ اْلــــــــَقْوَل بِــــــفَ َتــــــوانِي 

ـــــنَبِ   إَِلـــــ  اْشتِـــــــَغالِي ُبـــــــْرَهة  بِالسي

ـــق   ـــَوَرم َوَأْمَجـــدِ  أْشـــَرِ  َخْم ـــي ال  زِ

َوالنيــْطِق َعْب َهواُا زِـي األَْقـَواِل َوِلِـــِز 

ـــــــــحاِب األَْنُجمـــــــــا  َمـــــــــَع الصِّ

ـــِز َأْصـــحاُب الحـــِديِل ُموَضـــحا  َعَمْي

ـــِ ي ُرِويْ  ـــا ال  ـــْل َعنُْهم ـــي َذاَف َزاْقَب
 زِ

 َنَمْمــــــــُتُز َزــــــرِْدُا َفْيمــــــا َتـــــــْهَتِديْ 

                                                 
 . (/2بدايا )ا (1)

 اونبيا: بقصر المد نقاما الوبه.  (2)
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 َوَأْســـــــَأُل اهللَ ادِّخــــــــــــاَرُا لِــــــــــَيزْ 

 َيــــــا َربِّ َواْنَفـــــــِع الـــــــِ ْي َيْقـــــــَرااُ 
 

 زْ لِْيـــــــوِح الَ ُيْغنـِــــــي َعنِّـــــــي َمالِــــــــيَ 

ــــــعااُ  ــــــُكَرْن َمْس ـــــــَخيِّْة واْش  َوالَ ُت
 

ِحيِح   1[ َأْقَساُح الَحِديِل َوِذْفُر الص 
(1)

 

 َولِْمَحـــــــِديِل َأْضـــــــُرـب ُتنِـــــــــــيُف 

ـــِحيُح ُفـــلي َمـــا ُنــــِقْل   َزاْلــــَخَبُر الص 

ةْ  ـــــــم  ــــــْب َذا ِعــ ـــــــْو َيُك ــــــنَُدُا َوَل  َس

 َوإِْن ُيَقـــــــْل َصـــــــِحيـح اْلـُمـــــــــَرادُ 

 َزـــاْعنِي َســـنََداْ « َمـــا َصـــح  »َوإِْن َتُقـــْل 
 

 َوْهـــــَي َصـــــِحيـح َيَســــــب َضـــــِعيـف  

ــــُمت ِصْل  ـــابِطِيَب اْل ـــُدوِل الال  ـــِب اْلُع  َع

ةْ  ــــح  ــــي الصِّ  َأْو َذا ُشــــُ وذ  َوْهــــَو َوازِ

ـــــَرادُ  ــــــْطُع َزمـــــا ُي ــــــَك الَ اْلَقــــ  َذلِــ

ــنََداْ  ــْب َأْس ــ  َم ــْ ِب َعَم ــَع بِاْلكِ  الَ اْلَقْط
 

حِ   (2)يِح َمَراتُِة الص 

َعـــــُز الُبَخـــــــــاِريْ   َوُفـــــلي مـــــا َخر 

ـــــِحيِح  ــــــِة الص  ـــــ  ُرتـَ ـــــ اَف َأْعَم  َز

ــــــِ يْ  ـــــو  ال ـ ــــــِمـو ُث ـــــَد َذاَف ُمْسـ  َوَبْع

َما َعـا
(3)

 َعَمـ  َشـْرِط الُبَخـاِرْي زـاْعَموِ  

ــــــةْ  ــــم 
َح اأْلَئِ ـــــح  ـــــا َص ـــــَد َذا َم  َوَبْع

 

ـــــارِ   ـــــائِرِ اأْلَْخب ـــــْب َس ـــــــو ِم  ُوُمْسِمــ

ـــي الت ـــْرِعيِح  ُثـــو  
 اْلُبَخـــاِريي َبْعـــُد زِ

ــــو  اْعــــُددِ   َعــــاَء َعَمــــ  َشــــْرَطْيِهَما ُث

ــــِموِ  ــــْرِط ُمْس ــــاَء بَِ  ــــِ ي َع ــــو  ال   ُث

ـــــةْ   ِســـــَواُهما ِمـــــْب ُعَمَمــــــــاِء اأْلُم 
 

                                                 

 .21ا االتقريا لمأواي  11( مقدما ابن الصالح  1)

 .28ا االتقريا لمأواي  29مقدما ابن الصالح   (2)

 لوبه. بقصر المد نقاما ا (3)
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حيح  (1)المواطُب التي ُيْستفاُد منها الص 

ــنَبْ  ــاقِي السي ــْب ب ــِحيَح ِم  واســَتِفِد الص 

اَرقُ  َعزْ َفالـــــــد  ـــــَخر   ْطنِي َوَفــــَ ا الـُمـ

 اْلـــــَحافُِو الْمْ ُهــــــوُر بِالـــــُمْسَتْدَرفِ 

 َوَيَســــب َمـــا زِيـــِز إِْن َلـــْو ُيــــــــوعُد 

ـــَبُة  ــِز َســ ــْعِف زِي ــِ ي لِمال  ــَوم ال   ِس

ْمَســـــاَفا ُِ َقــْد َرَأم اإْلِ ــفَ  َواْبــُب الص 

ـــْد  ـــو  َقــ ــحي ُثــ ــُز اأْلََص ــِو َأن  ــي اْلُحْك  زِ

ـــــرِيأَ  ْهــ ــــاَل: الزي ــــِز َق ــــَب َراَهَوْي  ن  اْب
 

ــــــنَبْ    َوَغْيرَِهــــــا إَِذا َعــــــَرْت َذاَف الس 

ـــزْ  َع ـــْد َخر  ـــِ ي َق ـــا اّل َعَمْيِهمـــا  َأم 
(2) 

ـــــَتْدِرفِ  ــــــَمَقاُل اْس ـــــِز اْل  َزَبْعاُلـــــُز زِي

ـــــــُد  ــــــــ   ُيْعَتَم  َتْصـــــــِحيُحُز لِحازِـــ

ــــُرُب  ـــــنُْز َيْق ــــاَن َزِمــ ــــِب ِيب  ــــا الِْب  َم

ــــــاَفاَعـــــْب َســـــ ــــــر  َأتـَـــ  (3)نَد  َأْو َخَب

ـــــــة َفمــــــا َوَردْ  ــــــِز َعماَع ـــــــاَل بِ  قــ

 َعـــْب َســـالِو  َعـــْب َأبِـــِز زِـــي اْلــــُخْبرِ 
 

ـــــُد  ــ  ُمَحم 
ـــــيَدة  َوقِيــــَل: َعــــْب َعبِــ

(4) 

ـــــلِ  ــــْب َنْجـ ــــازِع  َع ــــْب َن ـــــك َع  َوَمالِ

ــــُمْسنَدِ  ـــَب اْل ـــِحيَحْيِب ِم ـــي الص  ـــا زِ  َم

ـــو   ُِ ُث ـــفَ ـــِب الص  ــــَوِوْي:اْب ـــاَل الن ـ  َق

 َوَمـــا َوَعــــْدَت ِمــــْب َيــــِديل  ُذفِــــرا

ـــــزُ  ــــــَكْو َل  بَِســــــــنَد  َيِصـــــحي الَ ُيـْحــ

 َوالنّـــــــــــََوِويي بِــــاْلَجواِق َقــــــــــاالَ:
 

ـــُمْصَطَف  إِْن أْوَرُدوا  ــوِّ اْل ــِب َع ــِب اْب  َع

 ُعَمــــــَر  قِيــــــَل: َذا َأَصــــــحي الن ْقــــــلِ 

 َع َوْهــَو ُمْعَتَمــْد َقــْد قِيــَل ُيِفيــُد اْلَقْطــ

ــــْد ُرِويْ  ــــَواُا َق ــــْب ِس ــــِ َع ــــُد َ ن  ُيِفي

ــَرم ــِة ُي ــَب اْلُكْت ــُهور  ِم ــرِ َمْ  ــي َغْي  زِ

ـــــزُ  ـــــاَد َأْهُم ــــــْوَح َب ة  َزاْليـَــ ــــــح   بِِصـــ

لِـــــــــَمْب أِلَْهــــــــــِمَيِة َذاَف نـَــــــــاالَ 
(5) 

 

                                                 
 .26ا االتقريا لمأواي  21ا 11مقدما ابن الصالح   (1)

 . (/3بدايا )ا (2)

 .21ا االتقريا لمأواي  11مقدما ابن الصالح   (3)

 ( يعأي ابن سيرين. 4)

 .28ا االتقريا لمأواي  19مقدما ابن الصالح   (5)
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اْلـَحَسبُ  [3]
(1)

 

ــــــَتِ رْ  ـــــِز ُمنْــ ي
ـــــفَُح زِ ــــــَحَسُب اْلَك  اْل

 َزـــــَأْذُفُر اأْلَْقــــــَرَب ِمـــــْب ُيــــــُدوِداِ 

ـــــزُ  ـــــِز إِن  ـــــاَل زِي ُِ َق ـــــفَ ـــــاْبُب الص   َز

ــــــُتورُ  ــــــِز َمْس ـــــــاد  بِ ــــــلي إِْسنـَــــ  َزُك

ــــــــِ ِب  ــــــــل  َأْو َف ــــــــْيَس َذا َتَغفي  َوَل

 َوَمْتنُــــــــُز َيُكــــــــوُن ِمْثـــــــــــــُمُز َوَردْ 

ـــــارِ  ــــْب إِْنَكــ ــــِديُل َع ــــُرُج اْلَح  َزَيْخ

ـــــِ ي ـــــــْدِ   َوَثـــــاِن قِْســـــَمْيِز ال   بِالصِّ

 َمـــــَع اأْلََماَنـــــاِت َوَلكِـــــْب َقُصـــــــُروا

ـــــِحيِح  َواِة لِمص  ـــــري ــــــَبِة ال ـــــْب ُرْتـــ  َع

َدا  َعـــْب َيــــاِل َمـــْب ُيَعــــدي َمـــا َتَفـــــــر 

ــــي ـــــيِل زِ ــــَب الت ْعِمــ ــــفََمُة ِم ــــو  الس   ُث

يـــَل: َمـــا َســـنَُدُا الموصـــول َقـــْد 
 َوقِ

ةِ  ــــــح   َأْو َصـــــاِدـ  ُدوَن ِرَعـــــاِل الصِّ

ـــــــــاوَ  ـــــــــُد َوَأْن َيْرَتِفَع ـــــــــي َقْي  َينَْبِغ

 َوقِيــــــَل: َمــــــا َتاْلــــــِعيُفُز َقـــــــــرِيُة 

ــحِ   ــد  َص ــي َي
ــْيَس زِ ــرْ َوَل ــْد ُيِص  يح  َق

 َلَعــــل  َأْن ُأوِمــــْي إَِلــــ  َمْقُصـــــــوِداِ 

ْســــــــَمْيِب َزاْعَمَمـــــــــــن زُ 
 ُمنَْقِســـــــــو قِ

ـــــُز َخَطــــــأ َفثِيــــــــــرُ   َلــــــْو ُيـــــــــَر ِمنْ

ـــــَبِة  ـــــُز بَِس ــــــُق َل ـــــي اْلِفْســ  َأْو َينَْتِم

ــــْد  ــــَ ا َزاْعَتاَل ــــْب َغْيرَِه ــــُوُا ِم  َأْو َنْح

ـــــ ـــــوِهِب اأْلْْخب ـــــُ وِذ ُم ـــــْب ُش  ارِ َوَع

ـــــَخْمِق  ــــي اْل ــــِهُروا زِ ــــْد ُش ــــُز َق  ُرَواُت

ــــ ْتقــــاِن إِْذ ُيْخَت ـــــِحْفِ  َواإْلِ ــــي اْل  َبرـزِ

ـــْرِعيِح  ـــَدم الت  ـــوا َأْيالـــِ َل ـــْد َعَم  َوَق

ــــــَمب  َذا ــــــُمنَْكرِ َزاْعَمــ ـــــَب اْل ـــــِز ِم  بِ

ــُ وِذ َشــْرـط َزـــاْفَتِف  قِْســَمْيِز َفال ي
(2) 

َعــــا
(3)

ــــْدّ    ُيَع
 زِيــــِز َمْســــُتوـر بَِ ــــاِهد 

ــةِ  ــْبِط َخــال  َعــْب ُوُعــوِد ِعم   زِــي الال 

 َعــْب َيــاِل ُمنَْكــرِْي اْلَحــِديِل َزاْســَمَعا

 ُمـْحـــــــــــــَتَمـل َعَمُمـــــــــُز َيطِيـــــــــُة 

                                                 
 .23ا االتقريا لمأواي  23مقدما ابن الصالح   (1)

 . (/4( بدايا )ا2)

 ( بقصر المد نقاما الوبه. 3)
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 َوقِيــــَل: َمــــا َمـــــْخَرُعُز َقــــْد ُعِمـــــــما

 َتْقَبُمــــــــــُز َوْأْفَثــــــــــُر اأْلْْخـــــــــــــَبارِ 

ـــــَهوْ  ــــْب ُمت ـــ ــــنَاُدُا ِم ــــا إِْس ــــَل: َم ي
 َوقِ

ـــْرَوم ـــَ اَف ُي ـــ   َف ـــا َش ـــْمِك َم ـــي ِس  زِ
 

 َواْشــــــَتَهَرْت ِرَعاُلـــــــُز  َواْلُعَمَمــــــــا

ــــــارِ  ْخَب ــــــي اإْلِ ــــــِز زِ  َمــــــــَداُرَها َعَمْي

 بِــــــَكِ ب  َخـــــفَ َوَلـــــْيَس ُمنْـــــَتَموْ 

 ُوُا َزَيْقــــَومِمــــْب َغْيــــرِ َوْعــــز  َنْحــــ
 

َواإِلْيتَِجــــاُج 
(1)

ــــِز َفـــــــــَما  ِـ بِ
 َســــائِ

َِ اْلـــَحَسبْ  يــَل: َهــف  َفــاَن ِمــْب َنــْو
 إِْن قِ

ـــْعِف  ـــْب َض ـــْب ِم ـــُز إِْن َيُك ـــَة َعنْ  ُأِعي

ــــــاْ  َع
 (2)

ــــــزِ   ــــــَوم َذا اْلَوْع ــــــْب ِس  ِم

ــَبْة  ــاَن الس  ــْعُف إِْن َف ــُزوُل الال   َوالَ َي

ـــــَراَمْ ـــــُهوُر ِصـــــْد   َواْســـــتِتار  أُ   خِّ

ـــــاءَ  ـــــِز َع ـــــرِ َوْع ـــــْب َغْي ـــــُز ِم  َيِديُث
 

ــــِحيِح ِعنْــــَد اْلُعَممــــا   ُيـــــْحَتجي بِالص 

ـي ُســنَبْ 
 ِضـَعاـ  َعـاَءْت ِمـْب ُوُعـوا  زِ

ــــي ــــْد   ُتْمِف ــــِل ِص ــــَراو  َأْه ــــ   لِ  ِيْف

ــــنَزُ  ــــُز َأْتَقـــ ــــَمُز َوَأن  ـــُز َيِفــ ـــْدِري َأن   َت

ْب َقـــْد َفـــ  َ ْب ُشـــُ وذا  َأْو َراِويـــِز ِمــــم 

ـــ   إِْن ُيـــــَرا ـــِل إِْتَقـــان  َوِيْف ـــْب َأْه  َع

ــــــَراءَ  ــــــِحيِح الَ ِم ـــــــَق بِالص   ُأْلـِحــــ
 

ِعيُف  [3] الال 
(3)

 

ـــعُ  ــــْو َيْجَم ـــا َل ـــلي َم ـــِعيُف ُف ـــو  الال   ُث

ــــْعِف  ــــي الال  ـــــة زِ  ُقْمــــُت: َلــــُز َمَراتِ

ــــَمزْ  ــــْد َقس  ــــدا  َق ـــــْمُسوَن إاِل  َواِي  َخ

ــــــِدْمَت ِصــــــَفة  ُمَعي   ـــــــنَةْ َزمــــــا َع  ـــ

ــــوا  ــــب  َزُع ة  َوالَ ُيْس ــــح  ــــُروَط ِص  ُش

ـــــي ـــــِحيِح ُتْمِف ـــــِب الص  ــــــْعِدِا َع  بُِبـــ

ــــزْ  َم ــــا َزه  ــــاَن َزُخــــْ  َم ــــُب ِيب  ــــا اْب  َلنَ

ــــــُز َزقِ  ــــــزْ ِمنْ َ  َبيِّنَ ــــــا ـــــــْسـو َفاْنِقَط  ـ

                                                 
 ( كذا يف اوص  بالهمزا مم   ا  لل اص ا اي ضرارة تدعوا  لى للر. 1)

 .( بإسقام الهمز لمتخفيل2)

 .31ا االتقريا لمأواي  41مقدما ابن الصالح   (3)
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ـــا َلــــْو ُيوَعـــدِ  ـــْب َمـــْع َغْيرَِه  َوإِْن َيُك

ـــــــِدَمَتا ـــــــا َع ـــــــو  َم ـــــــو  ُث  َذاَف بِِقْس

ـــــــّما ـــــــُ وِذ ُض َِ َوال ي ـــــــا  َفاالِْنِقط

ـــــــــَفاِت   ُثــــــو  َفــــــَ اَف َســــــائُِر الصِّ

ـــــا ــــــل  َم ـــــدي ُفـــ ــــــُعوُد َزَتُع ـــــو  َتــ  ُث

َفاِت  ِل الـــــــــصِّ ـــــــي َأو 
 َتْعـــــــداُدُا زِ

 ِا َوُأْخــــــَرمَوَمــــــا َعــــــِدْمَت َهــــــــ ِ 

ْرَســــــالِ  ــــــُ وِذ َواإْلِ ــــــُو ِذي ال ي  َزنَْح

 َوَهَكــــــــــَ ا بِِقـــــــــــــي ُة اأْلَْقَســــــــــاحِ 

ـــــْدَواَل  ـــــاِن َع ـــــْعُت لِْمَبي ـــــْد َوَض  َوَق
 

ــــــُ وِذ َزاْعــــــُددِ  َِ َوال ي  َفاالِْنِقَطــــــا

ــــــا ــــــِ َذا َثَبَت ـــــــَرم َثالِث ــــــُز بُِأْخــ  ِمنْ

ـــا ـــْز ُمِهم  ـــاِل َزُح ـــِف االِْرَس ـــْع َوْص  َم

ـــــي ــــ  َعَمــــ  اْلَجِميــــِع ِمنَْهــــا َتْاتِ  َيت 

َما ـــــد  ــــا َتَقــــ ــــَر َم ــــُز َغْي ــــِدْمَت ِمنْ  َع

ا َقـْد  ْسـم 
قِ

(1)
ـ ُ وُذ قِْســو َيـاتِي  َوال ي

(2) 

 ِمنْـــُز ِســــَوم اأْلُوَلــــ  َزِقْســــو ُيـــْدَرم

ــــــي ـــــاَن بِاْعـــــــــتِفَل  َتــالِ  قِْســــــو َوَب

 َعَمـــــ  َتـــــَوال  َوَعَمـــــ  اْنتِــــــــــَماحِ 

ـــــفَ  ـــــْد َتَكف  ـــــاِح َق ـــــلِّ ِذي اأْلْْقَس  بُِك
 

َزْصـل 
(3)

 

ــــي ــــْد َيـــــُجوُق زِ ــــِعيِف َق  ِرَواَيــــُة الال 

ــــــي َزاَلــــــ  ائِِل اأْلَْعَمــــــالِ َفــــــَ اَف زِ

ـــــا ـــــْب َبي نَ ـــــَوم َم ـــــَراـح لِِس ـــــَ ا َي  َف

 َوإِْن َرَوْيَتــــــُز َزــــــفَ َتــــــْأِت بِـــــــــَما

ـــــــَمِف    َمـــــــَواِع   َأْو قَِصـــــــص  لِمس 

ـــــفَلِ  ــــــِز َأْو َي ـــــفاِت الم  ـــــي ِص  الَ زِ

ـــــــــ ـــــــــاَتُز بِ ـَياَل ـــــــــْد َوَهنَ ـــــــــُز َق  َأن 

ــــا ــــُد َ نًّ ُيِفي
(4)

ــــا  ــــاَل َزاْعَمَم ــــُو َق  َنْح

                                                 
 وحده. يعأي ما عدم صفا ااحدة تعده قسما خاصا ل« حسا»ايسميا بمعأى « قد»( كذا يف اوص ا اكأه 1)

 . (/6بدايا )ا (2)

هذا الفص   لحقه الأاام بالضعيل مباحرة ا حسن بذلر مخالفا يبـن الصـالح االأـواي المـذين  خـراه بعـد ( 3)

 .49ا االتقريا لمأواي  113الأو  الراين االعشرين الذي هو المقمو . انظر: مقدما ابن الصالح  

 كما عرب به ابن الصالح. « أت بما يفيد جزماهال ت»( كذا يف اوص ا الع  اوالى  ه يقوا: 4)
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ـــــــْد ُرِوي َأْو َوَرَدا ـــــــْب بِنَْحـــــــِو َق  َلكِ

ــــــَدا ــــــْتب  َأَب ــــــِعيَف َم ــــــْل َض  َوالَ َتُق
 

ــــــَباُا َذا ــــــَ ا َأْش ــــــُز َوَف ــــــاَء َعنْ  َأْو َع

ـــــنََدا ـــــِوَيب  الس   َوُقـــــْل: َضـــــِعيـف َواْن
 

المْسنَُد  [5]
(1)

 

 َقــاَل اْلَخطِيــُة: اْلـــُمْسنَُد ال ــِ ي ات َصــْل 

ـــــَل َمـــــا إَِلـــــ  الن بِـــــيِّ ُرزِـــــــَعا ي
 َوقِ

 : َمــــــا إِْســــــنَاُدُا ُمت ــــــــِصُل َوقِيــــــَل 
 

ـــــْل   ـــــِز َفَم ـــــِ ي بِ ـــــ  ال  ــــــُدُا إَِل  َسنَـ

ــــــــا ــــــــوُن َأْو ُمنَْقطَِع ـــــــــِصف  َيُك  ُمت ـ

 َوَفــــــاَن َمْرُزوعــــــِ َفــــــَ اَف َنَقُمــــــوا
 

المْوُصوُل  [1]
(2)

 

ــــ  ـــــع َعَم ـــــَموُصوِل َواقِ ــــُق اْل  ُوُمْطَم

ــــْل  َص ــــِد ات  ــــناُدُا َق ــــِ ي إِْس ــــَو ال   َوْه

بْ  ـــــم  ــــِمَع ِم ــــ  َس ــــ  َإَل ـــــُز َيت   َزْوَقـ
 

 َمــــا َفــــاَن َمْرُزوعــــِ َوَموُقوزــــِ ِوالَ  

ْب َنَقــــْل   ِمــــــم 
 َزَكــــاَن ُفــــلي َواِيــــد 

ـــــفَ  ـــــاْعَمْو َواْعَم ْســـــناِد َز ــــــَهاَيِة اإْلِ
 نِ

 

[0]  َُ اْلـَمْرُزو
(3)

 

ــــــعِ ـــــي ُمنَْقطِــ ـــــيَف لِمن بِ ـــــا ُأِض  َوَم

ــــَرا ــــَحابِْي َأْخَب ــــِز الص  ــــا بِ ــــَل: َم  َوقِي
 

ـــــــــَعايَ   ــــــــف  َذا ُرزِـ ــــــــوُن َأْو ُمت ِص  ُك

َرا ـــر  ـــا َق ْعـــل  َفـــَ ا َم
ـــْول  َأْو زِ ِمـــْب َق

(4) 
 

                                                 
 .32ا االتقريا لمأواي  42مقدما ابن الصالح   (1)

 .32ا االتقريا لمأواي  44مقدما ابن الصالح   (2)

 .32ا االتقريا لمأواي  41مقدما ابن الصالح   (3)

ره الأبي  (4) ا: بزيادة  لل انطالقا االمقصود ما قرَّ ر   . ملسو هيلع هللا ىلصق رَّ
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اْلـَموُقوُ   [8]
(1)

 

 ُفـــــلي زِْعـــــل  َوَفـــــَ ا َقـــــــــْوـل ُنِقـــــْل 

ـــــا َنْفَعـــــُل  ــــــيِّ َوُفن 
َحابِ ــــــْوُل الص   َق

ـــــبْ  ــــ  َقَمـ ــــاَزُز إَِل ــــْد َأَض ــــاَن َق  إِْن َف

ــــــِز  ــــــْفُز لَِزَمانِ ــــــْو ُياِل ـــــــَ ا إِْن َل  َفـ

ـــــــز ُِ بِـ ــــــ ــــــِز َأْو َيْبُم ــــــْل َينِْمي  َوإِْن َيُق

ـــــــا ــــــــَ اَف َم ـــــــُز َفـــ ـــــــُز َيْرَزُع  َوِمْثُم

ــــــــابِِعي ــــــــُد الت  ــــــــْل َذا َوُيرِي  َوإِْن َيُق

ـــــــَحابِْي بَِســـــــَبْة  ـــــــرِ الص   َوإِْن ُيَفسِّ

 َتْفِســـــــــيُرُا بَِغْيـــــــــرِِا َمْوقـُــــــــــــوُ  

ـــــِهينَا َعــــْب َفــــَ ا ــــَحابِي ُن  َقــــْوُل الص 

ـــــرِ  ــــــَموُقوُ  َأْفَث ـــــِو َواْل ـــــِل اْلِعْم  َأْه

ــــــــزُ  ِعيِّ َأن 
ـــــــازِ ـــــــاِح ال   َم ـــــــِب اإْلِ  َع

 

ــَحابِيِّ َزْهــَو َمْوُقوزــِ ُعِعــْل    َعــِب الص 

َـ بِنَــــــــْقل  َيـْجُمـــــــُل   َزـــــَ اَف َمْرُزـــــو

ـــــبّْ  ـــــوُ  اْعَمَم ــــــيِّنَا  َوَذاَف َمْوُق َنبِـ
(2) 

ــــَ ا ــــِ بِ ــــَرم َبْأس ــــا الَ َن ــــاَن َييًّ  إِْذ َف

ـــزْ َيْعنِـــي ا َُ اْنَتبِ ـــو ـــَحابِْي َزْهـــَو َمْرُز  لص 

 َأْشَبــــــــَهُز بِِمْثـــــِل َذا َلـــــُز اْيُكَمــــــا

َـ ُمْرَســـــل َزـــــــعِ  َزــــَ اَف َمـــــــْرُزو
(3) 

ْزِع اْنَتَســــــْة   َزِممــــــــــر 
 ُنــــــُزوِل َِيــــــة 

ـــــي َذا ِعنْـــــَدنا ُوُقـــــــوُ  
 َوَلـــــْيَس زِ

ــــَدم َـ َل ــــو ــــَو َمْرُز ــــا َزْه ــــْد ُأِمْرَن  َأْو َق

ـــَتجي  ـــْد َيْح ـــْد َوَردْ  َق ـــِز  َوَق ـــُهْو بِ  َبْعاُل

ـــــــــــزُ  َدن  ــــــــــة  َزَقــمِّ  َلــــــــــْيَس بُِحج 
 

[7]  َُ المْقُطو
(4) 

ــــــعالِ   َوُفـــــلي َمـــــا َعـــــاَء ِمـــــَب اأْلَْقــــــــوالِ  ـــــَب اأْلَْزـ ِعي  َأْو ِم
ــــــابِ ـــــْب َتـ  َع

                                                 
 .33ا االتقريا لمأواي  46ابن الصالح  مقدما  (1)

 . (/9بدايا )ا (2)

ـ»( هـ3)  هع   مر من اعى:  لا حفظ اعق . « ع 

 .34ا االتقريا لمأواي  49مقدما ابن الصالح   (4)
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َـ َوَقــــــــْد   َمْوُقوُزــــــُز َعَمْيــــــِز َمْقُطــــــو
 

 َقـــــاَل اْلــــــَخطِيُة َزـــــاْفُتَبب  َمـــــا َوَردْ 
 

الـُمْرَسُل  [6]
(1)

 

ِعي  َزَعــــــــفَ 
 َوَقــــــــْوُل ُفــــــــلِّ َتــــــــابِ

ـــــرُ  َث اْلَكبِي ـــــْل َمـــــا َيـــــد  يـــــَل: َب
 َوقِ

ــــــِعيِف ُيْكُمــــــُز َلكِــــــْب إَِذا  َوَفالال 

ــــــا ــــــْب َفاَن ــــــوُن َلكِ ــــــف  َيُك  َأْو ُمْرَس

 َزـــــــــإِن  ُعْمُهــــــــــــــوَرُهْو َيُقـــــــــوُل 

يـــــَل: ُمْطَمقـــــِ َزـــــفَ ُيْحـــــَتجي بِـــــزْ 
 َوقِ

 

ـــــ»َرُســـــوُلنَا َأْو    َســـــوِّ ُمْرَســـــفَ « اَل َق

ـــــِغيرُ  َِ الَ الص   َأْعنِـــــي ِمـــــَب اأْلََتَبـــــا

َج ِمــــْب َوْعــــز  َصــــِحيح  ُمْســــنَدا  ُخــــرِّ

 إِْرَسـاُلـــــــُز ِمـــــــْب غيـــــر َذاَف َبــــــاَنا

ــــــوُل  ــــــائِـز َمْقُب ـــــــَجاـج َع ــــــِز اْيتِــ  بِ

ـــــزْ  ـــــُس َذاَف َزاْنَتبِ ـــــِز َعْك ـــــَل: زِي  َوقِي
 

اْلـُمنَْقطِعُ  [56]
(2)

 

 ْســـــنَاُدُا َلـــــْو َيت ــــــــِصْل َوُفـــــلي َمـــــا إِ 

ــــابِِعْي َأْو ُيْ َفـــــرُ   ِمــــْب َقْبــــِل ِذْفــــرِ الت 

ــــــِعي  ُوقِــــــَفا
 َوقِيــــَل: َمــــا َعــــْب َتابِ

 

ــــْرُف َرُعــــْل   ــــْل َت ــــَل: َب ـــــع  َوقِي  ُمنَْقطِ

ـــــــَهرُ  ـــــــنُْهْو َأْش ــــــــِهَما َوَذاَف َع  ُمنَْبــ

َفا ــــعِّ ــــِز ُض ــــَواِل زِي ــــ  اأْلَْق ــــَو َعَم  َوْه
 

ُل َواْلـُمَعنَْعبُ اْلـُمْعاَل  [55]
(3)

 

ـــــِ َزا ــــْد ُيـ ـــــنَاُدُا َق ـــــا إِْســ ــــلي َم ـــــــرَِزا  َوُف ــــــُز ُعـــــ ــــــَر ِمنْ ــــــاِن َأْو َأْفَث  اْثنَ

                                                 
 .34ا االتقريا لمأواي  11مقدما ابن الصالح   (1)

 .31ا االتقريا لمأواي  16مقدما ابن الصالح   (2)

 .36ا االتقريا لمأواي  61ا 13الح  ( مقدما ابن الص3)



 
91 

 بُِمْعاَلــــل  َوْهــــَو َضــــِعيـف  َواَلـــــَخَبرْ 

ــــِز ُيَســـــــــم   ــــي ُفمِّ
 َلْفَمــــَة َعــــْب زِ

ـــــــــــاءُ  ــــــــــَت الِّمَق ـــــــــــل إِْن َثَب  ُمت ِص

ــــــــاحُ  َم ـــــــــاَل  َواإْلِ ــــــــْيَرزِيي َقـ  َوالص 

َقـــــا  َوُمْســـــمِ   وُ بَِ ـــــْرِط إِْثَبـــــاِت المِّ

 َعَمــ  اتَِّصــال  ُتْحَمــُل « َعــبْ »َفـــ« َأن  »
 

اِوي َذَفــرْ  ــي إِْســنَاِدِا الــر 
إِْن َفــاَن زِ

(1) 

ــــــَمَما ـــــلِّ اْلُعـــ ـــــَد ُع ـــــا  َوِعنْ  ُمَعنَْعن 

ـــــــَراءُ  ـــــــِز َب ـــــــْب َتْدلِيِس ــــــــاَن ِم  َوَفـ

ــــــــــد  ُمـَحم 
(2)

ـــــــــفَحُ   ــــــــاَدـة َأْعـ  َوَس

ــــــواأَ  ــــــا َقَعُم ـــــــا َرَأم َم ــــــَرُا َوَمـ  ْنَك

ـــُل  َ  ُتْجَع ـــا ـــ  اْنِقَط ـــْل َعَم ــــَل: َب  َوقِيـــ
 

ُق  [53] الـُمَعم 
(3)

 

ـــــِ َزا ــــْد ُيـ ا َق ــــاِعد  ـــــد َزَص ــــا َواِي  َم
ِق   ِعنْــــــــَدُهو ُ بِاْلـــــــــَخَبرِ اْلـــــــــُمَعم 

ــــا َأْوَرَدا ــــْب َم ــــِحيـح إِْن َيُك ــــَو َص  َوْه

 َوَمــــــــا َرَواُا َعاِقمــــــــِ َصــــــــِحيُح 
 

ــــــ  ــــــاِم ــــــنَاِدِا َذا َزاْعرَِز ــــــَدْا إِْس  ْب ُمْبَت

َوِمنْـــــُز َأْفَثـــــرَ 
(4)

 اْلُبَخــــاِريي الت ِقـــــي 

 َمْقُصودا  ْاْو َأْصـف  ِسـَوم َمـا اْسَتْ ـَهَدا

ـــــْرِعيُح  ـــــُز َت ـــــا َل ــــــَواُا َم ـــــا ِســــ  َوَم
 

ال اذي  [53]
(5)

 

ِعيي َمـــــــــا َرَواُا الـــــــــــــثَِّقةُ 
ـــــــــازِ  ال  

 ِســـَوم َســـنَْد َوقِيـــَل: َمـــا َلـــْيَس َلـــُز 

ـــــوا  ـــــاِس ُشـــــُ وَذُا ْاْثبُِت  ُمَخـــــالَِف الن 

 َشــــــ   بِــــِز َشــــْيـع  َزــــفَ ُيــــَرم َأَيــــْد 

                                                 
 . (/8( بدايا )ا1)

  سماعي  البخاري.  بن ( يقصد انمام محمد2)

(  هرده الأاام اهو  نسا الم يجعمه ابن الصالح االأواي نوعا مستقالا  نما لكـراه ضـمن نـو  المعضـ . 3)

 .39االتقريا لمأواي   69اانظر: مقدما ابن الصالح  

: ضب ه ال4)  أاام بخ ه بضم الراكا ا اأه سهوا. (  كرر 

 .41ا االتقريا لمأواي  96مقدما ابن الصالح   (5)
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ــــــَقةْ  ـــــْيَس ثِــ ـــــِ ي َل ـــــُز َعـــــِب ال   َيْقَبُم

َد الثَِّقــــــُة بِــــــزْ  يــــــَل َمــــــا َتَفــــــر 
 َوقِ

 َوَذاِن ُمْ ــــــــــــكِفَِن بِاأْلَْزــــــــــــــــَرادِ 

ـــــِحْيَحْيِب َفثِيــــــر ُيْوَعـــــُد  ـــــي الص   َوزِ

 َزـــــإِْن ُيَخـــــالِْف ُمْفـــــرِـد َأْيَفـــــَ  َأوْ 

 َوْهـــَو َصـــِحيـح إِْن َيُكـــْب َمـــا َخاَلَفـــا

 َوالَ َوإِْن 
 َيُكـــــــْب َلـــــــْيَس باَِلـــــــابِط 

 َوإِْن َيُكـــــــْب َبُعـــــــَد َزْهـــــــَو ُمنَْكـــــــرُ 
 

ـــزْ  ـــِ ي َزَق ـــِز ال  ـــا اْيـــَتج  بِ  َواْلَعْكـــُس َم

ـــــــزْ   َوالَ ُمَتابِـــــــــــَع َلـــــــُز ُيْعاَلـــــــُد بِ

ـــــُمفْ  ــــُدوِل اْل ــــِب الُع ــــنَادِ َع ْس  َرِدي اإْلِ

ُِ اْخَتـــاَر َمـــا َســـُأوِردُ  ـــفَ  َواْبـــُب الص 

د  َرَأْوا ـــــــر  ـــــــُ وَذ َوال ـــــــَبَط َزال ي  َأْض

ـــــِ ـــــابِطِ َوَعاِرز ـــــْدال  َض ـــــاَن َع  َوَف

ــــــفَ  ــــــُز َيَســــــنِ َذاَف اْعَع  َبُعــــــَد َعنْ

 َوُذْو ُشـــــُ وذ  َزـــــاْيَفَمْب َمـــــا ُيـــــْ َفرُ 
 

اْلـُمنَْكرُ  [55]
(1)

 

ــــــــمُ  ـــــــْوح  اْل  نَْكُر َمـــــــا َرَوااُ َعـــــــْب َق
ـــواُب َتْفِصـــيـل َماَلـــ   ُيْعـــَرُ  َوالص 

ــــا ــــ  قِْســــَميِب قِْســـــو َخاَلَف ــــَو َعَم  َزُه

َدا  َذاَف بِــــــَأْن َيْحِمــــــَل َمــــــا َتَفــــــــر 
 

 َراو  َوالَ َراو  َلــــــــــــــــــُز ِســـــــــــــــوااُ  

ــــُ وِذ ُمْرَتاَلــــ  ُِ بِال ي ــــفَ  الِبــــِب الص 

ــــــا ـــــا َوَزـ ـــــْب َم ــــــْتِقُب َلكِ ــــــة ُي  َأْو ثَِق

ـــــُز َقــــْد َعاَلــــَدا بِــــــزِ  َوالَ َشــــْيَء َل
(2) 

 

اْلَفْردُ  [51]
(3)

 

ــــــَردْ  ـــــا اْنَفـ ـــــماِن َزُرب م ْس
ـــــْرُد قِ  َواْلَف

ــــــيزِ  ا زِـ ـــــْعف  ـــــُة َض ـــــْيَس َذا ُيوِع  َوَل

َدا  َيْجَعُمــــــُز ِمْثــــــَل ال ـــــــــِ ي َتَفـــــــــر 
 

ـــــْد   ـــــر  َأْو َبَم ــــــُل ُقْط ـــــِز َأْو َأْهــــ  َراِوي

 َينْ 
ـــــــد  ــــــب  َقْصــــــَد َواِيــ

ـــــــِويزِ َلكِ  ــ

ـــــــــد ُأْوِرَدا ـــــــــِز َوُيْكُمـــــــــُز َق  َراو  بِ
 

                                                 
 .41ا االتقريا لمأواي  81مقدما ابن الصالح   (1)

 . (/3بدايا )ا (2)

 .43ا االتقريا لمأواي  88مقدما ابن الصالح   (3)
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ُل  [50] الـُمَعم 
(1)

 

ُُ َغاِمــــــــ  َ ـــــــَهرْ   َوَســـــَبـة َيْقـــــَد

 َزَســــــوِّ َذاَف اْلـَخَبــــــــَر اْلـُمَعـــــــــــم فَ 

َدا ُة إِْن َتَفـــــــــــر   َوُتـــــــــْدَرُف اْلِعـــــــــــم 

ــــــا ــــــف  َأْو بِإِْرَســــــــال  َوَم ــــــا بَِوْق  إِم 

َداَلــــــُز  َوإِْن زِـــــــي أَ   ْمـــــــــــرِِا ُتـــــــُردِّ

ــــ  َواِة َوإَِل ــــري ــــ  َضــــْبِط ال ــــْر إَِل  َواْنُم

ْرَســــــــالِ   َوَيْكُثــــــــُر الت ْعِميــــــــُل بِاإْلِ

ـــــــْد  ــــــُة َقــ ــــــا اْلِعم  ــــــُمُز  َوُرب م  ُمْرِس

ـــــي ُُ زِ ـــــَد ـــــْد َيْق  َزَق
ـــــنَاد  ـــــا بِإِْس  َوَم

ـــــــنَادِ  ْســ ــــــي اإْلِ ُُ زِ ــــــَد  َوُرب مــــــا َيْق

ــــــــــَغْفَمزْ  ـــــــــة  َفــ ـــــــــوَن ِعم   َوَيْجَعُم
 

ـــــــَبرْ   ـــــــَراُا بَِخــ ــــــُز َتــــ ــــــفََمة  ِمنْ  َس

ـــــَة إْذ ُهـــــَو اْنَجــــــــفَ  ـــــَبَة اْلِعم   َوالس 

ـــــَدا ـــــــو َب ــــــْب َوْهـ ـــــِز َأْو إِْن َيُكـ  َراو  بِ

ـــــــْحُكما ة  الَ َت ـــــــح  ـــــــُز بِِصـــ  َأْشَبَهــ

ــــَدا ـــــْرَقُز َواْعَتِه ــــْع ُطـ ــــُز َواْعَم  َأْوقِْف

ِوالَ  إِْتَقـــــانِِهْو َوزِـــــي اْختِفَزِـــــــِهو
(2) 

ــــَصالِ  ــ ـــي اتِّ
ـــْب ُأْولِ ـــَوم ِم ـــاَن َأْق  إِْن َف

َتنَْفــعُ 
(3)

ــنَْد   ــي الس 
ـــَمْتِب َفــَ اَف زِ ــي اْل  زِ

ـــــِف  ـــــِز َأْو َوْق ــــــال  بِ ــــــب  َفإِْرَســ  َمْتـ

ــــادِ  ــــــح َب ــــُروـ  َصِحيـ ـــــَمْتُب َمْع  َواْل

ــــــزْ  ــــــوُن ِمْثَم ــــــا َيُك ـــــــِ ب  َوَم  َأْو َفـ
 

الماْلَطرُِب  [58]
(4)

 

ـــ ـــَطرـِب َم ـــزِ ُماْل ـــْب َأْوُع ـــْد ُرِوْي ِم  ُمـــــْخَتِمفِ َوَمـــــا بِـــــَها ِمـــــْب َأْوَعـــــزِ   ا َق

                                                 

 .43ا االتقريا لمأواي  83مقدما ابن الصالح   (1)

يًك يعأي: تتابعا بالرتتيا يأظر  اي يف الضبط هـإلا  ؤلل بقسر الوااا االظاهر  نه مقصور:( كذا ضب ه الم2) ا 

 اجد يأظر يف ايختال . 

 «. تقدح»ا الع  سهوا اصوابه: «تأفم»( كذا يف اوص  3)

 .41ا االتقريا لمأواي  33مقدما ابن الصالح   (4)
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ــــنَدِ  ــــي الس 
 َوُرب مــــا زِــــي اْلـــــَمْتِب َأْو زِ

ــــَدُهْو إِْذ ُيْ ــــِعرُ  ــــَو َضــــِعيـف ِعنْ  َوْه
 

ــــــْب َأَيــــــدِ  ــــــْب ُرَواة  اْو ِم  َيُكــــــوُن ِم

ــــــْ َفرُ  ـــــــُهْو ُي ـــــــُز الَ َضــــــْبَط ِمنْ ـ  بَِأن 
 

المْدَرُج  [57]
(1)

 

ــــ ـــــَخَبرِ َق ــــَد اْل اِوي ُبَعْي ــــر  ــــْ ُفُر ال  ْد َي
 َشـــــْييِ َزَيـــــْرِوي ُفـــــل  َذاَف ُعْمـــــــَمةْ 

ــــــــنَانِ  ـــــــَدُا َمْتـ ـــــــوُن ِعنْ ـــــــْد َيُك  َوَق

ــــــــا   َوُرب م
ـــــــــد  ـــــــــا بَِواِيـ  َيْرِويِهَم

ـــــي ـــــتِفَِ  زِ ـــــ  اْخ ـــــُز إاِل  َعَم  َيْرُووَن

ـــــــو  َذا ــــــاِ  ُث َف ــــــنُْهْو بِاتِّ ــــــِز َع  َيْرِوي
 

َأْو َغْيـــــرِِا لِْمُمْخَبـــــرِ ِمــــْب َلْفـــــــمِِز  
(2) 

زْ   ُزُرب ـــــــــــما ُ ــــــب  َيِديــــــــثِ ُفـــــــم 

ــــنَاَدانِ  ـــــِل إِْس ــــي اأْلَْصــ ـــــَما زِ  َوَلـُهـ

 َيْســـَمُع َمْتــــنِ ِمــــْب َعَمـــــــاَعة  َوَمــــا

ـــــــُمَوازِي ــــــناِدِا اْل ـــــــَمْتِب َأْو إِْس اْل
(3) 

ــــــــــَدا ــــــــُرُح إِْن ُتُعمِّ ـــــــُز َيـْحـ  َعِميُع
 

َُ اْلـَموْ  [56] ُضو
(4)

 

 َُ ــــَمْوُضو ـــَو اْل ـــا ُه ـــي اْلَحـــِديِل َم  َوزِ
ـــَرا ــــَْي َعَ  َِ إِْثن ــــَمْوُضو ـــُة اْل َوُعْمَم

(5) 

ــــزِ  ـــــِو بِ ــــَع اْلِعْم ــــْرَوم َم ـــــْحُرُح َأْن ُي  َي

ـــــــنَاُا َأوْ  ـــــــَراِر أْو َمْع ْقـ ــــــَرُ  بِاإْلِ  ُيْع
 

  َُ ــــــــَمْصنُو ــــــــُمْخَتَمُق اْل ـــــــَك اْل  َوَذلِ

اد  زِيمـــــا ذُ   فِـــــَراَأْلفــــِ َلـــــَدم َيــــــم 

ـــــزِ   لِِســــَوم اْلـُمنَــبِّ
 زِــــي ُفــــــلِّ َيــــال 

ـــــَمْب َرَوْوا ــــِ  َأْو زِيـ ْف ــــي الم  ــــة  زِ  َقرِينَ
 

                                                 

 .46ا االتقريا لمأواي  31مقدما ابن الصالح   (1)

 الـُمْخب ُر: ـ بفتح الباك ـ يعأي السامم المتمقي.  (2)

 . (/11بدايا )ا (3)

 .46ا االتقريا لمأواي  38مقدما ابن الصالح   (4)

  لفا اْصميا لقن الأاام  ثبتها اصال لضرارة الأظم. «  يْثأي عشرا<( 5)
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المْ ُهورُ  [36]
(1)

 

 َوَقــــْد ُيــــَرم اْلـــــَحِديُل بِاْلـُمْ ــــــَتِهرِ 

ـــــَدُهْو َوِعنْـــــَد َغـــــــــْيرِِهْو َوَذا  َأْو ِعنْ

ــْدِ  اْلـــُمْخبِرِ  ــِو ِص ــوُل ِعْم ــَو ُيُص  َوْه
 

ـــ  ـــرِ ِعنْ ـــي اْلِعـــــْمِو ِمـــَب ْاْهـــِل اأْلََث  َد ُأولِ

ـــــــَدا ــــــوُن ُمْسنَـ ــــــواُترِ َيُك ــــــ  الت   إَِل

ــــــَتِفي ـــــوُن ُمنْ ـــــْد َيُك َوَق
(2)

ــــــرِ    الت َواُت
 

المْقُموُب  [35]
(3) 

ـــــْب َراو  إَِذا ــــــوُر َع ــــــَخَبُر الْمْ ُهـ  َواْل

 ُيْعــــَرُ  بِاْلـــــَمْقُموِب ِعنْــــــَد اْلُعَمَمـــــا
 

 ِســــــَوم َذاَف َزــــــَ ا َرَوْوُا َعــــــْب َراو   

ــــا ــــُل َم ــــِز ِمْث ْغَبِة زِي ـــــر  ــــُل لِمــ ُيْفَع
(4) 

 

 خاتمة

هـو حـدين عـن درة ثميأـا اجـوهرة هريـدة يف «  لفيـا الربحأسـي»  ه الحدين عن

عمم المص مح عذابا  نظم اسالسا  تعبيرا اخفا  جرس تضار  مريالهتـا كألفيـا العراقـي 

بحــن محفــو  بمزالــق انخــالا بشــرم  االســيوطيا اي تأــزا عــن درجتهمــاا بيــد  نــه

ايستقصاك االتحـري اي يـؤمن هيـه مجانفـا الصـوا  لقونـه لـم يتقـدم هيـه القـالم وي 

 باحن معاصر يسرتحد بها  ا يأسج عمى مأواله.

                                                 
 يف الأو  الرالثين. اكالهما جعاله  18ا االتقريا لمأواي  261( انظر: مقدما ابن الصالح  1)

ي»( يف اوص : 2)  ـ بالقا  ـا الم يظهر لي اجهها. االصوا  ما  ثبا بمعأى  نه ليس بمتواتر. « ُمأْت ـق 

 .49ا االتقريا لمأواي  111( مقدما ابن الصالح   3)

نس   خرأ  ( هبذا البيا يأتهي اوص  الوحيد المعتمد يف التحقيقا ا سأا اهلل تعالى  ه يسه  الوقو  عمى4)

 حتى يقتم  عقد هذه المأظوما الأفيسا. 
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 هقـا « ا لفيتـههـ( 818ـ938)حمس الدين الربحأسي»اآم   ه يفتح البحن حوا 

اثـه العممـي المأسـي عامـاا اي سـيما هـذه جديدا لمتفقيـر االبحـن يف كـ  مـا لـه بـه اتر

 انسخها  ه كاه لها نس   خرأ لم  طمم عميها  ا حراحها  ه اجدت كذلر.« اولفيا»

حفااـا  - رحمـه اهلل تعـالى - لقد اهر لأـا ممـا سـبق  ه الأـاام الربحأسـي عاصـر

لهيرمـي كبارا كالحاهظ ابن الممقن اسرا  الدين البمقيأي االحاهظ العراقي انور الـدين ا

اكاه معدادا من نظرائهم يشار  ليه بالعمم االفقها القأه لم يأ  كبيـر حـظ مـن التعريـل 

االتأويه ي سيما من  صحا  اونسا  اال بقات اغيرهم كابن قاضي حـهبا يف طبقـات 

االسـيوطي يف طبقـات الحفـام ايف لـا «لحـظ اولحـام»الشاهعياا اابن ههد المقـي يف 

غير  نه مما يجـرب الخـاطر يف المقابـ   ه « لا المبا »يف لي  المبا ا االشها  العجمي

مؤرخين آخرين عرهوا به مر  المـؤرخ المقريـزي االحـاهظ ابـن حجـر العسـقالين الـذي 

 ترجم له انوه بعممه امقانته ضمن حيوخه.

اقد لزمه حيك انهماا حتى من المعاصرين؛ هقد  غفمـه الزركمـي يف  عالمـه هـال 

هممه عاما الباحرين يف عموم الحدين امص محه همم  عرر عمـى عـر  لكر له عأده كما  

التأبيه عمـى مـن لـم يقـم بـه مـن العممـاك »به  ا بمأظومته هقاه هذا البحن يبما من با  

« تأويه
(1)

. 

الع  هيما قدمته ما يوقظ همم  ه   الى العمم نثراك هذا الموضو ا ااقتفـاك  ثـر 

بأا لعمأا نقل عمى نسخا  ا نس  تاما مأها  ا نقل عمى هذا البحنا االبأاك عمى هذه الم

حرح الأاام عميها الذي سبق التأكيد عمى  ه كال من السـخااي االسـيوطي اقـل عميـه 

 ااهلل الموهق االمعين. ا هاد من هوائده. 

                                                 
 يبن عيشوه الشرام. » التأبيه عمى من لم يقم به من هضالك هاس تأويه»( اقتباس اتصر  من عأواه كتا : 1)



 
96 

 أهو المصادر والمراعع

ي الحســين العراقــ بــن الــرحيم  لفيــا العراقــي يف مصــ مح الحــدين؛ لــزين الــدين عبــد .1

 .هـ1421ا سأا 2هـ( تـ: العربي الفرياطيا دار المأها  الريا  م816)تـ

هــ(ا اكالـا المعـار  الجميمـاا 1333 يضاح المقأوه نسماعي  باحا البغـدادي )تــ:  .2

 .م1311استانبوا 

هــ( تــ:  نـيس اوندانيسـيا مقتبـا 311البحر الـذي بخـر لجـالا الـدين السـيوطي )تــ .3

 .هــ1421ا سأا 1الغرباك اوثريا م

هــ( تــ:  بـو يحيـى القأـدريا دار ابـن حـزم 864هبجا الأاارين لرضي الدين الغزي )تـ .4

 .هـ1421بيرات سأا 

هــ( تــ: 1211تا  العراس من جواهر القاموسا لمحمد مرتضى الزبيدي الحسيأي)تـ .1

 هـ. 1381جماعا من الباحرينا نشر ابارة انرحاد ااونباك بالقويا بدكا من سأا

ياا يبن حجر العسقالينا عأايا عادا مرحدا مؤسسا الرسالاا بيـراتا تقريا التهذ .6

 هـ. 1416ا 1لبأاها م

محمـد تحقيـق: هــ( 696حر  الأواي )تــ:  بن التقريا االتيسير لمحيي الدين يحيى .9

 .هـ 1411ا 1عرماه الخشاا دار القتا  العربيا بيرات م

ح لعبــد الــرحيم العراقــي التقييــد اانيضــاح لمــا  طمــق ا غمــق مــن مقدمــا ابــن الصــال .8

 .هـ( مؤسسا القتا العممياا بيرات816)تـ

جامم الشـراح االحواحـي لعبـد اهلل الحبشـيا المجمـم الرقـايف بـأبو ابـيا انمـارات  .3

 .م2114العربيا سأا 
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هـ( تـ: 312الرحمن السخااي )تـ عبد بن الجواهر االدرر يف ترجما ابن حجر لمحمد .11

 .هـ 1413ا 1ات م براهيم باجسا دار ابن حزم بير

هــ( تــ: محمـود الجميمـيا دار 841عمـي المقريـزي )تــ بـن درر العقود الفريدة وحمد .11

 هـ.1423الغر  انسالمي بيرات سأا 

هــ( 812عمي ابن حجر العسقالين )تـ:  بن الدرر القامأا يف  عياه المائا الرامأا وحمد .12

حيدر آبـادا الهأـدا  -مانيا المعيد خاه: مجمس دائرة المعار  العر مراقبا: محمد عبد

 هـ.1332ا 2م: 

هــ( 832 حمد تقي الدين الفاسي )تـ:  بن لي  التقييد يف رااة السأن ااوسانيد لمحمد .13

 .هـ1418جامعا  م القرأ سأا  - تـ: محمد صالح المرادا نشر مركز البحوث

جعفــر القتــاين  بــن الرســالا المســت رها لبيــاه مشــهور كتــا الســأا المشــرها لمحمــد .14

 .هـ1416ا 4هـ( تـ: محمد المأتصر القتاين دار البشائر انسالميا بيرات م1341)تـ

هــ( تــ: محمـود 1183حذرات الذها يف  خبـار مـن لهـاا يبـن العمـاد الحأبمـي )تــ .11

 .هـ1418ا 1اورناؤاما دار ابن كرير دمشق م

 هــ(312الـرحمن السـخااي )تــ عبـد بـن الضوك الالمم وه  القـره التاسـما لمحمـد .16

 .تصوير دار الجي  بيرات

الـرحمن تقــي الــدين  عبــد بـن عمـوم الحــدينا اُيعـر  بمقدمــا ابـن الصــالح لعرمــاه .19

ا 22سـورياا م -هــ( تــ: نـور الـدين عـرتا دار الفقـر643المعرا  بابن الصالح )تــ: 

 .هـ8341

الـرحمن  عبـد بـن هتح المغيـن بشـرح الفيـا الحـدين لمعراقـي لشـمس الـدين محمـد .18

القـريم الخضـير اصـاحبها دار المأهـا  الريـا  سـأا  هـ( تـ: عبد312السخااي )تـ: 

 .هـ8341
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 االفهـرس الشـام  الــرتاث العربـي انســالمي المخ ـوم )الحــدين الأبـوي اعمومــه( .13

 المجمم الممقي لبحوث الحضارة انسالميا اورده عماه.

 تا .القاموس الجغرايف لمبالد المصريا لمحمد رمزيا الهيئا المصريا العاما لمق .21

هــ( تصـوير 311 بي بقر السيوطي)تـ بن لا المبا  يف تحرير اونسا ا لعبد الرحمن .21

 مقتبا المرأى ببغداد عن طبعا المستشرق الهولأدي بيرت يوهانس.

ـــ: يوســل المرعشــميا دار  .22 ــن حجــرا ت ــرسا يب ــم المؤســس لممعجــم المفه المجم

 هـ. 1411ا 1المعرهاا بيراتا م

ــر رضــا كحا .23 ــؤلفين لعم ـــمعجــم الم ــا )ت ــرات م1418ل ـــ( مؤسســا الرســالاا بي ا 1ه

 .هـ1414

ـــدادي  .24 ـــا البغ ـــار المصـــأفين نســـماعي  باح ـــؤلفين اآث ـــماك الم ـــارهين  س ـــا الع  هدي

 م.1311هـ(ا اكالا المعار  الجميماا استانبوا 1333)تـ: 
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 تاريع خزانة فمية القروييب: مسامرة العراقي

  الفاسي الوليد الحسيني بب محمد بب الحسيب بب لمحمد

 ح( 5601هـ/  5371)ت. 

 

 تقديو وتحقيق  

 المجيد بوفاري عبد            

 الرباط -الخزانة الحسنية

 

 تقديو

خزانا القرايين من  هم المعالم التـي كـاه لهـا دار كبيـر يف تـاري  الرقاهـا االفقـر 

ــاك  ــاه لمعمم ــى خارجــها اك ــداه  ل ــ  تع ــم يقتصــر  حــعاعها يف المغــر  ب ــالمغر ا ال ب

 مستشرقين تشو   ليها ا لى لخائرها. اال

ايســتفاد مــن المقارنــا بــين محتواهــا الحــاليا امــا هــو مســج  بالــدهاتر اوصــميا 

ادهاتر انعارة  ه عددا ي يستهاه به من المخ وطات قد ضا  تماما. اقد اضـم العابـد 

 .  (1)الفاسي يئحا بالقتا المفقودة

ــ ــا عأ هـــ/  1333د تأظيمهــا ســأا اقــد حــر  يف  اا ههــرس عصــري هبــذه الخزان

الواحـد الفاسـيا  ما حارك هيه جماعا من القيمين المغارباا مأهم:  بو مالـر عبـد1311

الحـي القتـاين. اتـم هـذا الفهـرسا اطبـم بـدار  طمحاا نيابا عن صهره عبد بن ا دريس

                                                 
. لكـر 33 لى  .  31م. من  .  1361الخزانا العممياا لمحمد العابد الفاسيا م بعا الرسالاا الرباما ( 1)

كتاباا استخرجها من مختمـل دهـاتر انعـارة بالخزانـا القديمـا امقارنتهـا بـالموجود  49 ضمأها قائما يف

 هيها يف عهده. 
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ما اعمى ااجهته اسم  لفرد بيـ ا اهـو المستشـرق  1319هـ/  1331المقيأا بفاس عام 

 .(1)الذي كمل بانحرا  عمى الجماعا المذكورةالفرنسي 

العريقاا تمـيط المرـام عـن بعـل  تاريع خزانة فمية القروييبامسامرة العراقي عن 

الغمو  عن تاري  هذه المؤسسـا العمميـا التـي كـاه لهـا كبيـر اوثـر عمـى حركـا العمـم 

مـا مـن تاريخهـا االرقاها بالمغر  اوقصى؛ باعتبار  ه الرج  كاه  ميأها خالا حقبـا مه

ــذه  ــار له ــادة ايعتب ــا  ع ــد  مأه ــاه اله ــا ك ــهد  صــالحات جذري ــن ستش ــ ؛ حي الحفي

المؤسساا ا نقـاد لخائرهـا الأفيسـا التـي  صـاهبا التمـل االضـيا  نتيجـا انهمـاا الـذي 

 طالها مدة من الزمن.

 اتأتظم هذه الورقا التي نقدم هيها هذا اوثر الأفيس يف مبحرين:

 عريف بالمؤلفالمبحل األول: الت

 اسأخص  البحن هيه يف هرعين:

 الفرَ األول: يياة المؤلف

 الفرَ الثاين: ِثارا

 الفرَ األول: يياة المؤلف

الوليـد العراقـي الحسـيأي القربالئـيا  بن محمد بن الحسين بن هو الشي  محمد

ما . مـن  سـرة عريقـا يف العمـ(2)>كاه هقيها مشاركاا تولى القضاك يف عدة نواح بالمغر <

الهــا  داار كبيــرة يف تــاري  المغــر  الفقــري االرقــايفا الهــم ل كـــر ُمتواصـــ  يف ههــارس 

 المغاربا.

                                                 
 . 91الخزانا العممياا م. س.  . ( 1)

السالم ابن سودةا ضـمن موسـوعا  عـالم   تحا  الم الم بوهيات  عالم القره الرالن عشر االرابما لعبد( 2)

 . 3333ا  . 3المغر ا  . 
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ــأهم  ــه عممــاك  هاضــ ا م ــرب هي ــالمغر ا ب ــُا العــراقيين الحســيأيين مشــهور ب اب ْي

ــد ــس بــن محم ـــ( 1142)ت.  حمــداه بــن  دري ــن اعبــد الهــادي (1)ه  بــن محمــد ب

ا ا)عمـي بيـن العابـدين(ا المـدعو سـيدي (2)هــ( 1163حمـداه )ت.  بـن الرحمن عبد

 1314العبـاس )ت.  بـن الـرحمن عبـد بـن ا امحمـد(3) هـ( 1134هاحم )ت.  بن بياه

 بـن رحـيد بـن محمـد بـن ا امحمـد(5)هـ( 1338المهدي )ت.  بن ا اعبد المجيد(4)هـ(

 اغيرهم. (6)هـ( 1313محمد العراقي )ت. 

مطمع اإلشرا  يف نسة ال ـرزاء <من الحسن البأاينا نشر ض بن ايف تقييد لمحمد

ال يا القادريا نق  عـن الشـي   بـي بيـد  بن السالم ا لسيدي عبد«الوارديب مب العرا 

ـا  هـذه الشـعبا «األقنوح يف نمو مباديء العموح<الرحمن الفاسي يف كتابه  عبد ا صفاك ن س 

 الشريفاا ما نصه:

نا بفــاْس  ــْين  عأــد  ــن بأــي اْلُحس   ام

ـــوه مو ـــم العراقي ــــمْ ه  ســـى القاا

ـــــو عاحــــُر      ــــُن ن فــــيسي اْهــــ  اب

 طائفتـــــاه لـــــيس هـــــيهم التبـــــاْس  

ــــمْ  ـــــو بمقاس ــــأهُم بأــ هُما م ــــدُّ  ج

 الاه  هــــــــــرقتاه  هـــــــُ  نســـــــا  

                                                 

 . 6129ا  . 18مته مم مصادرها يف معمما المغر ا  . ترج( 1)

 . 6123ا  . 18ترجمته مم مصادرها يف معمما المغر ا  . ( 2)

م مم انحراق يف نسا الشرهاك الـواردين مـن <. )مأشور ضمن 212بن الحسن البأاينا  .  تقييد محمد( 3)

ا  . 18درها يف: معمما المغر ا  . بن ال يا القادري. اانظر ترجمته مم مصا السالم ا لعبد«العراق

6129 . 

ا ايأظـــر ترجمتـــه مـــم 433 -432ا حـــجرة الأـــور الزكيـــاا  . 11ترجمـــه يف: اليواقيـــا الرميأـــاا  . ( 4)

 . 6128ا  . 18مصادرهاا  . المجيد بوكاريا معمما المغر ا  . 

ا 18المغـر ا  . ا معممـا 2311ا  . 8ترجمه يف: سـ  الأصـااا ضـمن موسـوعا  عـالم المغـر ا  . ( 5)

 . 6126 . 

 . 6123ا  . 18ترجمته مم مصادرها يف معمما المغر ا  . ( 6)
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ـــــت س   ـــــا  ائ ـــــداُهما يف الزْرب  ان    ح

ـــى القااـــــمْ  بْيـــُتُهْم اب ـــْين  ُموس   ا 
 

ــــــدلس   ــــــْداة  اوْن ــــــا يف ُع  ا خُته

ـــــــالبمْ  ــــــعـا ُتــــــ ـة ات ْس شــــــر   (1)ع 
 

مــدرس <ايف  اا ارقــا مــن مخ وطــا المســامرة توقيــم المؤلــل الــذي يفيــد  نــه 

 «.ال بقا الرالرا المعداد من  هراد عمماك الأظام

ايستفاد من قوا التابي يف ترجما المؤلل  نه كاه يدرس يف ضريح الولي سـيدي 

 . (2)الرحمن المميمي عبد

قــيم خزانــا كميــا <ادت  نــه ايف المقــاه نفســه مــن مخ وطــا المســامرة  حــارة  هــ

ُه كريـر مـن «القرايين ْيـد  ا كاه يشغمه العراقي  لى جانا التدريس بقميا القرايينا كمـا د 

ـن القيِّمـين مـن توجيـه ال مبـا ا رحـادهم <العمماك المغاربا.  ااايفا اوستاليا هـذه ُتمقِّ

 . (3)> لى المصادر اوساسيا المتعمقا بالمواد المدراسا

ا اااـل سـالطين (4)ن  هم الواائل يف تـاري  الرقاهـا بـالمغر اهذا الوايل م

المغر  عرب التاري  عمى الخزانا قيِّمين  عارهين بقيفيا المحاهظا عمى القتاا من  عمى 

ْمي ــا الأــاس ا حـراههم العـائالت؛ ونــه ي يختــار لمقيـام بــالخزائن
هقــاه يختــار لهــا    ي ع 

 مم االمغا ااود . العمماك المربَُّباه المتضمعوه يف الع

                                                 
 . 211بن الحسن البأاينا م. سا  .  تقييد محمد( 1)

. )دار القتــا  المبأــاينا 821ا  . 3الهــادي التــابيا  .  جــامم القــرايين االجامعــا بمديأــا هــاسا لعبــد( 2)

هــا اضـريحه بمسـجده  8الرحمن المميميا تـويف  ااخـر القـره  بدم(. ا بو بيد ع 1392ا 1بيراتا م. 

ا  . 1المعرا  به من حوما الجزيرةا اكاه قب  معراها برحيبا ابن براق. يأظر: سـموة اونفـاسا  . 

331- 336 . 

دراسـات <ا ضمن 143ا لمدكتور  حمد حوقي بأبينا  . «اايفا القيم يف تاري  الخزانا المغربيا»مقاا: ( 3)

 . 2114ا 2ا الم بعا االوراقا الوطأياا مراك ا م. «عمم المخ وطات االبحن الببميوغرايفيف 

. حيـن خصـ  يف كتابـه 91 - 69حوا الموضو  يأظـر: الخزانـا العمميـاا لمعابـد الفاسـيا م. س.  . ( 4)

يف تـاري  اايفـا القـيم <بـالتعبير القـديما امقـاا  >القيم<عمى الخزاناا  ا  >المحاهظ<الحدين عن مركز 

 . 111 -134ا لمدكتور  حمد حوقي بأبينا م. س.  . «الخزانا المغربيا
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محمــد العراقــيا  مــين مقتبــا »ا كتــا: «افت ــازات هامــة<ايف ليــ  مقــاا لــه 

ا اي نعر  التاري  المضبوم لتوليه هذه الخ ا. اهـذا المقـاا مأشـور يف لي «القرايين

ما االظــاهر  نــه كــاه  ميأــا لخزانــا القــرايين قبــ  هــذا  1334هـــ/ مــارس 1312الحجــا 

ــْرب مــا كــاه مــن القتــا ااواراق التــاري ا اهــو ااحــد مــن ا لــذين  اكمــا لهــم مهمــا ه 

ــى  ــا عم ــا لمديل ــذكوراه  طمق ــا. االمصــ محاه الم ــا القراي ــا بالخزان ــتود  القت بمس

 الوايل نفسه.

د  لــه توصــيفاه يف آخــر التصــدير الــذي قــدم بــه لـــ:  ر  شــرُ ألفيــة العراقــي ثــم  نــه ا 

ر هقـذا: ا هقد جاك يف ليمه توقيـالمسماة بالتبصرة والت فرة بقمـم خـديم العمـم »ُم المصـدِّ

«. مدرس بكميـة القـروييب وأمـيب خزانتهـاالحسين العراقي الحسْيأي  بن االعمماك محمد

 هقد جمم بين اايفين حريفين:

 «.درس ال بقا الرالرام< القرايين؛ بقميا مدرس -  

 .كتبها خزانا  مين -  

 سيا:اارد يف الورقا اوالى من المسامرةا عبارة بالفرن

«Plan de la communication de Si Moh. Ben Houssine El Iraqi، 
le bibliothécaire de Qarouyne sur le sujet suivant: 

 «.خزانة فمية القروييب

هفي الفرنسيا تعأي الشخ  الذي توكـُ  لـه مهمـا تـدبير المجموعـات الوثائقيـاا 

م انداريـــا العامــا )تســـيير امســاعدة المرتــادين لخـــزائن القتــاا عـــالاة عمــى المهــا

 الموافين/ المعمومات/ التدبير المالي/ اغيرها من المهام المرتب ا هبذه الوايفا(.

معمومـات قيِّمـا ي نجـدها يف  >خوار  الـأ < ه هذه المعمومات التي قدمتها لأا 

المصــادر التــي ترجمــا لصــاحا المســامرةا  ا تمــر التــي لكرتــه عرضــاا  ا التــي هتــتم 

لقتا  االمقتباتا لذلر هأهميتها كبيرة يف الأ ا اقممـا يأتبـه البـاحروه  ليهـاا بقضايا ا

 االحاا   ا تقدم  حيانا مادة غأيا انادرة.
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ها كرير من الغمو  يف  اتبقى حياة المؤلل امختمل  نش ته العمميا االرقاهيا يمفُّ

 ا  نذرة المعمومات.

شـر  حـعباه عـام سـتا اخمسـين  تويف بأحد مستشفيات الرباما ليما اوحـد ثـامن ع

  اثالثمائا ا للا انق   لى هاس ادهن براضتهم بالقبا .

 الفرَ الثاين: ِثارا العممية

الحسين العراقي عن بعـل الأصـو   بن  سفر البحن عن ااثار العمميا لمحمد

العمميا الأفيساا تأبيك عن مقام الرج  الرهيما كمـا تع يأـا صـورة عـن اهتماماتـها نـذكر 

 ا:مأه

ةِ < - 5  بـن . ردَّ هيه عمى محمـد(1)>المناطيد الجوية يف الردِّ عم  المقاالت اْلَحْجوي 

ْجوي يف بعل المسائ  العمميا.  الحسن الح 

ا «شــرُ ألفيــة العراقــي المســماة بالتبصــرة والتــْ فرة»تصــديـر ُمفيـــد عمــى:  - 3

اس. ايف صـفحا هــا بمديأـا هـ 1314رجا الفرد سـأا  21االتصدير المذكور مؤرخ يف 

ااعتأى بتصحيحها اتعميق مقدمـا عميهمـاا االتعريـل »عأواه طبعا دار القتا العمميا: 

 «.بأعالم الراينا ااضم ههارس لهما

اهذه المقدما مشتمما عمى تاري  اص الح الحدين من نشأتها اترجمـا الحـاهظ 

يهـا. امأهـا العراقيا االشـي  بكريـا اونصـاريا ا لفيـا العراقـي ااوصـوا الم بـو  عم

الحــي القتــاين. قــاا   صــوا مغربيــا امشــرقياا مأهــا مــا عميهــا خــط الحــاهظ محمــد عبــد

 ما حرح الحاهظ العراقي ولفيته هقد عررُت عمى عدة نس   همها الأسُ  التـي »العراقي: 

ــا المــؤرخ الأســابا الشــي  ســيدي  اســتعرناها مــن مقتبــا حــيخأا الحــاهظ الحجــا البحاث

 .(2)>قتاينالحي اندريسي ال عبد

                                                 
 . 821ا  . 3الهادي التابي م. سا  .  جامم القرايينا لعبد( 1)

 (. 23بن الحسين العراقيا ) .  حرح  لفيا العراقي المسماة بالتبصرة االتذكرةا تصدير محمد( 2)
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ا (1)>افت ـازات يف خزانـة القـروييب»بعأـواه:  >المغـرب<مقاا مأشور بمجما  - 3

ه  هيه بجمما من المخ وطات التي اكتشـفها يف خـزائن القـرايينا عمـى اعتبـار المهمـا  ن وَّ

لْا له  ه ي مم عمى لخائرهـا انوادرهـا  التي كاه مقمفا هبا كقيِّمي عمى الخزاناا االتي خوَّ

مأها تمر التي كانا بالمستود  االتي تمَّ كشفها اترتيبهـا عمـى حسـا الأظـام خصوصا 

 الجديد الذي ت مَّ العم  به بعد التأظيم. 

اهي المسامرة التي نقدمها يف هـذه   «تاريع خزانة فمية القروييب<مسامرة عن  - 5

قريـر مأهـا الورقاا لأتبين  هميتهاا لما تقدمه من معمومات عـن تـاري  هـذه المعممـاا اال

 يقدم واا مرة. 

نب ة تاريخيـة عـب الخـزائب »بعأواه:  (2)الكرها محمد المأوين يف المصادر العربيا

ــة بفــاس ــد الحســيأي الفاســي )ت.  بــن محمــد بــن الحســين بــن ا لمحمــد«العممي الولي

 م(. 1361هـ/ 1381

 المبحل الثاين: التعريف بالمسامرة  وزيز زروَ

 بالمغرب: الفرَ األول: أدب المسامرات

ْهـد  الأقـال الـدائر حـوا قضـايا  كاه لأـوادي المسـامرات بـالمغر  دار كبيـر يف ر 

انصالح االأهو ؛ للر   ا نظ ما جمما من عمماك المغر  خالا هذه الفرتةا هضال 

عن  حرا  بعل المهتمين بقضايا الرقاها االفقر من اوجانا الذين ساهموا بشـق   ا 

 ل.باخر يف توجيه هذا الأقا

ــو   ــذي حضــر مســامرة الشــاعر الم ب ــا ال ــا العام ــر  حــد ضــبام انقام ــد عبَّ الق

                                                 
 -11ما السأا الرانيـاا  .  1334 كتوبر سأا  /هـ 1312لي الحجا  ا حهر18نشر يف مجما المغر ا عدد ( 1)

21 . 

 . 39ا  . 3المصادر العربيا لتاري  المغر ا لمحمد المأوينا  . ( 2)



 
86 

ا يف التقديم الذي نشر عـن نـادي المسـامراتا بقمـم القاتـا (1)عباس القبَّا  بن اهلل عبد

. ايف القممـا المـذكورة تعبيـر عـن خمفيـا هـذه اونشـ ا التـي تشـر  (2)عمي ال رابمسي

ن  لقـم »هيهـا: عميها انقاما العاماا امما جاك 
 نأـي  تيـُا لحضـور هـذه المسـامرة وبـْره 

طأيِّين  االفرنسـاايين يف  مرـاا هـذه   الـو 
اك  ر 

عمى ما لي من عظيم ايعتبار اايهتمام باْحت 

هما عمـــى اوحـــغاا يـــأي بأحســـن  اوعمــاا المفيـــدة؛ وه اْمتـــزا   العأصـــرين اتضــاُهر 

ى  الأتائج... هعميأا  ه نعم  يدا ااحدًة نحياك اع  ر  من هاتير العموما اترميم ما ت د  ما اْندث 

هــا عمــى  ْزم  ــدْت هرنســا ع  طَّ س  الواجبــات التــي ا  مــن قــديم الرســوما هــإهَّ للــر  مــن  قــد 

تُقْم ااوخذ بيدُكْم لتحقيقها ر   .(3)>ُمؤاب 

رة بأهميا هذه اونش ا اقيمتها يف هذا التوقيا  اقد اقتأعا الأخبا المغربيا الُمتأ وِّ

مــا ي ُراُمونــه مــن  ضــا ا صــالح لهياكــ  الدالــا امؤسســاهتاا االقضــاك عمــى مظــاهر يف 

الضعل يف المجتمم باقرتاح مشاريم  صالحيا يف حتى المجايت االتي لـم تقـن سـوأ 

ثمرة عمى انفتاح المغاربا االأخبا العالما يف المغر  عمى مأجـزات المدنيـا الحديرـا يف 

   حاعا هقرة انصالح ابيا ا عرب اسائ  كريرة. اربا؛ هقاه لها الدار القبير يف

هذاا اقد حمما موضوعات هـذه المسـامرات نظـرات يف ااقـم الرقاهـا المغربيـا 

عمى ضوك مستجدات اينفتاح عمى الرقاهـات اوجأبيـا؛ هقانـا مأاقشـاهتم امسـامراهتم 

                                                 
(. القاتـا بـوبارة اواقـا  بالحضـرة 1341 /هــ 1361بن العباس القبا ا الشاعر الم بو  )ت.  اهلل عبد( 1)

بـي الحـدين االمعاصـر يف المغـر ا لعبـاس الجـراريا  حاديـن عـن اليوسفيا. يأظر: ت ور الشـعر العر

بـن العبــاس القبَّـا  الشـاعر الم بــو  المتـو  ســأا  اهلل اود  المغربـي الحـدينا حــعر  بـي محمـد عبــد

 القادر هراجي.  ا جمم اتقديم اتوثيق عبد1341

 هـ.  1341ا حادي عشر جمادأ الرانيا عام 2493جريدة السعادةا  . ( 2)

. عأـواه 6هــا  .  1341اهلل القبا ا طبم يف الم بعا الرسميا لحقوما الحماياا عـام  مسامرة  دبياا لعبد (3)

المسامرة هو: الشعر االشعراكا اقد ن بَّه  الُمسـامُر  لـى ثـراك اود  العربـي ا هميتـه يف حيـاة اومـا. الكـر 

الأخبا المغربيا مـن مرقفـين ارجـاا طائفا من معاصريه ممن كانا لهم اتصايت به من  عياه المغر  ا

بـن  بـراهيم المراكشـيا  بن المدين بأيسا االعباس الرحمن الرحمن ابن بيداها اعبد المخزه مر  عبد

 بن  دريس القادريا اغيرهم.  بن خضراك السمويا اال ايم اهلل بن عبد اال يا
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ــا بحرــا عالقــا  حــوا اضــعيا الشــعر ااود  بعامــاا انوقشــا قضــايا سياســيا اثقاهي

المغر  بااخرا اسـب  الأهـو  اانصـالحا اقضـايا التعمـيما االقضـايا ايجتماعيـاا 

االقضايا ايقتصادياا كما تشهد عمى للر كرير مـن كتابـات الأخبـا المغربيـا مـن  عـالم 

هــ/  1396الحسـن الحجـوي )ت.  بـن الفقر المغربي الحدين االمعاصر مرـ  محمـد

  بـــن ا ا حمـــد(2)م( 1346هــــ/  1361ت. ا اعبـــد الـــرحمن ابـــن بيـــداه )(1)م( 1316

هــ/  1382)ت.  (4)ا اعبـد الحـي القتـاين(3)م( 1366هــ/  1389محمد الأميشيي )ت. 

م(ا كمــا احتضــأا  1344هـــ/  1363)ت.  (5)العياحــي ســقير  بــن م(ا ا حمــد1362

الصحاها الوطأيا آنذاك اغيرها من الصحل العربياا حذرات مـن هـذا الأقـالا الشـيك 

دٍّ كبير يف  نعال حركا الذي انع قس بشق   يجابي عمى اضعيا المغر ا اساهم  لى ح 

 التأليل يف الفقر ااود  االسياسا اايقتصاد.

                                                 
م( يأظـر: ريـا  السـمواه  1316 /هــ 1396الرعالبي الجعفري الفاسـي )ت.  الحسن الحجوي بن ( محمد1)

ا العـز االصـولاا  . 36ا  . 6ا اوعـالما  . 146بمن اجتمعُا به من اوعياها وحمد سقير ا  . 

ا التـأليل ا ضـته بـالمغر  يف القـره العشـرينا 23 – 3ا  . 1ا مقدما الفقر الساميا  . 13ا  . 2

 . 141 - 138ا  . 1 . 

م(. يأظـر: اود  العربـي يف المغـر   1346 /هــ 1361لعمـوي )ت. بن محمـد ابـن بيـداه ا الرحمن عبد( 2)

ا 311 – 344ا  . 2ا التأليل ا ضته بالمغر  يف القره العشـرينا  . 93 – 91ا  . 1اوقصىا  . 

 . 4983ا  . 14معمما المغر ا  . 

ـم  الأَّ محمـد  بن (  حمد3) ا 348ا  . م(. ترجمـه: معجـم الم بوعـات المغربيـا 1366 /هــ 1389)ت.  ييش 

ا اود  العربي يف المغر  اوقصـىا 94 - 93ا  . 1التأليل ا ضته بالمغر  يف القره العشرينا  . 

 . 93 – 91ا  . 1 . 

م(.  1362 /هــ 1382الفاسـي الحسـأي )ت.  القتـاينالواحـد  بن عبـد بن محمد القبير عبد بن الحي ( عبد4)

انيـاا مأ ـق اوااين بفـيل تـراجم عيـوه  عيـاه آا القتـاينا يأظر: المظاهر الساميا يف الأسبا الشريفا القت

ــاا  . 41 – 1ا مقدمــا ههــرس الفهــارسا  . 141 .  ا 313 – 311ا معجــم الم بوعــات المغربي

ا  . 21ا معممـا المغـر ا  . 164 - 161ا  . 1التأليل ا ضته بـالمغر  يف القـره العشـرينا  . 

6912 – 6914 . 

ــي يف  1344 /هـــ 1363اونصــاري الخزرجــي )ت. بــن العياحــي ســقير    حمــد( 5) م(. يأظــر: اود  العرب

ا 1(ا التـأليل ا ضـته بـالمغر  يف القـره العشـرينا  . 16)رقـم:  128ا  . 1المغر  اوقصـىا  . 

 . 131ا  . 1ا اوعالما  . 113 – 119ا معجم الم بوعات المغربياا  . 46 - 42 . 
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امن  مرما هذه المسامراتا نذكر: مأهـا مـا اهـتم بمعـالم المـده ااوقـاليما مرـ : 

 اهلل الحســأي الفاســي  عبــد بــن ا لمشــبيهيا  حمــد«نبــ ة عــب يالــارة زــاس العتيــق»

م(ا حين  سهم الشبيهي هبذه المسامرة يف  عمـاا مـؤتمر معهـد  1394هـ/  1334. )ت

م. تأـااا المؤلـل هيهـا  1333 بريـ   18الدراس العميـاا يف الـدارة المأعقـدة بفـاس يف 

بعــل معــالم مديأــا هــاس بــدكا بالعهــد اندريســي اوااا ا لــمَّ هيــه كــذلر بالصــأاعات 

ْره يالأاهعا االقاسدة االمأقرضاا امسامر بغية األنفـاس »هـ(:  1318)ت.  (1)ة عمي الشُّ

 بـن ا لعبد الـرحمن(3)>محاضرة األفياس بممخص تاريع مكناس<و. (2)>بمحاسب زاس

مسـامرة يف <م(. الـه كـذلر بعأـواه:  1346هــ/  1361محمد ابن بيـداه العمـوي )ت. 

 هـ. 1343ا  لقاها يف معهد الدراس بالرباما سأا (4)>مباديء التاريع

الـبعل مـن هــذه المسـامرات اهـتم بالتــاري  الرقـايف لحواضـر العمــم نـذكر مأهــا ا

ا  ا تاري  اود  االفأـوه (6)>الخطابة والخطباء بفاس: »(5)الواحد الفاسي مسامرة عبد

ـي:  بـن بالمغر  يف العصر القديم االحدينا مأها مسامرة  حمـد يش  ال ـعر »محمـد الأَّم 

ي:  بـن دا امسـامرة محمـ(7)>وال عراء بفاس ْجـو  تطـور األدب الكتـابي يف »الحسـن اْلح 

                                                 
هـ(. ترجمه يف  تحـا  الم ـالما 1318محمد الشريف اوندلسي )ت. بن  الرحمن بن عبد بن ال يا عمي( 1)

ا التـأليل ا ضـته بـالمغر  يف القـره 3163ا  . 8اس  الأصااا ضمن موسوعا  عالم المغـر ا  . 

 . 113ا  . 9ا معجم كحالاا  . 236ا  . 4ا اوعالما لمزركميا  . 421ا  . 2العشرينا  . 

ح. اهـو بعـل اختصـاره لقتابـه:  113يـا بالربـاما مسـج  تحـا رقـم: توجد مأـه نسـخا بالمقتبـا الوطأ( 2)

 اليواقيا الحساه هيما بفاس من الخير اانحساه. 

هــا )مأهـا نسـختاه مخ وطتـاه  1341محاضرة اوكياس بممخ  تاري  مقأـاسا  لقيـا بمقأـاس سـأا ( 3)

 (. 12196 - 11391بالخزانا الحسأياا 

 . 1321 /هـ 1343سأا  نشرت بمدرسا ال باعا بالرباما( 4)

هــ(. ترجمـه يف:  تحـا  الم ـالما اسـ  الأصـااا ضـمن 1361السالم الفاسي )ت.  بن عبد الواحد عبد( 5)

 . 3161ا  . 3موسوعا  عالم المغر ا  . 

 . 2111ا 1نشر بتحقيق محمد الحسوينا االحسأي براقا دار القتا العممياا بيراتا م. ( 6)

 م. 1324م. طبعا بم بعا  ندريا هاسا  1324ا بأادي المسامرات بفاس سأا  ص  القتا  مسامرة  لقي( 7)
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 .(1)>نيل األرب يف أدب العرب»العياحي سقير :  بن ا امسامرة  حمد«المغرب

اقد كاه لهـذه الحركـا  ثـر هعـاا يف ت ـوير الأقـال حـوا قضـايا الرقاهـا الوطأيـاا 

يا الشــيك الــذي ســتظهر ثمــاره يف كريــر مــن ق اعــات الحيــاة الرقاهيــا مأهــا االسياســ

 اايقتصاديا اايجتماعيا.

امسامرة العراقي ي تشد عن هذاا ب  هـي يف صـما هـذا الأقـال حـوا الأهـو  

اانصالحا كما يظهر من هذا الأ  الذي بين  يديأاا هقضايا القتا  االمقتبـات كانـا 

من  الويات الوطأيا المغربياا االقرايين اخزانتها هما  حد قال  الرقاهـا بـالمغر ا بـ  

 ت مم  ليها العر  ااوجانا. نه 

 الفرَ الثاين: مسامرة العراقي

هذه المسامرة عبارة عن عر   لقاه  مين المقتبا القرايا محمد العراقي يف نـادي 

المسامرات بفاسا عر  هيه لتاري  الخزائن العمميا التي كانا بفاس القـرايين اهـاس 

المريأيــاا االمســاجد اونــدلس اهــاس الجديــدا هضــال عــن خــزائن القتــا بالمــدارس 

ــا أانيَّ
ــرايين: الع  ــي الق ــل بخزانت ــز التعري ــه رك ــر  ن ــاا غي ــاا  (2)االمــدارس االزااي الغْربي

ا   أُْصوريَّ االم 
 الشرقيا. (3)

                                                 
بن الحا  العياحي سقير  اونصاري بربام الفتح يف يوم  مسامرة ني  اور  يف  د  العر ا  لقاها  حمد( 1)

 م.  1322دجأرب سأا  3هـا المواهق  1341ربيم الراين عام  13السبا 

نا  بي عأاه المريأـيا اهـي  اا خزانـا بالجـامم القرايـاا  سسـا لم مبـا اعمـوم الخزانا العأانياا  ا خزا( 2)

الم العينا ابأعمى باهبا اوثري كتابا مأقوحا يف الخشا تدا عمى تأسيس الخزانا انسبتها وبـي عأـاه. 

يأظر عن المقتبا المذكورة: مقاا: خزانا القرايين انوادرهاا لمعابد الفاسيا مجما معهـد المخ وطـات 

 . 1 - 4ا  . 1313مايو  – 1398العربياا المجمد الخامسا الجزك اوااا لا القعدة 

الخزانا المأصوريا نسبا وحمد المأصور السعديا تقم قبما جـامم القـرايينا يـدخ  لهـا قـديما مـن بـا  ( 3)

اري  مقصورة الخ يا. اكاه لها با  خاصا من المسجد عمى حريمها المعدِّ لمم العا قديما. ايرجم ت

بأائها عمى العشرة اوخيرة من القره العاحر الهجري. كما هو ثابـا يف العديـد مـن الوقفيـات. يأظـر عـن 

المقتبا المذكورة: مقاا: خزانا القرايين انوادرهاا لمعابد الفاسيا مجمـا معهـد المخ وطـات العربيـاا 

  .9 – 1ا  . 1313مايو  – 1398المجمد الخامسا الجزك اوااا لا القعدة 
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ايف ارقا ممحقا بأ  المسامرة تأصـيـ  عمـى برنـامج هـذا المقـاكا ال كـُر  سـماك 

 :المشاركين هيها اعأااين تدخالهتما اهي عمى الرتتيا التالي

 اهتتاح بقالم الصدر اوعظم. -

 خ ا  رسمي لمسيد محمد الحجوي. -

 «.تطور األدب الكتابي يف المغرب: »(1)مسامرة محمد الحجوي -

 «.لسان الديب ابب الخطية يف ناييتي ال عر والنثر: »(2)العربي القبادي -

 «.الخطابة والخطباء بفاس: »(3)الواحد الفاسي عبد -

 «.ئأليكاح األدبية عم  ابب هانا»سعد الدين حأا:  -

 «.أثر الحياة الفاسية يف ت ريع القرن التاسع: »(4)عاحور بن الفاض  -

 «.بغية األنفاس بمحاسب زاس: »(5)عمي الشريف -

                                                 
 . 3338 -3339ا  . 11ترجمته مم مصادرها: معمما المغر ا  . ( 1)

رَّ   تونس يف مؤتمر المغـا العربيـا الـذي  1361محمد العربي القبادي )ت. ( 2) م(ا من  دباك الق ر التونسي. م 

ه  الوهـد التونسـ 1333انعقد يف المغر  اوقصىا يف حهر مارس  ي ما ا لقى هيه مسامرته ارتجاي. اتقـوَّ

ــد ــن اوســاتذة: حســن حســأي عب ــي  يف المــؤتمر المــذكور م ــاْم ماْرس  الوهــا ا امحمــد الرتكــيا ااْلي 

(ا لـزين 1361 – 1881المستعر . يأظر مقاا: حي   دباك تونس لهـذا الجيـ  محمـد العربـي القبـادي )

كمـا  ا مقـاا: حـي  اودبـاك63 – 64ا صـ . 1361مـايو  1ا 8العابدين السأوسيا مجمـا الفقـرا العـدد 

ا العربي القبـاديا حياتـه انمـال  مـن حـعرها 1361مايو  1ا 8تراها لعرماه العقاكا مجما الفقرا العدد 

 . 1334بن هضيماا دار المعار ا سوسا )تونس(ا  لمحبيا

هـ(. ترجمـه يف:  تحـا  الم ـالما اسـ  الأصـااا ضـمن  1361السالم الفاسي )ت.  بن عبد الواحد عبد( 3)

 . 3161ا  . 3ر ا  . موسوعا  عالم المغ

حـواا سـأا  2بـن الصـادق عاحـورا الـد يف مديأـا تـونس يـوم  بن محمد ال اهر هو الشي  محمد الفاض ( 4)

م( يف تونس. يأظر: اوعالما  1391 /4 /13 /هـ1331 /2 /12م(ا اتويف يوم ) 1313 /11 /1 -هـ 1329)

 . 321ا  . 6لمزركميا  . 

هـ(. ترجمه يف  تحا  الم ـالما  1318بن محمد الشريف اوندلسي )ت.  الرحمن بن عبد بن ال يا عمي( 5)

 . 3163ا  . 8اس  الأصااا ضمن موسوعا  عالم المغر ا  . 
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 .(2)>يياة ليون اإلزريقي ووصفز لفاس: »(1)محمد المهدي الحجوي -

 «.سمطاين وخارعزالنماح المخزين داخل القصر ال: »(3)بيداه بن الرحمن عبد -

 «.تاريع خزانة القروييب»الحسين العراقي:  بن محمد -

 «.الوعهة العممية يف المغرب قبل اإلسفح وبعدا: »(4)العباس بأاين -

ابمن انعقاد  عماا هذا المقـاك الـذي احتضـأه نـادي المسـامرات بفـاسا هـو ثـاين 

مراتا اانحـارة  لـى هـا حسبما هو مربا يف لي   حدأ المسـا 1311حجا الحرام عام 

ــاء بفــاس<الواحــد الفاســي  مســامرة عبــد ــة والخطب ــاري  «الخطب ا حيــن لكــر اســمه ات

 المسامرة. االعراقي لم يؤرخ مسامرته.

 قسم العراقي مسامرته  لى سبعا هصوا:

:  اا مؤســس لخزانـا عموميــا بقميـا القــرايينا ااصـل الخزانــاا الفصـل األول

ـأُْجو وبـي يوسـل يعقـو   االقتا التي  دخما  ليها. اتاريح ها ُداْه س  القتا التي ردَّ

المريأيا اما آلا  ليه ا ه بعضـها يباا موجـودا بالخزانـاا ا ه الخزانـا القـرايين هـي 

 هر  عن خزانا بأي  ميا باوندلس.

                                                 
هـ(. ترجمه يف  تحا  الم الما ضـمن  1388بن الحسن الحجوي )ت.  بن الوبير محمد محمد المهدي( 1)

ا  . 1المغر  يف القـره العشـرينا  . ا التأليل ا ضته بـ3418ا  . 3موسوعا  عالم المغر ا  . 

 . 3333 -3338ا  . 11ا معمما المغر ا  . 261

مأشور بعأواه: ليوه انهريقي حياة الوباه الفاسي اآثارها  عداد اتقديم  نور المرتجيا مأشـورات ابارة ( 2)

 . 2114الرقاهاا المممقا المغربياا سمسما  بحاثا 

المهـدي الحجـوي تتعمـق بتغاضـيه عـن لكـر المستشـرق لـوي  من المالحظات التي اجههـا كـويه  لـى

ماسيأيوها الذي سبقه  لى ايهتمام االبحـن يف حيـاة الـوباها اضـرارة انحالـا المرجعيـا  ليـها بـ   نـه 

ُه باعتماده عمى خري ا ماسيأيوه داه انحارة  لى للر. )مجما هيسربيسا   (. 31ا  . 1331اتَّهم 

 . 4983ا  . 14مما المغر ا  . ترجمته مم مصادرها: مع( 3)

هـ(. ترجمـه يف  تحـا  الم ـالما صـمن موسـوعا  عـالم  1332بن العربي بأاين )ت.  بن  بي بقر العباس( 4)

 . 3441ا  . 3المغر ا  . 
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 : خزانا  بي سالم  براهيم المريأي احهرهتا اكتبها احالتها.الفصل الثاين

ر الذهبي السعديا اكتبه القيما التي  هداها لخزانا : خزانا المأصوالفصل الثالل

 القرايين.

 : الخزائن المتفرقا اكيفيا جمعها بخزانا كميا القرايين.الفصل الرابع

ا  اايحتياطات الالبما الفصل الخامس رايَّ  اْلق 
ان ا  : يف القالم عمى نتائج نظام الخز 

ْفظ ها. ذْت لح   التي اتُّخ 

مموك العمويين لعموم الخـزائن اعمـى اوخـ  خزانتـي : هدايا الالفصل السادس

 هاس.

 : الم ابم الفاسيا.الفصل السابع

ر  ه ُيرير  هقرة انصالحا التي كانـا يف خم ـد  المغاربـا  مـرا لا 
كما لم ي ُفا المسام 

بــااا همــم يفتــأاا يتأــااراه يف قضــاياهاا ايقــدموه المشــاريم االتصــوراتا االســب  

 ب اضعيا الركود االأقو . المأتهجا من  ج  تجاا

ها انصالحا التأظيم: اكانـا القميـا القرايـاا  سَّ اعر  العراقي الجوانا التي م 

ْتها ي ُد انصالح لما كانا تعاين مأـه مـن  همـااا كـاد  ه يعصـل  سَّ  حدأ المعالم التي م 

ز السملا ا احر  ه ُيبيد  محتوياهتـاا خاصـا مأهـا كتبهـا المخ وطـا االم بو عـا. بُمأْج 

ـه   ليـه عمـ   القد صرح المؤلل بذلرا هأبرب نتائج الأظـاما الخـ  المأـاحي التـي ُاجِّ

 المشرهين عميهاا قاا: 

ـقوم. »  السُّ
ة  اكاه من مستتبعات نظامها نظام الخزانـا القرايـاا انشـمها مـن اْهـد 

 هأصــدر اومــر بتوســيم ن اقهــاا هبأ ــى لهــا ب ْيتــا نصــالح القتــاا ابيتــاه كبيــراه لمقتــاا

ْا قاعـا الم العـاا اُنظمـْا القتـُا تأظيمـا عصـريا بالربنـامج لي التقـاطيم عمـى  ع  اُاسِّ

ثالثا: نظام بحسا العموما اثاه بحسا  سماك القتـا مرتبـا عمـى الحـرا  الهجائيـاا 
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اثالن بأسماك المـؤلفين عمـى الحـرا  الهجائيـا  يضـاا هسـه  تأـااا القتـا. احـبَّس  

يَّت ه  عميها كتبا لْم تُقْن هيها يف
 «. بيارته الرانيا ُصْحب ا  حاح 

 هيظهر من الأ  المتقدم  مورتمخ  يف العأاصر التاليا:

 التوسعا؛ حين  ضيفا  لى البأاك القديم:  - 5

ـا  الحاجـا  ليـه لمــا  -   سَّ بيـا نصـالح القتـا؛  ي لرتمـيم القتـاا اهــو  مـر م 

لقتـا المخ وطـا تالحـى  صا  القتا من تالل اهسـادا بـ   ه كريـرا مـن الوثـائق اا

اضا  الم يعد قابال لإلصالح. ايفهم من كالمه  ه الخزانـا اهتمـا بـالرتميم ا صـالح 

 القتا. 

ــْوه   1316رمضــاه عـام  28ايـرد يف اثيقــا مؤرخـا يف  هـــا هيهـا اومــر بتسـفير اص 

ابعــد هيصــمر صــحبته هأيــق صــغير بداخمــه كتــا  »نســخا مــن الشــفا لمقاضــي عيــا : 

جِّ  ْلي ُقْن للر يف غايا انتقاه بتسفيرا تسفيرة عيَِّدة  بَِعَمِل األْرَفاِن َواْلَمنابِرِ ْ  الشفا... ع  ا ا 

 اهذا دلي  عمى: «.  يضا َصْونِزِ  قاما اصأاعا. ثمًّ 

 ابدهار هذه الصأاعا عأد المغاربا؛  - أوال

 عأايا مموك الدالا العمويا الشريفا بالقتا  االمقتبات؛ - ثانيا

م فهم بالجماا االفن.مع - ثالثا  رهُا المخزه ارجاله بأصوا هذه الصأاعا اك 

اقــد اســتعم  المغاربــا مصــ مح انصــالح مقرانــا بمصــ مح آخــر هــو مصــ مح 

محبأـا اوعـزَّ اورضـىا العالمـا »الرتقيما كما هـو اارد يف بعـل الوثـائقا نقت ـل مأـه: 

ق...اا  كتابــر هإنــر ا   ــالَّ ــاليل  القاضــيا الســيد الحــا  محمــد الف  ْهــا  ُصــْحب ته الت جَّ

ت ُه بعد هراغر  م ْن  (1)السبعا  «.مأْها إصفيها وَتْرقِيِع اْلُمتفِشيالُمبيَّأ ا  طرَّ

                                                 
التاليل السبعا المذكورة يف طرة الوثيقا هي: قالئد الأحورا حمس المأيرا حرح القرحي لرسالا الشمسا ( 1)

م غرائيا جامم اوسرارا حقائق ايستشهادا كتا  الرحما لم غرائي. االوثيقا المذكورة كشل الرموب ل

 غير مؤرخا. 
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هقد توهرت الشرام الالبما نجراك انصالحا بتشجيم سالطين المغر ا اتوهر 

أـا   ربا  الصأاعا االمعرها بفأوه القتا  مـن نسـاخا اتسـفير اتـرميما بيـادة عمـى اقت

الأخبا المغربيا بأهميا هذا العم  اما يجمبه من هوائد امزاياا امن حـأنه  عـادة ايعتبـار 

 لهذه المؤسسا ا حياك ما اندرس من رسومها اآثارها.

بيتـــاه لمقتـــاا ايعأـــي مســـتود  القتـــا الـــذي يخصـــ  لحفـــظ القتـــا  - ب

 المخ وطا اتخزيأهاا بما يستجيا اطرق الحفظ الحديرا.

العــاا اهــذا يــوحي بــأه الأظــام المشــار  ليــه يأســجم مــم مت مبــات قاعــا الم  - ج

المرحما القادما من  صالح القرايين التي حمما  يضا  لى جانا خزانا القتاا تأظـيم 

الدراس بالجامعا؛ للر  ه بعل الوثائق السابقا عمى هذه المرحمـا تؤكـد عمـى اجـود 

 ـا انصها:ه 1111هذا الأظاما كما هو ثابا يف اثيقا مؤرخا عام 

الحمد هلل جمما ما س ر مـن القتـا العمميـا عمـى اخـتال  هأو ـا هبـذه الورقـاا »

ْسماا  الها  ْسم اتسعا اثمانين  ر  ابانحدأ اعشرين ارقا قب  هذه متواليا يف ثمانمائا ر 

المصحل القبيرا اآخرهـا كتـا ابـن الخ يـا يف ال ـاا القتـا المعراهـا االمأسـوبا 

نا العمميا اوحمديا بقبمي القرايينا الموقوها هأاك لالنتفا  هبا االمحوبة لجانا الخزا

 مـن للـر 
 
اا عمـى حسـا مـا  لفـي أْه 

ر   م  مها بعد اْلغ  ح  م 
ا ل  ه  دِّ بالم العا االمراجعاا ار 

تبُّع هاا ااستحصاا مـا هبـا.  اائـ  لي  ت   ا 
ات  ام  م  بعد ايستقصاك اايستقراكا امراجعا الزِّ

 .(1)>عام الخامس عشر بعد المائا ااوللالحجا الحرام من ال

تأظــيم القتــاا يعأــي هبــا ههرســتها اترتيبهــاا اهــو مــا ســماه بـــ: الربنــامج لي  - 3

 ا الذي يسه  تأااا القتا.اهو عمى الشق  التالي:«التقاطيم

 ترتيا بحسا العموم؛ - أ

                                                 
 . 668 -  669ا  . 3الحوالا الحبسياا نقال عن جامم القرايينا  . ( 1)
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 ترتيا بأسماك القتا مرتبا عمى الرتتيا المعجمي؛ - ب

 لمؤلفين عمى الحرا  الهجائيا.ترتيا بأسماك ا - ج

تحبيس القتـا عمـى الخزانـاا اهـو  مـر لـم يأق ـما اكـاه لمسـالطين الحـظ  - 3

اواهر يف تزايد خزائن القتا بما يمزمها من القتا ليأتفم هبا طمبا العمم الشـريلا كمـا 

 اقتدأ هبم اوعياه االعمماك يف تأميا موارد الخزانا القرايا. 

ْا  نشـ ا ثم  ه هقـرة تحبـيس ال ـا توسـع  قتـا  كانـا مالبمـا لتـاري  العمـما المَّ

التدريس بالجامعا القرايـا كـاه يبـد  ه يواكبهـا توسـيم مواردهـا لتسـتجيا لحاجيـات 

م  لخائُر انفـائُس خـزائن القتـا  القراسي العمميا االدراس هبا؛ هقانا الفقرة  ه ُتجم 

االعامـا لمـا يف للـر مـن تحقيـق المتفرقا يف المساجد االزاايا اخزائن القتا الخاصـا 

 ق ْصد  المحبسا اللر بتوسيم دائرة اينتفا  هبا. 

د   ْســج  زان ــُا م 
ــْا بخزانــا جــامم القــرايين نــذكر: خ  ق  امــن خــزائن القتــا التــي  لح 

لس   ـا  < (1)اوْنـد  يم 
ظ  ر  اْلع 

خائ  ًة بالـذَّ ْممـوك  ي اْلب يَّـا   «التـي كان ـْا م 
 سـيِّد 

د  ْسـج  ان ـُا م  ز 
ا ا اخ 

دي  مِّ ي ُمح 
ان ُا سيِّد  ز 

م ْا  لْيها خ  الم  ب أَّان ي عبد بن ا  ْدخ  السَّ
ْيأ ْين   (2)  اْلع 

اك  ان ُا م  ز 
ا اخ  اه  يو  ب الدِّ

ت ه   يَّ اا  . ا(3)الت ي كان ْا ب ز  ا  ه اس  ع 
 ب  ال 

ُفْتُه اهـو يتحـدث عـن الحاضـر امسـتقب  الخزانـا القرايـاا  ه  ثم  ه المؤلل لم ي 

                                                 
م يف التاري  الذي  سس هيه جامم القرايين المذين سـيغدااه  كـرب مسـاجد  61ـ  813 /هـ 241تأسس عام ( 1)

 هـ.  816بن سميم بخزانا يف عام  س. اخصها العاه  المريأي عرماهها

ـ  Terrasse (Henri). La Mosquée des Andalous à Fès/ Paris 1942. p12 : يأظر   

ا نشـر 613ا  . 2هــ(. ترجمـه: الفقـر السـاميا  .  1163السالم بأـاين )ت.  بن عبد اهلل محمد  بو عبد( 2)

ا 313ا حجرة الأور الزكياا  . 119 – 116ا  . 1سموة اونفاسا  .  ا81 – 81ا  . 4المراينا  . 

 . 2164ا  . 6ا موسوعا  عالم المغر ا  . 216 – 211ا  . 6اوعالما  . 

ما مـم  خـرأ بمـراك  يف السـأا  1836 /هــ 1314العزيز بفاس عـام  باايا ماك العيأين  سسها المولى عبد( 3)

جــــم: را  اونفــــاس العاليــــا يف بعــــل الزاايــــا الفاســــياا (. را33ا  . 4نفســــها )المعســــواا  . 

 م(.  1331 /هـ 1311بن هاحم الفاسي ) القبير لعبد
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اضــي القــرايين المشــرقا اُيأــوه  بــداره الفاعــ  االفعــاا يف التــاري  الرقــايف يستحضــر م

 لممغر  اوقصى اما يميه من البالد. ايمقن رصد للر يف العأاصر التاليا: 

اصــل العمــراه؛ للــر  ه هــذه الخزانــا القرايــا نالــا عأايــا كبيــرة بعمرا ــا  - 5

القراياا تأبيك عـن حـسٍّ جمـالي كبيـر اجمالياهتا؛ هيقدم لأا اصفا دقيقا لمعالم الخزانا 

ُه بـالمأجزات  عأد المؤللا الم يقن للر اعتباطيا ا نما كاه السياق يستدعيها هقاه يأوِّ

الحضاريا لسالطين المغر  عرب التاري ا ايف الذهن تذكير بالصأاعات التقأيـا المحميـا 

يًَّا  لى ااها االتي يأبغي المحاهظا عميها  ـهابم<التي ي بالا ح  اعالماهتـا « راعاة خواصِّ

المائزةا التي تمرـ  الأمـول  التزييأـي المحمـيا اتشـهد عمـى العبقريـا المغربيـاا اعمـى 

 الذاق الرهيم لمصانم من جهاا المموك المغر  من جها ثانيا.

اهيم مي  ْبر 
ـأ ا   بن هوصل التوسعا التي  جراها  بو سال  ي س 

يأـ  ر  ن  اْلم  س  هــا  961اْلح 

ــْرق ي كميــا   1318مواهــق  أ يف ح    ْخــر 
ــر  ببأــاك خزانــاي ما الســأا التــي ُبويــم  هيهــا؛ حيــن  م 

ــىا عمــى ال ــراب المريأــي البــديم المعــرا  يف ســائر المعــالم  ــن  اوال 
ــم  م  يِّين   ْاس 

ا  اْلقــر 

ا <العمرانيا من مـدارس امسـاجد اقصـور  يـاي ج   ع 
ا ُلا ب سـامي ـْقُفه  ي ـْا ب أـاًك ُمْتقأـ ا س 

ُبأ  ه 

ا مزخ ْخـُرام  ـا  اْلم  ش  ن  اْلخ 
هـا ُسـْرُجـم مـ  ل  ا ا  يـق   ال ر 

اب ام   عم ى س 
ْحُمولاي ا م 

ي اه  رها  الح 

يْن   تُح عمى ق ْوس  أف  يا ت 
ْرق  ْكن  الشَّ ا اباُبها يف المسجد يف الرُّ

قاق  ا ُي   عمى الزُّ
يَّاي
يأ  ر   م 

اي أْع  ب ص 

اـ  يَّ يم  ب يأ ُهما سار 
ا كاه  يف اْلقد  ْين  ؛ وهَّ الأَّسـاك   صغير  يـر 

أْمر  اوم  يم ـْا بـ  ؛ هأب  د  ْن ُرخامي  ْسـو 
م 

ات   اح  ا   ُمْسـت ر  أ  ْبـو  ْا يف  ْحـد  ـع 
ُاض  ا ا  ه نَّ

ت  اد  مى ع   ع 
دةي اتي ه اس  ا اْعتقاد  ْده  هيه 

ْعت ق  ُكنَّ ي 

ا ين  ب ه   اْلمارِّ
ْمك  ن  ب و  ايِّين  لُتْمت ه  ر   «.اْلق 

ــا تحــدث عــن ايف الســياق نفســه  حــاد بــال باايــا <أمول  الســعدي يف العمــارة لمَّ

ابين ــي  نشــأها «اْلحــزَّ ا الت ــال مي ــي س    ب
ــا  زان  ــا  خ  ــرايِّين  يف ُمقاب م  م  اْلق 

ــْر   جــام  ــا  بُق ا القائأ 

ــد ا عب ــدي مَّ ــو مح    الســم اُه  ُب
 
ين   بــن اهلل

ــْبع  ــد  السَّ يا ب ْع
ــْعد  ي السَّ

ــأ  س  ــريل الح  ــدي الشَّ مَّ ُمح 

ا اُبأيـْا بأـاًك ُمْتقأـ ا الهـا »قاا:   م 1162اهق اتسع مائا/مو ـاب امي ُهأـاك  ْا عمى س  هأقيم 
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م ى  ْين  ع  ْحُمول  ّي ا م 
ْعد  أ  س  ْين  ن ْقش  ُمْتق  أْقوح  ْين  م  ْوس  م ى المسجدا بق   ٌّ ع 

ُسْرُجـم ااسـم ُم  

يا ي خاُلُه اننْ 
ان  ا هب ا ن ْقـ  ُرمَّ ي ث الثاي م ْن ُرخامي ار  و  م  قْرطب ا  س  اج  ر  ْن س 

اُه ُسْرُجم  م   «.س 

التعريل بأوادر الخزانا القرايا المخ وطا ااصفها؛ للر  ه العراقـي بحسـه  - 3

م  لمقـاريك نمـال   مـن هـذه الأـوادرا  الجمالي اخربته القبيرة بالمخ وم العربي قـد قـدَّ

 نـه كـاه مــن ااصـفها اصـفا دقيقـا انـادرا يعقـس  عجابـه القبيـر هبـذا الـرتاث خاصـا ا

ـا عمـى ن ْحـو  »اكتشل هذه الأفائس يف مستود  القتا المبعررة. قـاا العراقـي:  ر ـْرُت ب ه  ع 

عمـى ُكُتـاي  ا ا  س 
م  ااْلخـام  ابـ   الرَّ

ـْره  ها  لى اْلق  ُم تاريُ  ن ْسخ  ا ي رج  قِّ ي الرَّ
الرالثمائا  ُجزكي ه 

ه   ل  كوهيا ا ندلسيا. ه 
م ى م صاح  ا اع  د  كذلر  ْت ه ي القاغ  ـيَّر  ه  ايكتشاهات هي التي ص  ذ 

ُة انْصالح  الأظام   هائد 
 «.الخزان ُا لات   هميا عظيماا اهذه هي

ـيَّـا »ايف موضم آخرا قاا: 
يِّين  ُجمُّهـا  ْندُلس  ا   اْلقـر 

ان ـا  ز 
يَّـا  ب خ 

 هَّ الُقُتا  اْلخ  يَّـا  الباق 

م ــدا هــا ا 
تاب ت 

ك  ــا اُكتَّاب هــا ا  ه 
يخ  لي   تار  هابــد  ــد  اهــذا دليــ  عمــى خــربة العراقــي «. د ها اكاغ 

 بشؤاه القتا  اقضاياه.

اتتبين هـذه المعرهـا عأـدما اصـل نوادرهـاا ا سـفر عـن مظـاهر نفاسـتهاا اعـن 

قيمتها اهرادهتا؛ من للر اصفه الدقيق لمصحل هريد من آثـار الخزانـا المأصـورياا  ا 

مشارقا  لى المأصور السعديا اوحمدياا مصحل حريل يظهر  نه من هدايا المموك ال

ُه عمى الخزانا القراياا اجاك اصفه كالتالي:  ـطٍّ »حبَّس  ا ب خ  ـد  ـ َّ  ْه ُيوج  يـم ق 
ظـ  ـل ع  ُمْصح 

ه   ُرُمـوب   ا 
ه  ر  ُح ُسو 

ات  و  ب ي ه  ه  م م  الذَّ قُتوـ  ب اْلق  ا م 
ه  ر  ل ه   لى آخ  ْن  اَّ

دي م  اح   ا 
طي م ى ن م  ٍّ ع 

ق ي ْشر  م 

اب ه   يـاي ا  ْحز  ج  ـيمي ع  ي ـْين  ب ت ْرص  ت ْين  اوال  ق  ر  بَُّج اْلـو  ا ُمـد 
يِّـد  يا  اْلج  ـا ب التَّـْذه  ْان ق  يـقي  اا ُمر  أْم  ت  ا 

ا ـْدُح اْلقـْرآه  ْ م ُعهـا م  ـة م  ه  ق صـيد  ر  . ب اخ  م  المْوه 
اا  يم  ياي ي ب  ر  ا  غ  يَّـا 

ـا  التُّْرك  اْلب ـاق ي بالمغ  ا 

م ى ُحُرا    بـا ع  تَّ ا ُمر  يَّا 
أ ا   اْله جائ     س 

ه   ما 1191هـ/ مواهق  393ُنس  اقـ  ُد  ْار  د  ي  ا391ع  هـ 

ا ر  يِّـد  اوْصـف  ا  اْلج  ه  ن  الـذَّ
تـاه  مـ  ْوح   ل 

ه  ـْفر  ْجه  س  م ى ا  ا ع  ْق   يد  الشَّ مَّدي هر  ـط   ُمج  س  ي اْلو 
اهـ 

ا
ٍّ
ـيأ ي أ ْق ي ص  ـر  بـ  ضَّ ا  اْلُمخ  ه  ن  الـذَّ

ـ    ق   ـم م  اخ  د  ـاه   ا  ـا  انْتق  ي غاي 
ب يَّــا هـ  ه  ـا ل  ـب ق  ـْفر  ح  السِّ
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... ـب اي
اي ُمتأاس  اهي ُمْختمف    مي بأْلو 

م ى ق  ـا ع  ق   ا  ْرب ُعـوه   11طوُلـُه  ُمْمص 
ْرُضـُه اْثأـاه  ع  يماا ا 

سـاْنت 

م ُظُه  غ  يم ا ا 
اْنت  أْت يم  12س   «. س 

هـذه الخزانـاا انفاسـا مـا هيهـا لقد كاه القصد من هذه المسامرة التأبيه  لى  هميا 

من الأوادر ااوعالقا اضرارة الأهو  هبا ا صالحهاا الم ُيْخل  المسام ُر ت العته يف 

الخــزائن القــربأ ))ثأايــا مســامرتها  لــى  ه تســرتجم مجــدها التميــدا اتقــوه يف مصــا ِّ 

يـن ا حسا تعبيره. اهـذا لعمـري مـا كانـا تتشـو   ليـه الأخبـا المغربيـا؛ ح«المتمدنا

ــا  ــا ابرامجه ــاه محــور تفقيره ــذي ك ــاا ال ــذا الم م عــربت يف كــ  المأاســبات عــن ه

  امأااراهتا.

 الفرَ الثالل: مخطوطة المسامرة:

اعتمدنا يف  خرا  هذا الأ  عمى الأسخا الوحيدة التي عررنـا عميهـاا انعتقـد   ـا 

لممممقا   ص  هذه المحاضرةا ابخط مؤلفها. اهذه الأسخا مخ وطا بالمقتبا الوطأيا

 . 305ُ بالربام رقم:  المغربيا

قا  3كتبا بخط مغربي مجوهر ااضحا عمى ارق مدرسيا صقي . عدد ارقاهتا 

 س.  31ا 31اترتااح مس رهتا بين 

اعميهــا مالحظــات بــالمغتين العربيــا االفرنســيا لات  هميــا بالغــا يف تأــوير الــأ  

بخـط  حـد رجـاا انقامـا العامـا  اسياقاته العمميا االسياسيا اايجتماعيـا. ايظهـر   ـا

الذين كانوا يشرهوه عمى هذه المسـامراتا اغيرهـا مـن اونشـ ا التـي كانـا تحتضـأها 

 مراكز العمم االرقاها بالمغر . 

اقد  لحقا هبذه المسامرة  اراق تبيأـا مـن خاللهـا  سـماك المشـاركينا اعأـااين 

أ  التـي  هادتأـا كريـرا يف مسامراهتم. هذا هضـال عـن  نأـا اسـتفدنا مـن بعـل خـوار  الـ

 الحسين العراقي الحسيأي. بن استجالك بعل الغمو  عن حخصيا الُمسام ر محمد
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 فمية القروييب تاريع خزانة: مسامرة العراقي

 الحسيني الفاسي الوليد بب محمد بب الحسيب بب محمد

 ح(5601هـ/ 5371)ت. 

  الحمد هلل احده 

  سيادة الرئيس 

  ساداتي

ن  العمميَّـا  بقميـا  
ائ   اْلخـز 

ْن حيـاة  ُل اليوم  اوجالك الحاضـرين ب أُْبـذةي تاريخيـا مـ 
 ْتح 

ا ايِّين  ْت ق   اْلقر  ب   حـب اهبا تمر القميا التي  ْحر 
اه  الظُهور   يـام  ُعأْفـو  م  ا  ْبق  يف التقدُّ ا  السَّ ص 

ا  اوجأاسا م  مختمف   عمومها  م 
ـا  العمـوم  حيأما كان ْا ُتغذي بم باه  حـ َّ دراس  الْا م  اي ب 

ْرن  استا  عوام. ر  ق  ش  د  ع  ى عمى تأسيسها  ح  ض   الديأيا ااودبيا العربياا اقد م 

ااخرتُت هذا الموضو   ؛ ونه بي  م سُّ وهَّ  القون ه  كـاه مجهـوي تْفصـيُمُه بـاوْمس 

ا ابــاوخ  ِّ يف مديأــا هــاس  لــْم ُيْجمــوا اــالم   المــؤرخين الــذين كتبــوا يف تــاري  المْغــر   

ا اس  ــر   الأِّْب
ــْوك  ــُه  الجْهــ   ب ض  ْت أ مــا خ  َّ ُقصــار  . ا  ن 

ائ  ــز  ي   اْلخ  ــْن تــار  اي كشــُفوا الأقــا   ع 

ضـانِّها الحقيقيـا.  نام ُمُهمْ  ْيـر  م  ـًا يف غ  ج  اقـد  يف هذا الموضو    م  تْوا بب ْعل  تعاليم ُمْدر 

ــُم التــاري   همهــا: ْم دُّ مأهــا ع  ْســت م   اْســت أ دتُّ يف هــذه  الأبــذة  عمــى اوصــوا الرالثــا التــي ي 

ُاا يم 
اُت اْلقد  ر  اُ  اوث  أْقول  اُر اْلم  ُا. اثمَّ ااث  ْضُبوط   ثمَّ اْلم 

اهبغ ي   م  اْلحف  ْجم   لهذا الم 
ي  ايا الشر    تسارُ  لتقديم هذه الأبذة  التاريخيا  اْلُمْعتأـ 

ي   تاري  مديأا هاسا ْن تفاص  نيَّـا   بتدقيق البحن ع  د  حيُن  نَّها عاصما الدين االعمم االم 

 رجاك  تخميدها عمى صفحات الدهر ابقائها ُمْعرب ًا عن اوعماا ال ائما. 

ن  الأَّ 
ْمـم  القُتـا  م  ج  ن  ا 

ة  الخزائ  ام يس  ايجتماعيا االضراريات البديهيا  هَّ  حاد  و 

 : ت ْين  م  دِّ ْن ُمق   نتيجا ع 
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قا؛  اْلح 
نيَّا  د   الم 

ا  ُم العمما اانتشاُر  لويَّ ه ُوُجودهما يف  يِّ  قميمي دليــ  ق ـويٌّ عمـى  ت قدُّ

ه  ﴿ بالعقسا ُاجود الخزائ ن  العمميا العموميا لمأابح االعقس ْمق  ولْب َتِجـَد سأا اهلل يف خ 

ب ُق عمى جزئيـات.لُسن ِة اهللِ َتْحِويف أْ   ـا ب يَّن  لأا التاريُ   نَّها ت  س 
ق  ـة ُمأع  د    قاعدـة ُم ر 

 ﴾. اهي

ا نيَّا  د  ْصر  اْلم  ي ع 
ا  ه  ْير يات  خزانا  همأعترب بالخزائن انسالميا العامَّ هأعظُمها من جميم اْلح 

ا  يف العصر العباسيا (1)غدادب   ه 
ار  ُعْمران  ْا هيها العموم بعد اْستْبح  يَّم  تمر العاصما التي خ 

ْصر  المأموه مراا الأهضا العمميا االمدنيا.  ْعب ا  العمماك خصوصا يف ع  ْا ك  تَّى  صبح   ح 

ــا   ــُا ُقْرطب  ان  ز 
ثــم ي ميهــا خ 

(2)  
 
ــي ــا ا اه  يَّ ــي  م 

 ب أ 
اك  ــو 

ــا  باونــدلس تحــا ل  زان ت أ   صــُ  خ 

م   ق  يا   يام  اْلح  ة  الصِّ ر 
ا قد كانْا طائ  ا  يَّ ا  ر  ر  سـأا  بن اْلق  هــ مواهـق 366هــ  لـى 311الأاص 

ـر     396 ا   لل  ديأاري لهبيا وبي الف  ا اقْد ب ذ  م. اكاه ُيأاه ُس بأي العباس يف اْقت أاك  القُتا 

هان ي يف  ي العبـاسا اكـاه  ههرُسـها يبمـغ  ربعـا قْبـ    ْخر   فتاِب األغانِياوْصف    لـى ب أـ 
ـه  اج 

.  ا ربعين مجمداا  اكاه هيها  ربعمائا  لل ُمجمدي

ْصر  
ثم يميها خزانا الفاطميِّين  ب م 

ْم المتـولى (3) يـز  بـاهللا ثـاين خمفـائ ه  ز  ؛ حيـُن  هَّ الع 

                                                 

اهي من  عظم خزائن القتا يف انسالم. االمقصود هبا بيا الحقما الشـهير  سسـه الرحـيد. اقـد كانـا ( 1)

. (. اكـ  قسـم تحـا رئاسـا مقسما  لى  قسام كربأ بحسا المغات )الفارسـيا ـ اليونانيـا ـ السـرياليا..

حخ  مشر  عميه امسؤاا عأها االجميم يعوداه يف  مورهم  لى حخ   عمى مسـؤاا عـأهم اهـم 

. الفهرساا يبن الأـديما  . 466ا  . 1مسؤالوه  مامه. يأظر: صبح اوعشى يف صأاعا اننشاا  . 

391 . 

الك ممـوك ال وائـل عمـى اونـدلس كانا من  ج  خزائن القتـاا الـم تـزا  لـى انقـرا  دالـتهم ااسـتي( 2)

اقرطبا  كرر بالد اهلل كتباا ا حد الأاس اعتأاك بخزائن القتاا صار <(. 469ا  . 1)صبح اوعشىا  . 

(ا ا نه  لا مـات عـالم بإحـبيمياا 462ا  . 1)نفح ال ياا  . «. للر عأدهم من آيت التعين االرئاسا

مْا  لى قرطبا حتى   (. 111ا  . 1ُتبا  هيها. )نفح ال ياا  . هأريد ب ْيُم ُكُتبه  ُحم 

ا  . 1)صبح اوعشىا  . «. اكانا من  عظم الخزائن ا كررها جمعا لمقتا الأفيسا من جميم العموم<( 3)

(. الم تزا عمى للر  لى  ه انقرضا دالتهم بمـوت العاضـدا آخـر خمفـائهما ااسـتيالك السـم اه 469

ن بعـدهما هاحـرتأ القاضـي الفاضـ   كرـر كتـا هـذه بـن  يـو  عمـى المممقـا مـ صالح الـدين يوسـل

 الخزاناا ااقفها بمدرسا الفاضميا بدر  مموخيا بالقاهرة. 
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م  القُتا  القيِّ  391هـ/  361سأا  م  ا ا ا حاد  خزان ًا ما اقتدأ بالدالتين المذكورتينا اج  م 

ــدارس  ــزائن خصوصــيا يف الم ــا خ ــا. اهرق ه 
مال  ــى  ْا   ك  ــم ْا  ل ص  ــا ا  ــا عمومي عظيم

لهـا    ا ا 
نيَّـا  د  االمعاهد العمميا  يام الب ـ  صـالح الـدين اويـوبي. ابعـد  هـوا ُنـور  اْلم 

ت  الأــ ــدَّ ن  العظيمــاا ه م 
ــزائ  ْمــم  الأــاه م  ت قمَّــ   اــ ُّ هات ــه  اْلخ  اُس  عأاق هــا  لــيهم باوْخــذ  اْلع 

ا الأَّْها  .  ا  دي ا   االتاري   ْعدُا حاه  ر  ُد اْلخ  ُهْم ي  الل 
ْا خ  جاس   ا 

ْت  ْطــوارًاا  ر  ــوَّ ْيــُن  نَّهــا ت    ايِّين  ح   القــر 
ْا خزانــا كميــا  اعمــى هــذا المأهــا  ســمق 

يـا  ُكُتب هـا االمحاهظـا  كمِّ هاا ا 
لْا م رارًا باْعت بار   ْيأ  تب دَّ ـْمس   عميهـا؛ا  اللـر  تـابـم لُبـُزاغ  ح 

ُا ُمفقـري عامـ  ي  ؛ هـأاَّ
يَّـا 
ت ه  اْلع ْمم  ـ ِّ بعاصـم  ـىا اعمـى اوخ  ْغر   اوقص   ب اْلم 

العْمم  ا هول ه 

ُسا صـاحُا  ُم هبا جميُم الأاس السـم اُه الُمقـدَّ أْت ف   ي 
اي  عامَّ

 عمميَّاي
ْوا  تأسيس  خزان اي ام  ح  ح 

 االم  
ا  ُبــو عأــاه المــاثر الجميمــا  ــا  ال  عَّ  اْلف 

ــه  م  م 
ــواب ق  ه  ــْن س  ــُق ع 

ا الت ــي ت أ   د  الجميمــا  شــاه 

يأ ي؛ بن هارُس  ر  ن  اْلم  س  ان ـاـ   بي اْلح  ز 
ـا خ  ه  ـْم ت ُقـْن ل  هقميا القرايين قْبمُه ل 

ـا كان ـْا (1) ا ا نَّم 

ا   ب ي ُيوُسل  يعقـو ا التـ س  ْدر  م  س  ك  ار  ي ب ْعل  اْلمد 
ـاك  اْلخزائ ُن ه   الب ْيض 

ـا بالمديأـا  ي ب أاه 

ْا آثاُرها يف اقتأا هذا. (2)هاس الجديد  . اقْد  ْعف 

                                                 

الم تقن المقتبا العاما يف العصر المريأي يف العاصما احدهاا ا نما كانا بعل المده المغربيا اوخرأ ( 1)

«. خزانـا لمقتـا»كما يصـفها المقـري:  التي احتهرت بقررة القتا هبا لهذا العهد مر  سبتاا التي كاناا

 (. 211ا  . 6)نفح ال ياا  . 

لما صالح سانجه ممر الجزيرة السم اه  بـا يوسـل سـأا مأـه السـم اه  ه يبعـن  ليـه بقتـا العمـم التـي ( 2)

كانا بأيدي  مته مأذ استيالئهم عمى مده انسالما هبعـن  ليـه مأهـا ثالثـا عشـر حمـالا مأهـا جممـا مـن 

آه القـريم اتفاســيره كـابن ع يــا االرعمبــيا امـن كتــا الحـدين احــراحاهتا كالتهــذيا مصـاحل القــر

اايستذكارا امن كتا اوصوا االفرا  االمغا اغير للـر. هـأمر السـم اه يعقـو  بحممهـا  لـى هـاس 

اتحبيسها عمى المدرسا التي  سسها. الكر القتاين  نـه اقـل يف مقتبـا القـرايين عمـى بقيـا هـذه القتـا 

المجيــد بوكــاريا دار القتــا العمميــاا بيــراتا  ا تحقيــق عبــد29القــرايين امســتقبمهاا  . )ماضــي 

ـ  211ا  . 1(. اكانا هذه القتا نواة لممقتبا السم انيا بفاس. يأظر: العربا يبن خمداها  . 2116

 . 116اهلل عأاها  .  م. بويق(.  ايا اوندلسا لعبد
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زان ـًا  ـاُكا خ   الأِّس 
ه  ا  اْلُمْستْود    الذي ُيصمي بـ  ه  ا ج  س  للر  الممُر بقميا القرايِّين   سَّ

يَّا عموميا
ْمم  كي ُمْسـت  ي   . اهـي لاُت بأـا(2)م 1343هــ/ مواهـق  911ا تمَّ بأاؤها سأا (1)ع 

ا اك  ـو  ـاا  اْله   نْدخ 
أاه ذ  ا كريُر اْلم  ْق   أْق ي  الشَّ ْخـُرام  بـ  ـا  اْلم  ش  ن  اْلخ 

ــا مـ  يم 
ظ  لهـا بـاـ  ع  ا 

ا يِّدي ا:  ج  ه  ـاا ن صُّ أُْقوح  ي  ْعال  ب اب ها كتاب ـا م 
 ه 

ه ا» قَّ حْمد  ْمُد هلل ح  دي ن ب   اْلح  مَّ نا ُمح 
يِّد  م ى س  مَّى اهلُل ع  ص  ه اا  ْبـد  ع   ا 

ـن   يِّـه    اهلُل ع 
ـي ض  ر  ا 

ه . ْن ب ْعـد 
قِّ م  ين  ب اْلح 

اك  القائ م  ه   اْلُخمف  ْالتـ  ك  ب د  ار  ت ـد   اونـاما ا 
ه  ـْن  ْحي ـى بإي التـ   م 

ه  ـر  بـ  ـا  م  مَّ
م 

ا ين 
م  ُ  عمى ر  ِّ اْلعال  كِّ ا الُمت و  ين 

ا  م يُر اْلُمؤم أ  ا انْسالم  ـاه  م  أُْصـوُرا اْلمُ  قْ ـُا الزَّ ـُر اْلم  ظفَّ

أاه ْولى  ُبو ع  ْرضيِّين   بن الم  دين  اْلم 
اح   الرَّ

 «.اْلُخمفاك 

ة ا ان ا  السعيد  ز 
ه  الخ  ة ا  نشاُك هذ  يد  م   لمُعُموم  الح 

ا  ع 
ي  اْلجام  م ى الُقُتا  التـ   ع 

ا  م  اْلُمشت م 

قام ه  القريما ْن م 
م  م   عمى  ْنوا ي من  العموم    ْنع 

هـا التعظـيم االتقـريم.المحتويا  ـا  ل  اج   اْلو 

ا نصره اهللا ل ر  ع   ل  ـا  ج  ـْن عمْيه  م  ث  اهلُل اوْر   ا  تـى ي ـر  ميم  المسممين  ح  ج 
ْقف  ُمؤبَّدًا ل  ا 

ّض  م أُْها ا ح  ين 
ْيُر اْلوارث  ُهو  خ  ُه اهلُلا ا  اْلُمقاب    يَّد   ا 

ـا  أْهـا االم الع 
الأَّْس   م   ا 

ة  اك  ر 
م ى اْلق  .ع   مـا 

ا  هيه 
 
ي ن  اْلُمْست ْود    التي ه 

ا م  ه    ْه ُيْخرج 
دي لْيس  وح  التأْب يـه . ا  ا  عميهـا ا  ي ي ْغف    المحاه ظ   ا 

. ســيم  ــه الج  ــه  اهلل العظــيم اثواب ْج ــذلر ا  اد  ب ا  ر  ــأات ه  س  ل  اهلُل ح  ــات   ضــاع  قــى يف اْلجأَّ ر  ا 

ا ــُها د رجات ــه  ــم  بالصــالحا ا طــاا  ُممق  ن ظ  مســين  ا  ــي ُجمــاد أ اوالــى عــام  خ 
ُه. ه  ــْمق  ت س 

اي  ْبعمائ  س   ا ا ليقم صورهتا. (3)>ا 

ـمَّ  ليهـا  ض  ا ا 
ه  أْـد  ْن ع  ب ـرَّ   عمْيهـا بُقُتـاي ناهعـاي مـ   ت 

ن  حـااي الما تمَّ بأاُؤها عمى  ْحس 

ا ة  ل ما  اْلعمم   ْل ل  س  اْلُمشيَّد  قًا ه ي المدار  ا امأهـا القتـا التـي اْلقُتا  التي كان ْا ُمتفرِّ ك 

                                                 
 ا اجع  لها مدخال من  عال المستود . كانا من نحو خمسا  متار انصل طوي( 1)

(  ه  بـا عأـاه  خـر  لهـذه الخزانـا مـن القتـا المحتويـا عمـى  نـوا  96لكرالجزنائي )جأى بهـرة ااسا  . ( 2)

 عموم اودياه ااوبداه ااولهاه االمساها اغير للر من العموم عمى اختالهها احتى ضراهبا ا جأاسها. 

(ا  نـه عرـر يف بعـل المقيـدات  ه 86ا هـام  343ا  . 2جامم القرايينا  . الهادي التابي ) لكر عبد( 3)

 هذه القممات المأقوحا عمى الخزانا كانا من  نشاك المهدي المع ي. 
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ُه معــه ســأا  ــد  ق  ي كــاه  ع 
ريأ ــيا الــذ  ا ي ْعقــو   اْلم  ين 

ــاْنُ  وميــر  المــؤم أ  ــا ُداْه س  ه  دَّ كــاه ر 

مـا ُهـو   1281هـ/ 684 ا ك  م ر  اْلمْغر   ي مُا م أـه الصـْمح  اْنُ  عمى م  م  ُداْه س 
ما لما قد 

ذكوـر يف ك تا    ـا:هقان ا  القُتُا ا اْلِقْرَطاِس؛م  يه 
ْمـال ه  ـر  ح  ش  هـا ثالثـا ع  دَّ ُل  لتي ر  مصـاح 

ـــا   يَّ
ـــيُر كـــاْبن  ع   

تفاس  ا 
ـــي (1) يا   ا(2)االرعمب ـــذ  ـــا الحـــدين احـــراحها كالتْه امـــن كت

مْن كُتا  اوصوا االفرا  االمغاا ا(3)اايْست ْذكار   ر  السـم اه بحممهـا  ا  اغير للر. هـأم 

ــاس   ــى ه ــي بأا ا ل ــى المدرســا  الت ــها عم بَّس  ح  ــاين مــن ا  ــن  الجــزك الر
ا )م  ــم  ــا اْلع م هــا ل مب

نْا خزانـا عاما عظيما.31ا صحيفا االستقصا وَّ  (؛ هتق 

ر ْرُت  يد  يْبن  عبد (4)ع  ا عمى جْزكي من التْمه  ـأ ا   ب خـطِّ يوسـل اوْبد ي. اْلب رِّ ُه س  ـخ  ن س 

ـْمح  ب   كمه  ندلسي خ ا اكاغدا امـداداا هـا 111 ي  الصُّ .امقتـوـ  قبـ  تـار  م ـى  قر يـري ع  ا 

ا  القره الرالن الهجري. مصاحل  كوهياا اعمى نسخا غير تاما من  ترجم كتابتها  لى  اَّ

ا المتو  سأا  ة  اْبن   ْسحاق  ْير   هـ. 111سير  لوقا غ  أَّا ا  ي   ُيوح 
قِّ م ْن  ْنج  اعمى نسخا يف الرَّ

. ْين  ْصــر   اكمهــا  ْندلســيَّـاا تــامَّ ــْرُت ب م  ر  ميُعــُه ع  ج  ة  ا  ــر  ا  اْلُقُتــا  اْلُمب عر  يَّ
ُن  ا(5) ــْده    م 

التــي هــي

ر   ش   ع 
ا  ا قريبا. ا(6)اوْحماا  الرالث  ميه  ي القالُم ع 

سيأت    ا 

                                                 
ر الوجيز يف تفسـير القتـا  العزيـزا لعبـد( 1) بـن ع يـا اوندلسـي. طبـم  بـن غالـا الحـق الموسوم بـ: المحرَّ

 طبعات عديدة. 

 11لقشل االبياه عـن تفسـير القـرآه. طبـم طبعـات عديـدةا مأهـا نشـرة دار  حيـاك الـرتاث )الموسوم بـ: ا( 2)

 مجمدات(. 

كتا  ايستذكار الجامم لمذاها اومصار اعمماك اوق ار هيما تضمأه الموطأ من معـاين الـر ي اااثـارا ( 3)

ي القرطبي المالقي )ت.  بن عبد الربا يوسل يبن عبد ر   هـ(.  463اهلل الأم 

 . 21ـ  11ا  . 1334ا  كتوبر 18يأظر: اكتشاهات هاماا لمعراقيا مجما المغر ا السأا الرانياا عدد ( 4)

هــا  لفـي بـداخمها صـأاديق مممـوكة  اراقـا اكتبـا  1333عأدما  ريد هتح الخزانا من جديد اتأظيمهـا عـام ( 5)

ديق اترتيبها مـن جديـد. اتعرـر اومـر مخراما. هوقم التفقير يف كيفيا العم  هبا اانتشالها من تمر الصأا

اتأاب  القوم حولهاا ليأقموها جمما بعد  خراجها من الصأاديق  لى تمـر المصـرياا هوضـعا بسـاحتهاا 

اصارت معرضا ونوا  التمل اتراكم الرتا . ايف هذه اوثأاك كاه المقمفوه بالأظر يف الخزانا يعممـوه 

 . 94انا العمميا بالمغر ا لمعابد الفاسيا  . عمى  خرا  بعل الأوادر مأها. يأظر: الخز

ــْ  تســاكا يف ههرســته  ( 6)  اهــذا جــوا  عــن تســاؤا الــذين تســاكلوا عــن مصــير هــذه اوحمــااا هألفريــد ب 
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  التـي تقمَّـم  عميهـا صـاحا 
ي عأـاها هـي ا  ْي خزان ـُا  بـ    (1)عـ وة االقتبـاساهات ه 

ْت ب ْعـد  اهيقمهـا يباا  قائمـ  ُمشـاه   اغيرها.  (2)َقْهَرِة اآلساصاحُا  داا  ي  نَّهـا صـار 

 . د  ْسج  ن  اْلم   ع 
ا  م  ا   اْلُحُصور  الفاض   ن ق   ُكُتب ها لغْيرها م حال نيد 

ـُه  بَّس  م ـى كـ ِّ ك تـا ي ح  يس ع  ْتـا  التَّحبـ  ـر  ب ق  ا رحمه اهللا  م 
أاهي ُس  ُبو ع  اكاه المؤسِّ

يأ ه  ل ت طَّ ي م  ُم  ْسفم ُه خ  ي ض  ا ا 
يأ ت ه  ز  . عمى خ  ْبس  يح  اْلح 

 ْصح 

 
 
هي ا ا 

ة  ح  ِّ اْلُقُتا  اْلُمب عر ر  قِّ ب م  ا يف الرَّ
ال ري أا م 

طَّإ نمام  ن  اْلُمو 
اي م  مى ُنسخ  رْرُت ع  ع 

ُا التــي ُكتب ــْا لمســم اه  ُيوُســل ــطِّ ي ْحي ــى بــن الأســخ  ا بخ  اُك   ــس  ُمــرَّ  بــن تاحــفينا ُمؤسِّ

ها س   بن محمد خ  يا ن س 
بَّادي المْخم  ـطُّ  1189هــا مواهـق  481أا ع  خ  يُسا ا  ما عميهـا التْحبـ 

يأ ي سأا  ر   اْلم 
أاهي ه :  911 ب ي ع  ليُّـُه »هــ. نصـه صـحيح للـرا اكتـا بخـطِّ ي ـد  ا  ْبـُد اهلل ا  ع 

ين  
م ي بن هارُس  م يُر اْلُمؤم أ  اه   بن ع  اُنهُ  بن ُعرم  ُه ُسْبح  ا خار  اهلل ل   «. ي ْعقو  

ا ايوجد بالخزانا ااه ب د  اونام    د  ا لقأَّها ي تتجااُب ع 
طُّ  نام م ه  ا عميها خ  عُل كُتب ه 

يَّـا  
مى  نِّي  قوُا:  هَّ الُقُتا  اْلخ  يَّا  الباق  اا  ُمب ْعررًا. ع  ي ي ب 

ْوه  الباق  ا لق  وام    ا اْلع  ك  ر  اي ح 

ه  
يخ  لي   تار  يَّـا بد 

يِّين  ُجمُّها  ْندُلس  ا   اْلقر 
ان ا  ز 

ها. ب خ  د  م داد ها اكاغ  ها ا 
تاب ت 

ك   ا اُكتَّاب ها ا 

ُا  قُق هذا الظنَّ القويَّ ما نقمـُه صـاح  ُيح  ائ ن    «ُصـْبِح األْعَ ـ <ا  ـز   اْلخ 
اد  أْـد  ت ْعـد  ع 

ُه:  أ بالعالم انسالميا ما ن صُّ  اْلُقْبر 

ْن » ا اكان ـْا مـ  يَّا  باوْنـدلس  ي  م 
 ب أ 
زان ُا ُخمفاك  لـْم الرال رُا: خ  ا ا  ائ ن  القُتـا  ـ ِّ خـز   ج 

                                                 
( عما آلا  ليه هـذه القتـا االتـي حبسـا عمـى مدرسـا هـاس 3ا ) . 1318  لمقرايين المأشور سأا 

رحهـا ابـن حـقراه يف بحرــه عـن الحركـا الفقريـا يف عهــد الجديـد كمـا يف القرطـاس. ااوسـئما نفســها ط

(. هقد هصما  حارة العراقـي يف حـأ اا غيـر  ه كريـرا مـن هـذه الـذخائر 16ا  . 1349المريأيينا )م. 

 تفرق  ل طالته  يدي السماسرة. 

 (. 1393. )دار المأصورا الربام. 93جذاةا  . ( 1)

 (. 1369 /1389اا الربام. . )الم بعا الممقي96جأى بهرة ااسا  . ( 2)
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ب ْا كُتُبهـا كـ َّ  ا ه ـذه  لس  ل  عمـى اونـد  ائـ   ال و 
ْم باْسـت يالك  ُممـوك  ْالـت ه  ا   د  ـر 

ْا  لى اْنق  ت ز 

اي  ذه     . (1)>م 

ْا  قسـام  ثالثـاا   العظيما ُقسـم 
قما: االتواريُ  تأْبيُك عمى  ه كُتا  هات ه  الخزان ا 

ا ق  ق  ا ْغر   كْرْسـي اْا  جمها  ْحر 
ا  يأـ  د  ظ  عميـه بم 

ه   (2)ابعضها ُحـوه  بإصـبانياا ابعضـه  اي بـ 

ا امأها المصحل العرمـاين المقتـو  بخـط بعـل الصـحاباا  يني ر  لممغر  لخزانا بأي م 

ْغر    يف  (3)>نفح الطية<الذي جه  ماله لغايا ااها حين  خرب صاحا  د  بـالم 
 نه ُحـوه 

.التاري  المذكورا اقْد  طاا     اْلقالم  ه يه 

طِّ ا   الخ  ْزمـا بـ  ْغـر    ت قـوُه ج  ا لمم  ي هبـ 
ـأت  مـى اْلُقُتـا  اْلم  ُة العقميَّـُا ت ْحُقـُم ع  الضُرار 

ْقــُا  ا مأْــُذ طوِّ
ة  ــ ِّ الُقُتــا  اْلُمب ْعرــر  ح  ُدُه بم 

هــذا مــا  حــاه  ا ا 
ــيَّا 

تاب ــا  اوْندلس 
ــي ااْلق  ُلس  اوْند 

م ى بان يه  نحو الستا عشر مـرت باْلبْحن  هيها يْست ال   نفائ   ي القالُم ع 
يأت  ح  ٌّ س  ُهو  م  هاا ا 

س 

 مقعا من اواراق الرميأا لات الخط اوندلسي. 

ـا  ر ـْرُت ب ه  ا ع 
الـا  عَّ  ه 

اي ـذه  الُقُتـُا بصـف  ر   صالُح ه 
ابفض  سيدناا نصره اهللا قد ُبوح 

ـُم تـا ا ي رج  قِّ ي الـرَّ
ا عمى ن ْحو  الرالثمائا  ُجزكي هـ  م  ااْلخـام س  ابـ   الرَّ

ـْره  ها  لـى اْلق  ريُ  ن ْسـخ 

ه  ايكتشـاهات هـي  ـذ  ه  ل  كوهيا ا ندلسيا. ه 
م ى م صاح  ا اع  د  كذلر  عمى ُكُتاي ه ي القاغ  ا 

ُة انْصالح  الأظام.    هائد 
ْت الخزان ُا لات   هميا عظيماا اهذه هي يَّر   التي ص 

ــاه ــو عأ ــاه  ب ــه اهلل - اك ــ - رحم ــا  يف تأســيس ه ان ــ   خز  ــا ر أ  ْه ي ْفص  ذه الخزان

 بـْين  كـالم اهلل 
ُن عمـى الفـْرق  ؛ ُيربْه  يجعم ها يف ق ْبما  الجام م  ل  عن خزانا الُقُتا  ا  المصاح 

ي  يمي هـ  ت ْخـر  ا ا  يـاي ج  أْق ي ع  ا   بـ  اك  اْلمْحـر    ب 
ل  صـاح   اْلم 

ان ـا   خز 
ر  ببأـاك  اكالم البشرا هأم 

ا ا  م   ياي ر  ْبس  غ  ها: اْلج  ا ن صُّ  عمْيه 
 كتاب اي

ة  »ر  ب بأ اك  ـعيد   السَّ
انا  ز 

ه  اْلخ  ذ  م    ه  ر  ب ع  ْمُد هللا  م  اْلح 

                                                 
 . 469ا  . 1صبح اوعشىا  . ( 1)

  (EL Escorial)يعأي مديأا انسقورباا. ( 2)

 . 61ا  . 1نفح ال ياا  . ( 3)
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ـزَّ  ُه ا  ع  ا عبـُدُه هـارـسا  يـد  اهلل  ْمـر  ين 
م  مـى ر  ِّ اْلعـال  كـُ  ع  ا اْلمت و  ين 

وين ـا  م يـُر المْسـم م  م 

ُها بتاري  حواا سأا خمسين اسبعمائا  م صورهتا. ا ا ليق«ن ْصر 

ر  : »الج وةقاا ابن القاضي يف  ا هـأم  م 
ي ق ْبمـا  اْلجـام  ل  التـي هـ  ا خزان ُا اْلمصاح  ا مَّ

ا أاهي ا  ُبو ع  أ ا  اْلُخ وم   ب ه  س   اْلح 
ل  صاح  ن  اْلم 

ًة م  ير 
دَّ ه يها ُجممًا كر   . (1)>ا  ع 

ا  بـو اي بالا خزانـا المصـحل لغايـا ااه  ي  ه المصـاحل التـي حبَّ  :قما ـه  س 

ـا  يُره 
ل  م بوعـاا ُنع  صـاح  ْوُجوُد ب ها ااه  بْعـُل م  اْلم  ـر. ا  ي  ث  ْسـم ا  ْبق  مأها ي ر  عأاه لم ي 

 . بِّس   اْلُمح 
ْفظ  د  ط ْبق  ل  ْسج     اْلم 

اخ   هب ا د 
ة  اك  ر 

ا  لمق   ي ْوم  اْلُجُمع 

ي ر   الم 
أـاهي سـها السـم اه  بـو ع  يا رحمـه اهللا تـأثيـر اكاه لمخزانا اوالى التـي  سَّ أـ 

ُا  ا اصـار  طالـ  مْا طـُرق  التعمـيم  ـهَّ  اْلقـرايِّين  حيـُن س 
ِّ بقميَّـا 

ـي ـم  اْلعمم  عظيـم يف الُمجت م 

ـْم  ـا ل  ُربَّم  ـاا ا  ْيه  م   ع 
ـيَّم   ْبمانـ  لْمُحُصـوا  ـا ض  ة  ب ْعـد   ْه كـاه  ُربَّم  أُْشـود  ت ُه اْلم  ُد ضالَّ العمم ي ج 

مْيها   يَّـا  ي ْحُصْ  ع 
ـا  العمم  اس  ر  ـاح  الدِّ  لأ ج 

ْن  ْعظ ـم  اوسـب ا   اْلُمحققـا 
ْصال؛ هقاه  للـر  مـ 

ا هقـد   ـ َّ ايْقتـداك  ح   ام 
 اْلعمميَّـا 

ُها م راا  الأْهضـا  س اهلُل راح  ؛ هقاه  بو عأاها قدَّ يِّين  ا  ب اْلقر 

هُ  ب م  آثار  اتَّ ا ا  ُفوه  اَّ اْلُمو  ُه اْلُويُة ا  بيم  ى س  ي اكُ اْقت ف 
اوْغأ  ْم التجاُر ا 

. اكانوا يتأاهسوه  هيمـا (2)

ة   يَّـد   اْلُمق 
ن  التْحب يسـات 

ـا ُيْؤخـُذ مـ  م  ا ك 
يـا  ن  اْلُقُتا  الخ  ِّ

يأيَّا  م  ر   اْلم 
قت با  م ى اْلم  ُيحبُِّسون ُه ع 

ْرقيَّا   ْرص  عمى ت  ح  ا ا 
ا   العامَّ

ا  صمح  ًا لْمم  دم 
ك ُّ للر  خ  ا ا  م ى اْلقُتا  ا  ﴿ ع  ولِِمْثِل َهـَ ا اومَّ

ـأ ا  َزْمَيْعَمِل اْلعاِمُمونَ  ة  اْلُقُتـا   لـى س  ان ُا ب قْرر  . ه ضاق ْا اْلخز  ْمي تأ اه س  اْلُمتأاه ُسوه  ﴾ا اهيه ه 

اهيم 1318هـا مواهق  961 مي  بـر 
ي؛  بـن ما السأا التي ُبويم  هيها وبي سال  يأـ  ر  ـن  اْلم  س  اْلح 

ر  ببأاك خزاناي  د   هأم  ْسـج   اْلم 
ـا  اايَّ ي ب 

ـىا هـ  ن  اوال 
ـم  مـ  يِّين   ْاس 

ا   اْلقـر 
ْرق ي كميـا  أ يف ح   ْخر 

ْحُمولـاي  ا م 
ي اه  ا مزخرها  الح  ياي ج   ع 

ا ُلا ب سامي ْقُفه  ي ْا ب أاًك ُمْتقأ ا س 
ُبأ  ا  لألال ى؛ ه  اْلُمقابم 

                                                 
 . 94جذاةا  . ( 1)

 ه القتـا المهـداة لمخزانـا كانـا كريــرة كمـا يتبـين مـن دهــاتر انعـارة اسـجالت انحصـاك االحــوايت ( 2)

م  
م   ْا من الضيا . الحبوسيا التي س 
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ـا  الْ  ش  ن  اْلخ 
هـا ُسـْرُجـم مـ  ل  ا ا  يـق   ال ر 

ـاب ام  ا ُي ـ  عمـى عم ى س  يَّـاي
يأ  ر   م 

اي ـأْع  ا ب ص  ْخـُرام  م 

يم   ا كاه  يف اْلقد  ْين  ْين  صغير  تُح عمى ق ْوس  أف  يا ت 
ْرق  ْكن  الشَّ ا اباُبها يف المسجد يف الرُّ

قاق  الزُّ

ْده   ْعت ق  ؛ وهَّ الأَّساك  ُكنَّ ي  ير 
يم ْا ب أْمر  اوم  ؛ هأب  د  ْن ُرخامي  ْسو 

ـا م  يَّ اتي ب يأ ُهما سار  ـا اْعتقـاد  هيه 

ْمك   ن  ب ــو  ايِّين  لُتْمــت ه  ـر   اْلق 
ات  اح  ا   ُمْســت ر  أ  ْبـو  ْا يف  ْحــد  ــع 

ُاض  ا ا  ه نَّ
ت  ـاد  مــى ع   ع 

ـدةي ه اس 

ا.  ين  ب ه   اْلمارِّ

ا : »الج وةقاا ابُن القاضي يف  يِّين  ا  ي اْلقـر 
ـْرق  اب ين  اْلي ْوم  الذي بش  زَّ ْوضُم اْلح  ا ما م 

 باايُا 
 
ي ذا الجام م  اه  ي ه 

ْرق  حما اهلل عميها ه ي ح  ر  هبا اْلُمست عيُن باهللا ر  ا هأم 
يَّا 
اك  اْلباه  اْلقرَّ

أ  ا ا ْجر    يامي
ا  ْبع   س 

ا ي خت ُمون ُه بُ وا 
اك  القرآه  تَّا  هيها قرَّ ر  ا ا   ُهأاك 

اب امي ا عم ى س  ه  هإنَُّه  قام 

ـُ  ا م  تـمَّ ع  . ا 
اي ـاتي ر 

ي [ ااخـر حـهر  رمضـاه سـأا لُهْم عمى للـر  ج  ة  هـ   اْلمـذكور 
ـا  يَّ اا  لزَّ

أْـُه (1)>هـ962 ا اُيعبَّـُر ع 
د  ْسـج   اْلم 

ـط  س  و 
ـ   ل  ب ْعُضـها ُنق  ـاا ا  اا  ب ه  ب ْعُضـها ي ب  ُة ه  .  مـا القـراك 

ْبع ي ْز   السَّ  .  (2)ب اْلح 

ةي تامــاا انــُا عمــى ُحــْهر   اْلخز 
ــه  دًا ل ــال اقــد حصــمْا هات  ــْور  ــد  اصــارْت م  وائ     اْلف 

الُمـُا  ا الع  ايْجتمـا   ي  ا  يمُسـو   التـار  ت ها  هَّ ه  ي لُشـْهر 
يْقف  . ا   اْلعموم 

ين  يقت أاك 
اْلمت ع ش  ا 

ن   عبد ْحم  ـ   كتاب ـُه:  بـن الرَّ ـا  ْكم  ي لمَّ
م  ْضـر  ْمـُداه اْلح  وديـواُن المبتـدأ والَخَبـرِ يف  العبـرُ خ 

ـن   تاريع العجو والعـرب والبربـر  ـر  يف مقدمتـه ب ع  ك  ـا ل  م   ك 
زان ـا  ه  اْلخ  نسـخا مأـُه  لـى هاتـ 

رتُه؛  ي كتا  العرب؛ »التاريخياا قاا  هيها:  ب ع   ل مب ا   ا 
ا  ان ت ه ْما  ْي بأي مرينا اْلُموقف  ز 

لى خ 

ة  ُممقه ـمْ  ْضر  رايِّين  م ْن مديأ ا  هاس  ح  م  اْلق 
 التـي (3)>اْلعمم  بجام 

 
ـي ه  الأسـخُا ه   . اهاتـ 

 
ـي ب ق 

                                                 
 قامهــا عمــى ســابام هأالــرا اجعــ  بقبميهــا (: »99. اصــفها يف جأــا بهــرة ااس ) . 94جــذاةا  . ( 1)

اًك  تَّـا  هيهـا ُقـرَّ ْرم  االتقاحير االتزيين باوصبغا ما يبتهُج به المـارُّ االسـالُرا ار  ابجوهيها من صأاعا الخ 

 «. ا  اوبماهيقرؤاه القرآها ايختمونه يف ك  سبعا  يام بُ و

 حار محمد المأوين  ه بوريس ماسمو  اقم يف ايحتباه يف حأه تعبير السبما ههي ت مـقا ابتـداك مـن هـذه ( 2)

ًة يف ك   سـبو ا حيـن يقـر اه كـ  يـوم  رَّ اك بختم القرآه القريم م  الفرتةا عمى المقاه الذي يقوم هيه القرَّ

اي لديه ه  ار   ُمت ع 
اي  (. 23م. يأظر: )ارقات عن حضارة بأي مرينا  . سبعا ااحدا بحسا ت ْجزئ 

 هــا حيـن لكـر المقـري  نـه رآهـا بفـاس:   11اقد بقيا هذه الأسخا كامما بخزانا القرايين حتى القـره ( 3)
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ابـُم االخـام ُس  ـا الرَّ ا اُهم 
ـْخماه  ـا  ااه  بالخزان ـا  ُجـْزآه  ض  مأها لغاي 

ا  اْبـن  (1) ـطِّ كاتـ  ا ب خ 

ــد ا الشــي  عب ــُداه  م   خ 
 
ــأ ا   بــن اهلل ي س  ــني اْلفــاُخور  س  ــُم  1388هـــ مواهــق 931ح  م. ارْس

ـ خ  ا ا  ٍّ
قي ـطٍّ مْشـر  قا  اوال ى ب خ  ر  م ى اْلو  قُتوـ  ع  ـطُّ العالالتْحب يس  م  ا  اْبـُن خمـُداه ت ْحـا  م 

ُه:  ا ان صُّ ت ا  عبد»التَّْحب يس   صحيـح. اك 
َّ
أُْسوُ   لي ن   الحمُد هللا الم  ْحم  دي  بن الرَّ مَّ  بـن ُمح 

. «. خمداه ي ـام 
ات  اْلخ  ْقُصـور  ْن م 

 مـ 
 
ـي ـأ ًاا ه ه  ـر  س  ش  ا  ع  ـْبع   ب س 

هاة  اْلُمؤلِّـل  ب ْا قب   ا 
ْد ُكت  هق 

ُا  جـزاك ا صـُ  هـذه ـْبع  الأسـخا يف س 
بالمقدمـا المشـتمما عمـى  (3)ا ضـا   مأهـا خمسـا(2)

ا  ْنشاك  اهلُل. االخري ا الجغراهيا مْيه  دُّ اْلُعرور  ع   ا ا 

ة   ْمو  اْلخ  ـا بـ  أْه  بَّـُر ع  ا ااه  كتـاـ ا اُيع  ْبق  ب ه  مي لْم ي 
ال  اهاته الخزانا التي بأاها  ُبو س 

(4) .

ي مالحظا   هَّ صاحا   اهاهأا  ْبد 
 
ة   >َقْهَرِة اآلسِ <اهي ح  ِّ القـراك  ح  ِّ ب م  ا اْلم  ذ  ْن ه  بَّر  ع  ع 

ان ــا   >الجــ وة<هقـطا اصــاحُا  ز 
باْلخ  ـ ِّ اْلُقُتــا  ا  ح  أـْـُه ب م  بَّــر  ع  ع 

ــْد (5) ظــُا ق  . اهــذه الُمالح 

                                                 
ا  . 6)نفـح ال يـاا  . «. اعميها خ ه يف ثماه مجمدات كبارا اقـد عـر  يف آخـره بأفسـه ا طـاا  »

 يتقوه من سبعا  جزاك. (. اتاري  ابن خمداه المذكور 131

 جزاك ثالثا من بقايـا نسـخا ابـن خمـداه لات »يف بحن لمعابد الفاسي عن نوادر القرايين انودرهاا قاا: ( 1)

هــا اتـاري  اثيقـا  931اوسفار السبعا اعمى بعل  جزائها خـط ابـن خمـداه المـذكورا تـاري  الأسـ  

ايَّا   ر  ْقل  من المؤلل نفسه عمى الخزانا الق  مجمـا معهـد المخ وطـات العربيـاا «. هــ 933حهر صفر الو 

 . 11ما  .  1313مايو  /هـ 1398ا لا القعدة 1ا  . 1مج. 

ما لكـر  13ا السويسري الذي احتغ  قأصال لبالده ب أجـا يف بدايـا القـره Hemso يف بحن لدي همسو( 2)

  ه هأاك نسخا كامما من كتا  العرب يبن خمداه عميها خ ه. 

هــ  حـار  لـى اجـود ثالثـا  جـزاك 1331قعـدة عـام  21ييد ما اجد بالقرايين من كتا التاري  يف حسا تق( 3)

مأها جزك مأها عميه خط ابن خمداها ا حدها متالل مبتـورا اااخـر الرابـم. ايف ههـرس الخزانـا الـذي 

ْد ب يْ  االشي  عبد ُه  لْفر   الرالن االخامس.  م لم يذكرا هيه  ي الجز ين 1318الحي القتاين عام   عدَّ

اهذه الخموة كانا معدة كما هو الشأه يف الخموة المقابما لها لختم القرآه يف ار   سبو ا ا نه من  ج  ( 4)

للر سميا بـالخموة العميـا. اتحـتفظ الحـوايت الحبسـيا بـذكر يئحـا مفصـما لمختمـل  نـوا  العقـار 

اك  باوسبو  اوعمى اعمى الجامم.   المحبَّس  عمى القرَّ

 . 94جذاة ايقتباسا  . ( 5)
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ْسـُيو ب يـْ   ُ  الشــهيُر اْلم  ْيهـا اْلُمْسـت ْعر  ـب قأ ي  ل  س 
ــ(1) ـاس   يــام  ا ُمـديُر اْلم  ـيَّا  بف 

ْنس  س  ايْهر  ار  د 

ـا   م  م ـى ت ْرج  ي كت ب ـُه ع 
ه  الذ  اا ه ي تعميق  ي ب ه 

ت  اك  ْنسـيَّا   >َقْهـَرِة اآلسِ <قر   انْهر 
ـا  ب ـيَّن  (2)بالمغ  ا ه 

ا   اح  م  ص  ال  ت ُه ناقال ك  ظ  . اْلَجْ َوِة ُمالح  ا   و  ُمت  مب  اْلص   ا 

ــأ ا  ْلَجــْ َوِة؛ اقمـُا: االحــقُّ مــا قالــه صــاحُا  ــْن س 
وهَّ ُرُســوم  التَّْحب ــيس  الصــاد رة  م 

ـرايِّين  ي هـ 866 لى غايا هـ 803 ي اْلق 
ـْرق  ي ب ش  زان ـا  التـ  ْسم  عمـى اْلخ  كمها ت أُ ُّ داخ   الرَّ

يا ا    اوْرب عيأيَّا  لمُبخار 
قتوب ا  عمى الأُّْسخا  يِّين  اْلم 

ْرب يِّه  كت حبيسات  اْلوطاس  ـفاا ب غ  نْسخا  الشَّ

نا  سأا اَّ مى اْلُمد  ن  ع  س    ب ي اْلح 
ُنسخا   هـجريا.  333هـا  811 اهـ 843 ا 

ـبَّس  ُيوُسـُل <ان ُّ اْلمقُصـود  مأـه  ـي عمـى خزانـا   بـن الحمـُد هللا ح  طاس  بيـاه  الو 

ـم  بـذلر  طمبـا العمـم الشـريل  
ي؛ لي أتف 

ـْرق  ا  الشَّ ا اهي التـي لمجانـ  سـأا مسجد القرايِّين 

أ بُخ ــوم «. هـــ 711 ــر  ا ا ْخ ــْدلْين  ًة ب ع  ــار   ت
ــاة  ــه  التْحب يســات  اْلُمْمض  هاســتأادا عمــى هات 

ْث بأـاُك  يِّ خزانـاي الَجْ َوةِ  صحاب ها ن ْحُقُم بأهَّ الصوا   ما قاله ابُن القاضي يف  . الْم ُيْحـد 

ـ 391هـ  لى 963بقميا القرايِّين  م ْن تاري   ث  لأُق  ـد  مْيـه هــا الـْو ح  ـُرُه داي ع     ث 
ـي ا  ْا ب ق    

  ُ  ُهـر 
ه  ُح بـ  ـُا مـا ت ْسـم  اي ُد مـن عمـوم ال ب قـات  ُكُتــا نحس  تز  اُتا القْن ت  ر  ى اوث  ْبق  كما ت 

 .  ب ْعل  الأَّاس 

ا عبد دي مَّ لى السم اُه  ُبو مح  ا ت و    المَّ
 
ر   بن اهلل يا  م 

ْعد  ي السَّ
أ  س  ريل الح  دي الشَّ مَّ ُمح 

ا ـر  بإْحد  ا  م  مي
ـال    بـي س 

زان ـا  ـا  خ  ـرايِّين  يف ُمقاب م  م  اْلق 
ا القائأ ا  بُقْر   جام  اب ين  زَّ  اْلح 

ا  اايَّ  ب 
ث 

ين  اتسع مائا/ مواهق 
ْبع  ها ب ْعد  السَّ

ا اُبأيـْا بأـاًك  1162ببأائ  اب امي ُهأـاك  ْا عمى س  ما هأقيم 

م ى المسـ  ٌّ ع 
ّي ا ُمْتقأ ا الها ُسْرُجـم ااسـم ُم   ـْعد  أـ  س  ـْين  ن ْقشـ  ُمْتق  أْقوح  ـْين  م  ْوس  جدا بق 

ْن  ـاُه ُسـْرُجم  مـ  يا ي خاُلـُه انْنس 
ـان  ا ن ْقــ  ُرمَّ ا هبـ  ْن ُرخـامي ي ث الثـاي مـ  ار  و  م ى س  ْين  ع  ْحُمول  م 

                                                 
(1) Alfred Bel . م. يأظر:  لفرد بي ا لمحمد مفتـاحا المركـز الرقـايف  1341يف هرباير سأا 18تويف بمقأاس

 . 2121ا 1العربيا الدار البيضاكا م. 

 . 1322نشرت الرتجما الفرنسيا سأا ( 2)
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ا او ا  ْحزاب  ا ْارادًا.  مَّ تَّا  له  ر  ا ا 
اي اتي ر 

دَّ لها ج  م  قْرطب ا . ا  ع  اج  ر  مْا لُرْكن  س  أُق  حزاُ  ه 

ْرب ي.  ْبع ي اْلغ  أ ها باْلحْز   السَّ بَُّر ع  ُيع   اوْعم ىا ا 
د  ْسج   الم 

اب ين   ـزَّ ـم اْلح 
ْوض  بَّر  عأـه اْبـُن القاضـي بم  ا اكان ـْا  ْيضـا (1)اهذا المح ُّ هو الذي ع 

ا  اْلُمْفت ي يَّ ْصر  ى ب م  مَّ ُتس 
ْيُن  هَّ انْهتاك  كاه  ُخ َّ (2) ـْن ت ـوهَّرْت ؛ ح  ها  ي م  يَّ ًة؛ ي ي تو  ر  جَّ ًا ُمح 

ا ُهو  ااه   م  ا ا اأُُّه ك 
ا  اب  ي الأَّو 

ُيْفت ي ه  ا ا 
ا   ْحقام  اْلُقضاة 

ي؛ ل ُيراق  و  ْول   ُحراُطها بأْمري م 
ه يه 

ـمـاا هـأْطم ق   أ ُمْرس   عمـى  هَّ اْلفْتـو 
قيَّـا 

ْن ن ـ َّ  سـاط يُن اْلمال  قـ  ا ل  ق  ْشر  يـم   ب اْلم  أ اُنهـا لجم  ع 

ر   ي ظه  ا ا  قُّ ح  اْلح 
ي تض 
؛ ل  ن  اوْهقار  س  ا ا ْطالقا لر   الأَّظ ر 

ا  م  ُحريَّ ا ُاقوه  م  العمماك  ُمأُذ  ْعُصري

 . ار   الأَّه 
ا  اب ع  ي ر 

 ُاُهور  الشْمس  ه 

أُْه ب بُِّر ع  ح  ُّ هو الذي ُنع  ة  < ـاهذا اْلم  ح  ِّ اْلُقُتا  اْلُمب ْعر ر  ـْم ي ُقـْن ايحـتغاُا هبـا «م  ا ل 

ـا  ان ت ْيه  ز 
حُفواـًا ب خ  . اب قي ا  القُتُا اْلخ  يَّـُا م  ر   ْسبا   انْصالح   ل لاك  م  توهُّ د  هيما قبُ  لع 

ي    بـ 
 
أْصـور  بـاهلل ُا ب أ ْصر  اْلم  ْعديَّ ُا السَّ ْال   الدَّ

ا داخ   القميَّا   لى  ه  اْست ْفحم ا  ه  تْين  ل  س  اْلُمؤسَّ

ْهب ي سأا  د  الذَّ بَّاس   ْحم  ما اامتـدْت سـم ُتُه يف اور  عمـى  1198هــ/ مواهـق  386الع 

ا ْر   ا   ال وا االع  ْوكـ  س  اْلم  ـر  ح 
ن  اْلعب يـد  ل 

د  اْلُمؤلَّـل  مـ  ْي   اوْسو  ري لْمج 
ُا ُمْبت ق  اهو  اَّ

 . اْلحْر   مم  ا  ا  السِّ ال  ي ح 
 اْلُمُموك 

ب ــم  الســم اهُ  س  اهلُل  ا يـاُه ت  ــدَّ يُ ا ق  ــْول ى  ْســماع   اْلُعُمـو  اْلم 
الــا  ْخــُر الدَّ ُسا ه  المقـدَّ

اه عـ  حـأن ُه  ا ر  مـ  بأْهـ   اْلعْمـم  الا ُمْغر 
ال م  ه اض  يِّأ  ع  ُها هقاه  اْلمأُْصوُرا رحمُه اهلُلا د  ُراح 

ـع   ض  ـا خ  . المَّ يـ ي
م  ـطٍّ ج  ا خ  ا ل  اي ب اْلُحرا   ْعره  ا م  ا ل 

يه  لا  كـا  ا  ر  ل  اْلح  ـُه اْلـبالُد اْسـت أْه  ْا ل 

ا  ل  اْلعمـُم الأـاه ُم  اك  د  ُهـْم؛ و ُـْم  ْنُجـُم ايْهتـ  م  يب  اك  ا  هاا اقرَّ   اْلعمم  م 
عائ  يَّا  ا  قام  د 

اْلع مم 

 . م  ج  ر    ااْلع  ن  اْلع 
ُم م  ُم اوم   ت تقدَّ

ب ه  ا ا 
نيَّا  د   ُهو  ُراُح اْلم 

لْا لُه ن فُسـُه اكانْا حمُس السم ا  وَّ ا ه س  ي  
ا   الأَّخ  لس  عمى  ْطر  انسالميا باوْند 

                                                 
 . 91جذاةا  . ( 1)

 . 34 -33الحي القتاين م. سا  .  ين امستقبمهاا لعبد ا مقصورة المفتيا يأظر: ماضي القراي( 2)
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يَّـاً 
ْمم  زان ـًا ع  ا خ  رَّ ممق ه  ق  ا ا ْه لم تقْن م  ْبأ ي ب فاسي  ْه ي 

ـر  (1) زان ـا  قْرُطب ـا ا اهعـال  م 
ا ُتشـب ُه خ 

ا   كميَّا  الْ  ْحر 
راك  م  ا ا  ْق   بَّعا  الشَّ ي ْا ُمر 

ُبأ  ا مسـاحا داخمهـا ب ب أائ هاا ه  ام م  ي اْلج 
ْبم  ايِّين  ب ق  قر 

ن  
ا مـ  يـاي ج  يَّـاي بـأ ْق ي ع   ب ه 

ـْبُعوه  سـانتيماا سـْقُفها ُلا قبَّـاي ـا س  ه 
م ـُظ حائ    ثالثوه مربعاا اغ 

ــاي  يَّ
ــات  قرآن  آي   ا 

ــا  م  يم  اْله   ا 
ما  ـــ  باْلب ْســم  مَّ ا ُمق  ــْبس  هــا اْلج  ْخر   ب 

م يــه  ا ي 
ــد  يِّ ــا  اْلج  ش  ــي اْلخ  ا اي م 

ُمها ُمحـاـم  اخ  ا اد  ر  يِّد  اوْخض   اْلج 
ْرُمود  ّ ى ب اْلق  ا ُمغ  ه 

ُم ستا عشرا ااهُر ُقبَّت  اج  ر  ا  س  ش  اْلخ 

ا لاُت  يِّـد  ـْفر  اْلج  شـاـة بالصُّ ــاا ُمغ  ريَّ ائ ن  اْلقُتا  من اوعمـى  لـى اوسـف ا الهـا ب ـاـ   ث  ز  ب خ 

ا ا ُجع   له  ْين  يق 
ث  ْين  ا  اع  ـت ن  التـي  مصر  ْقـا  اْلف  ا خُصوص  يف ا  ًا عمْيه  يَّـاا ُمحاه ظ 

غالُق ثمان  م 

ا    عه بإخر  ْن م 
ْم ُيْمق  يُد الذي ل  ب ُا اْلوح  ُهو  السَّ ىا ا  ْغر    اوْقص  ا باْلم  بًا  طأاب ه  كان ْا ضار 

. ا  
ي ات 

ْير  يم  اْلح 
م  ْن ج 

ى م  ْغر    اوْقص  ي   اْلم  ا  كتا ي تامٍّ يف تار  دَّ لْمُم الع 
ب ْعد  البا   ب ْيـا  ع 

بَّم.  يْتْر ُمر 
ر  م  ش  ْ ُحُه ث مانيَّا  ع  يا س 

ْوك  اْلقاه   ب الضَّ

م  ُخـُرا   اْلُقُتـا   ـد  ْم ع  ه 
ُموه  ي شـت رطوه  يف ُرُسـوم  ت ْحبيسـات  بُِّسوه  اوقـد  اكاه  اْلُمح 

ا ا  دِّ لمم الع  ح  ِّ اْلُمع  ن  الم 
بَّسا  م  ـم   اْلُمح  م  اا ا  ه 

ـي اع  م  ض  ـد  ع  ْفـظ  اْلُقُتـا  ا  م ـى ح  ْرصـ  ع  ح 

 .
 
اوْمُر هلل اا ا  ت ه  ْعم   ه 

ا  يم 
ا  اوث  يَّ

اد  ي اْلع 
م ْا هبا اوْيد  ع  ْد ه  ق  ا ه  ذ   ه 

ا  ْين  ْصـراع 
ات  م  ـا  ل   اْلُم الع 

ـا  ايِّين  لقاع  ن  اْلقر 
ْتح  ب ا ي م  ر  ب ف  اتسهيال عمى ال مبا  م 

ُقبَّ  . ا  ـم ل  سبما س   ح 
أ اهي  التي ب أ اها  ُبو ع 

ل  صاح   اْلم 
ان ا  ز 

ة  خ  ر  ي   يف ُمجاا 
يم  اْلمر  د  اي ب أ ْق ي ع 

ي ي ـدُخُ  مأهـا 
ـاًك ب اْلب ـا   التـ   اْكتف 

ه  ْعييأـ  م ـى ت  ْل ع 
ـْم  قـ  ـاهي ل  ه  اْلباُ  ُمأُْذ  ْبم  ذ  ْد  ْغم قْا ه  ق  ا 

 اْلخ  يُا اانماُم. 

                                                 
ر  عميـه يف تـاري  الدالـا السـعديا التاكمادرتيـا 1111 سسها  حمد المأصور عام ( 1)

هـ كما يستفاد من ن  ُعر 

ايُت انسـماعيميا بالخزانـا 91ـ  94) .  ـو  ْتها اْلح  . اقـد سـمَّ
يَّـا 
(ا توجد يسـار خزانـا المصـاحل اْلع أان 

يَّا  الشريفا نسبا  لى  حمد المأصورا ايسميها المقري: الخزانا العمياا )راضا ااسا  . اوْح 
د  (. 22م 

(ا كمـا جـاك اصـفها عأـد 242ـ  241ا  . 2اصـفا كـامال ) . « جـامم القـرايين<اقد اصفها صاحُا 

اْس  ير 
 بفاس.  يف كتابه عن جامم القرايين (Henri Terrasse)هأري ت 

(La Mosquée al- Qaraouiyin à Fes .) 
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يـدةي ايف اولل   د  مْيهـا ب ُقتـاي ع  ْهب ي ع  م  اْلمأْصـوُر الـذَّ ا هـأْنع 
ان ـا  ز 

 ت ـمَّ ب أـاُك اْلخ 
ان يِّلي

؛ ونَّـُه كـاه   ْرقيَّا  ن  ايتصاا  ب الداا  الشَّ
ُه م  ا كاه  ل  م 

ق ي ل  ْشر  طِّ اْلم  ا ب اْلخ  ا ُجمُّه 
اي يس 

ر  ن ف 
ل خائ  ا 

ن  
ا  مـ  يم 

ظ  ايا الع  د  ا اْله  ُم له  اُيقدِّ ا  يأـ  ـار  الرَّم  اوْحج   ا 
اق يـا  اْلي و   ا 

هب يَّـا   الذَّ
ـبائ ر  هقـاُنوا يف  السَّ

ا ل   م  اا ك  ه  ادِّخار  ا ا  ه 
بَّت ه  يْقت أائ  ح   م 

ة  دَّ ا ي ْعم ُموه  م ْن ح  م 
ْم ل  ر  ُمقاب ما  للر  ُيْهُدان ُه  ْنف س  ُكُتب ه  ك 

ُا  ــاصــاح  ــه  (1)االْستِْقَص ــُ  كُتب  ا  ْص ــذ  ه  طِّ  ا ا  ــاْلخ   ب 
 
ــي ه  ا ا  ــه  بَّس  ـــا ح  ــُه ُكُت ل  . ا 

ــا  بَّس  اْلُمح 

ـا. أْه 
قيَّا   ْكر ـُر م  ْشر  يا لقنَّ اْلم 

لس  ي  اوْند  قـا  هـ  رَّ ميـم اْلُقُتـا  اْلُمف  ْمـم  ج  ـر  ب ج    م 
يف اْلحـاا  ا 

 . ان ت ه  ز 
ا ل خ  م ه  يَّت ْين  ا  ْدخ 

يأ  ر  ان ت ْين  اْلم  ز 
 اْلخ 

تْ  أاقم  ـريني هذا ما ت  ي م 
ن  ب أ  م   ب 

ة  ر  ُد له ُرسوُم التَّحب يس  الصاد  ا اي ْشه 
ُه اوْبأاُك عن ااباك 

. يِّين 
طاس  اْلو  ْشـت ال ي ا  يُر اْلف  ب  أُْصـور  اْلـو   اْلم 

اه  ـيُك ديـو 
يس   (2)اكاه  ُمأْش  ْسـم  التَّْحبـ  ي ْقُتـُا ر 

طِّ  ْضم  خ  ُمُه السم اُه ب و  مِّ ُيق  ا ا 
طِّ  نام م ه  ُها ب خ  ح  ل  حِّ ا  التَّْحب يس  ُمص  ث يق    ْعم ى ا 

كـاه    نام م ه  ا 

ب يا ه   الذَّ
اد ه  اد  م د  م  ُ  ر  ه   ي ْجع  يبـ  ـب ُا ت مق  ُهـو  س  ا ا 

ه  تـ  ْمم ق  ـب ا  اتِّسـا   م   ب س 
ه  ْقتـ  ي ا 

كاه  كر يرًا ه 

. بي  ه    ب الذَّ

أ اي   ك َّ س 
ان ا  ز 

يس  ي أت ي لمخ  ر  عظيمـاااكاه  بْعد  التأس 
خائ  ذ  ـبَّس  سـأا  بـ  ـْد ح  ق   1118ه 

ـا   هجرياا 1111ا 1111ا 1113ا ْيفيَّـا  اْلُمحاه ظ  ْين  ب ق  ه  ْين  عار   قيِّم 
زان ا  اَّل  عم ى اْلخ  اا 

ــاس   ــُا الأَّ ْمي 
زائ ن   ي ع  ــاْلخ  ــام  ب ي 

ــاُر لمق  ــُه ي ُيْخت  ؛ ونَّ ــائ الت  ــى اْلع ــْن  ْعم  ا م  ــا  ــى اْلُقُت عم

اهُ  ي استديي لهذا ما نقم ُه صاحُا  ُهْم.ا ْحر  ي قف  م  لمقاضـي  >الديباج الم هة<ا  ا ت ْرج  لمَّ

                                                 

 . 39ا  . 1( ايستقصاا  . 1)

م(. ابيـر القمـم يف الـبالم  1621 /هــ 1131بـن  بـراهيم الفشـتالي )ت.  بـن محمـد العزيز  بو هارس عبد( 2)

ا نفـح ال يـاا 421ا  . 2 حمد المأصور الذهبي. له مؤلفات اديواه حعر. يأظر: خالصـا اوثـرا  . 

)رقـم:  333 - 361ا  . 1ا ريحانا اولبـاا  . 183 – 182عصرا  . ا سالها ال13 - 43ا  . 6 . 

العزيـز الفشـتاليا  ا حـعر عبـد26ا  . 4ا  عالم الزركمـيا  . 261ا  . 1(ا معجم المؤلفينا  . 11

 (. 1386جمم اتحقيق ادراسا نجاة المريأي )مقتبا المعار  لمأشر االتوبيما الرباما 
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ُقْسـ  ي عبـد بـن  بي العباس  حمد   ر  ي السَّ ـار  ن  اوْنص  ْحم  الـرَّ
اـائل  العاليـا (1) ـر  الو  لك  ا ا 

 : يَّا ا قاا 
بمأْس  اُك   ا   ب ُمر 

اك  ض  ا كُخ ا الق  يه 
ا »الت ي ت قما  ه  لمَّ ي ي ْعقـو   ا  ار  اوْمُر  لى  بـ  ص 

ن  اْلُخ  ط  الجميمـا  عبد
ُهْم م  أد  ا اكان ْا ع  يَّا 

ان ا  اْلع مم  ز 
ا  اْلخ  ْدم 

ُه خ  م  ي  ْلز 
د  ن  اْلُموحِّ

الُموم 

ْمم  ا  كاب ُرُهمْ 
ْمي ُا  ْه   اْلع 

يَُّن لها  ي ع  ي ي ُيع 
 . (2)>الت 

ُا ه ي ه  الُخ َّ ذ  الْا ه  ا  اوربـم: قمُا: اي ب  ي تاري   الدا 
ا ه  ه 

ه  ر  الـا بأـي مـرينا  ح  د 

ها.  ْجد   ادالا الوطاسيينا ادالا السعديينا االدالا العموياا  دام اهلل م 

يـم  ظـ  ـل ع  ايِّين  ُمْصـح  ر   اْلق 
 كميَّا 

زان ا  ا  ااه ب خ  اي  غ 
ب ي ل  ه  أُْصور  الذَّ   لْمم 

ي ري ب ق  ا ْعظ ُم  ث 

ا  د  ب ي ق  َّ  ْه ُيوج  ه  م م  الـذَّ اْلق  قُتـوـ  بـ  ا م 
ه  ـر  ل ه   لى آخ  ْن  اَّ

دي م  اح   ا 
طي م ى ن م  ٍّ ع 

ق ي ْشر  طٍّ م  ب خ 

ــْين   ي  ت ْين  اوال  ق  ر  ــو  بَُّج اْل ــد  ا ُم
ــد  يِّ يا  اْلج  ــْذه  ـــا ب التَّ ْان ق  ا ُمر 

ــه  اب   ا  ْحز 
ه  ــوب  ُرُم  ا 

ه  ر  ــو  ُح ُس
ات  ــو  ه 

ياي  ج  يمي ع  يقي  اب ت ْرص  أْم  ت  ا ا  ـْدُح اْلقـْرآه  ْ م ُعهـا م  ـة م  ه  ق صيد  ر  ا ب اخ  م  المْوه 
اا  يم  ياي ي ب  ر   غ 

ا يَّا 
م ى ُحُرا   اْله جائ  بـا ع  تَّ ا ُمر 

يَّا 
ا  التُّْرك  اْلب اق ي بالمغ  أ ا   ا     س 

 ما 1191هـ/ مواهق  393ُنس 

اق ه   ُد  ْار  د  م ـى ا391ع  ا ع  ـْق    الشَّ
يد  مَّدي هر  ي ُمج 

يِّـد   ه  ا  اْلج  ه  ن  الـذَّ
تـاه  مـ  ْوح   ل 

ه  ـْفر  ْجـه  س  ا 

ا ر  ا اوْصف 
ٍّ
يأ ي ر  ب أ ْق ي ص  ضَّ ا  اْلُمخ  ه  ن  الذَّ

ط  ق   ـم م  س  ي اْلو 
ب يَّـا  اه  ه  ـا ل  ب ق  ْفر  ح     السِّ

اخ  د  ا 

ا م   ب اي
اي ُمتأاس  اهي ُمْختمف    مي بأْلو 

م ى ق  ـا ع  ق  اه  ُمْمص  ا  انْتق  ي غاي 
ـا م ْن ُسم  اه  ه  ديَّ ُق  نَُّه ه  قِّ ا ُيح  مَّ

ا ْغــر     اْلم 
ق   لــى ُســم اه  ْشــر  ــُه  اْلم  ــاْنت يم ا  11طوُل  ا  ْرب ُعــوه  س 

ْرُضــُه اْثأــاه  ع  يماا ا 
ســاْنت 

م ُظُه  غ  أْت يم ا 12ا  ب يا س  ه  أُْصور  الذَّ م اه اْلم  ة  م أُْه ت ْحبيُس السُّ ير 
ا  اوخ  ق  ر  م ى اْلو  ع  خ  ُّه  ا  ا 

ـُها ن صُّ . ا  يس  ا  التَّْحبـ  ث يق   بأْعم ى ا 
يأ ه  ي  ب ي م  مـى الأَّبـ   ع 

ـالة  الصَّ  ا 
ـ َُّر ملسو هيلع هللا ىلص: »ب ْعـد  اْلب ْسـمما  اْلُمس 

يـح  ح  م ُه ص  :  ا« ْسف  ـه  ت ـا  ب خ  ِّ ك  ـدُ »ا  ُ   ْحم  ـُه اْلُمْعت ـر  ت  ر 
ْغف  م  ت ـُه ا  ْحم  ـي ر 

اج   الرَّ
 
ْبـُد اهلل  بـن ع 

                                                 
. كاه محـدثا مقرـرا ثقـا ا  بو العباسالصقر اونصاري الخزرجي بن دمحم بن حمنرال عبد بن ( هو  حمد1)

ضاب اا مقرئا مجوداا حاهظا لمفقه. اله تصانيل مفيدة تدا عمى  دراكـه اجـودة تحصـيمه. الـد بالمريـا 

ا 1ا انحاطـاا  . 69يأظـر: تحفـا القـادما يبـن اوبـارا  . هـ.  163هـا اتويف بمراك  سأا  432سأا 

 . 43ـ  48  المذهاا  . الديباا 68 . 

 . 43( الديبا  المذها يف معرها  عياه عمماك المذهاا يبن هرحوها دار القتا العممياا بيراتا   2)
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دي  مَّ دي مُ  بن ُمح  مَّ ـيال  عبد بن ح  م   لْ فـ  ج 
ه  ل  ـل  بـ  ُه ُسْبحان ُها ا  يا خار  اهلُل ل 

أ  س  ن  اْلح  ْحم  الرَّ

ين  
يم  اْلُمسم م  م  لج   «.  ا 

ْقُصـوُد م أْـهُ  ر    اْلم  ُه التَّْحب يُسا ان  ُّ اْلغ  ب ْعد  ـاُما : »ا  ْوين ـا انم  ـبَّس  م  ْمـُد هلل ح  اْلح 

 : ا اْلمُ » ل ى  ْه قاا  ذ  ْن ي ْقر   ه يه  ه  مى ُك ِّ م  أُْه ع 
ة  م  ير 

ا  اوخ  ق  ر  م ى اْلو  يَُّد ع  يُم اْلُمق  ر  ُل اْلق  ْصح 

ا يل  ر  ْن طمب ا  اْلعْمم  الشَّ
ُهُم اهلُلا م  ر  هَّ ـريل   ا   مـن ح 

 
ـي ة ا التـي ه  يـد  ا  اْلجد  ـريف  زان ت هْم الشَّ ب خ 

ْما ه  ُهُم اهلُلا آثار  ْبم ي جام م  ا  يَّد  اب ق  ايِّين  م ْن هاسي ُهُم اهلُلا ْلقر  ُطواا  يَّـد  ر  ح  ها اهلُلا ا  يف  حرس 

ـا   ف  ـُا يف مخال  ْمت ف  ا ب حْيُن ي ي  ا  ُهأاك   لْمُم الع 
ذ  انا  اْلُمتَّخ  ز 

يم  الخ  ر  ْن ح  للر  ْه ي ي ْخُر   ع 

لـر   ي ل  د  هـ  ار  ـْوا  الـو    لى اْلق 
ْرم  ا الشَّ ذ  ت  »ا  لـى  ْه قـاا: «ه  ك  ـطَّ  ُبـوااا   اهلل عـأهما خ 

 
ـي رض 

ـر  ب ْعـد  اوْلـل   ش  ـد  ع  ا  للر  يف  ااسط رمضاه  المعظم مـن عـام  ح  ُم القريما بصحَّ ه   «.ي د 

ها: مُّ ُد  ه 
ائ  و  ْسم  ه  ُيستفاُد مْن هذا الرَّ   ه 

  رحمه اهلل؛  هَّ المؤسس   حمد المأصور الذهبيا

  ا ه الخزانا لها قاعـا لمم العا؛

.ال . ا ه اْلمُ  ا  ع  ح  ِّ اْلُم ال  ْن م 
ا   القتا   م  م   ْخر  د   ع 

ه  ْبس  ي ح 
م ه  بِّس  اْحت ر   ح 

مـد   ن  اْلج 
ـاـك مـ  ش  ـاسي غ  ـُه ب ف  م  ل 

ـْد ُصـأ  ا ااْعتأاًك ب شأن ه  ق  ل  ا اْلُمصح  ذ   ه 
انظرًا وهميَّا 

اي  ي ْرب ْيع 
يُم ه  م     اْلج 

ا اُجع  ين  يف  ْحقامي ت امٍّ
ت  اْلم 

ا  (1) قا  ا  الدِّ ي غاي 
يِّد  ه   اْلج 

د    اي بالصَّ ع  صَّ ُمر 

. اك  ـأائ م   ْل ل  ُم الصَّ ل يمُه تقدُّ ا د 
د    اُ  الصَّ يَُّز  ْطر  ت م  ْيُن ي تقاُد ت  ُن  ب ح  ـذا ايْعتأـاُك ُيب ـْره  اه 

. ين 
مـى ُرُسـوخ  اْلقــْرآه  يف قُمـو   اْلُمْسـم م  ـ ع    ع 

ٌّ
ــي ل  ُكْرس  دَّ وْه ُيْقــر   اكــاه لهـذا اْلُمْصـح 

ُه  لق أّـَ  ا 
زان ـا  ي انـ  ب اْلخ 

ـْن رآُه ع   م 
ن ي ب ه  يهاا  ْخب ر 

 التي ُهو  ه 
ا  ب يع   الّرْ

ا  أْع  ْر   ص  صأُوـ  بم  عميها م 

. حا   تَّر  ب السَّ  ت س 

                                                 
يعرب المغاربا بالربيعا عمى الصأداق الصغير توضم هيه مختمـل اوغـرا . اقـد كانـا تسـتعم  الربيعـا ( 1)

ثـائق؛  ل كانـا تسـتعم  يف الركـا  السـم اين لحفظ القتا احممهـاا كمـا تـدا عمـى للـر كريـر مـن الو

 لحم  القتا. 
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ب يا ه  ــذَّ ــور  ال أُْص ــُه اهلُلا الْمم  م 
ح  ــا   ر  ان  ز 

ـــا ب اْلخ  يم  ف  ُر ح 
ــاث  ـــاا ام  ُر جميم 

ــا   لخــائ  يَّ ا  ر  اْلق 

ا ا  ام  ْو   السَّ ا خ  ه  ْكر 
ْن ل  ْضأ ا ع  ا.   ْعر  ذ  أ ا ه 

ْقت  و 
ًا ل  ال ْا ماث م  يب   ا 

اْلُمواُفــوه   ــم  اْلــُويُة ا  ب  اتَّ اُها ا  ْيــد  ي ب 
ــُدُه  ُبــو اْلمعــال  ل  ُه ا  ــبيم  ــم  س  ب  اتَّ ُها ا  ــر  ــى  ث  ااْقت ف 

اا ُهم  ه ع    اوْغأي اُك م رم ُهْم؛ و  ثر  ـُا ا  يَّ ا  انـُا اْلقر  ز 
اك  اْلخ  ْا  ْل ل  ا هأْصـب ح  ب ُهْم ُهو  للـر  اج  هَّ ا 

 . اث ر  أ الم  ْمج  م  ا ا  ر 
خائ  ْعب ا  الذَّ  ك 

ه   ـأت ي بـ  ـا ي  مَّ
ـ ُّ م  ـُم ا  ج     ْعظ 

ـي ةي ه  ير 
خ  ذ  قْد تأاه س  الأاُس يف للر  ه قاه  ُك ٌّ يـأت ي بـ  ا 

ــُا م   ان  اْلخز 
ــا  ــى ب مغ  تَّ ــُر ح  ــا  ااخ  يَّ ــي  م 

 ب أ 
ــا  ان ز 

ــيا  خ  ث  ص  ــر  ْت  ْه ت  ــيا اكــاد 
اق  هــا الرَّ ْبم غ 

ا لس  .  باوْند  ر  ُا اْلعاح   اهو   اَّ
ْرهي دًا ن ْحو  الأِّْصل  ق  ي ْا عمى للر   م 

ب ق   ا 

ا  1641هــــ مواهـــق 1111ايف ســـأا  ـــْعديِّين  ـــُا السَّ ْال ـــق ْا د  ُا ه س  ا   الـــدُّ
م دالـــا 

ْالاُ  ت  الدَّ ر  اْنتص  ُاا ا  مويَّ ْويي   اْلع  ُسا م  س  ثان ي ُمموك ها السم اُه اْلُمقدَّ هاا هأسَّ زَّ
ام  اهلُل ع   د 

ان ا  هاسي اْلُعمي ا ز 
حيُد خ  الرَّ

م ـى ُجـ ِّ (1) ـُه ع  ت ـا  ت ْحبيس  ك  ىا ا  ر  ي ُتْحص 
لخائ  بَّس  كُتب  ا  ح  ا ا 

دَّ  م ى ع  رْرُت ع  ا. ع  خ وطات  الت ي  ن ي  ْا ب ه  . اْلم   ة  ُكُتاي م ْن للر 

مـا   ـْد  ْغف  ْن ق  لقـ  ـهاا ا 
س  سِّ ُمؤ   ا 

زان ـا  م ـى بـان ي اْلخ  يس  الـأَّ ُّ ع  ْسـم  التْحبـ     ر 
داخ  ا 

ـا  ْبـق  ب ه  ـْم ي  تَّـى  نَّـُه ل  ـر  ُكُتب هـا ح  أْنه  ـا ه  اُ   طأاب ُه ب ه  ر  ر    اْلخ  تَّى ض  م ى ُكُتب ها ح  اْلُمحاه ظُا ع 

ا  ااه   ي  ْمُسوه  لغاي  خ  سْبعـا ا  ائا ا  م 
 ااه  ت ْحـا  انصـالح   (2)

 
ي مجمدًا كمها ُمتالحيَّـاا اه 

ُه اهلل.  ر  ناا ن ص  يِّد  ْن س 
ايِّين  بأْمري م   اْلقر 

 كميَّا 
انا  ز 

 بخ 

                                                 
هــ. اكانـا محتويـا  1193 نشأ هذه الخزانا احيد معالمها بمسجد المديأا البيضاك )هـاس الجديـد( عـام ( 1)

عمى لخائر ثميأا امخ وطات نالرة تقرر هيها الداااين العمميا المجموبا من المشرق انسالميا امأها 

أ مريالهتـا ما هو مخ وم بال خط المغربيا اما هو مخ وم بالخ وم اوندلسـياا اقـد اعرتاهـا مـا اْعت ـر 

. ايف 1316من الضيا  االتالحي. ُنقمْا كُتبها عـام  اتي ْقب ـر  ْت تحتـه م  ـد  ـقفها الـذي ُاج  م لـدأ  صـالح س 

 مأها  لى خزانا القرايين. يأظر:1316حداد 
 
ي ر  السم اه محمد الخامس بأق  ما ب ق  الخزانا العمميـا  م  م 

 . 12بالمغر ا  . 

مجمدا. امن  نذر القتا التي توجد هبا تاري  ابن  116 ما العابد الفاسي هذكر  ه المأقوا مأها ي يتجااب ( 2)

 (. 12حياه )المقتبس( يف  جزاك تاما اكامما. )الخزانا العممياا م. سا  . 
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هـيُن  ـُها د  س  اهلل ُراح  يُ ا قـدَّ وين ـا  ْسـماع  ظـُم م  ُم اْلممُر اْلُمع  اكاه  السم اُه اوهخ 

ا   ْقأ اسمقأاس  اُر اْلُقُتا  ب م  ى د  مَّ الزيتوها خزانا عظيما تس 
رُّ ُممْ (1) ق  ا ـقـ ـا م  ا هقـاه  هبـا اْثأـ  ه 

ـْولى عبـد لـُدُه اْلم    ا 
ـا الـي ـر   عشر  لـل  مجمـد. هممَّ   م 

ه الرابعـا  تـ  ي ب يع 
يُن هـاسا هـ  هـ  اهللا د 

ْا  ع  ُوبِّ ؛ ه 
يم  اْلُقُتا  التي كان ْا وب يه  م  يم  ج  ا  اْلمْغربيَّا  ب ت ْوب 

قات  عمى ُعُموم  اْلم 
ا اعميهـا (2)

ن  المموك بتاري 
ُه م  م  ْن ت قدَّ  م 

ة   عمى عاد 
ه  طُّ ي د  خ   م. 1943هـ مواهق 1116 التَّْحبيُس ا 

ان ـا   اكاه لممولى عبـد ز 
تَّـى  هَّ ع ايـاُه لْمخ   ح 

التـأل يل  مم  ا 
اْلع  يـم بـ   اْعتأـاـك عظـ 

 
 (3)اهلل

ُ  ع  اي ا أُْصـوُر يف الصـلِّ  ُتقار   لقـاه  اْلم 
ْدنا ع   اي ا اْلُمموك  د  ْيُن لْو ع  ب ي ب ح  ه  أُْصور  الذَّ اْلم 

ْولى عبـد لقاه  اْلم  ا ا 
ا  ُس سـيدي  اواَّ ـدَّ لـُدُه السـم اُه اْلُمق  ـُه ا  ب ع  ت  ـلِّ الرـاينا ا   يف الصَّ

 
اهلل

ْبُ  اْبُن ا عبد بن محمد ي محمـد تحبيسـاـت اهلل يف محبته العمم ا همها االشِّ ا ه مسيِّد 
د  وس 

أ ا    يف س 
مى ت حبيسات ه  ر ْرُت ع  أين  مختمفاا ع 

بَّس  يف س  ْد ح  ق  ـة  يضاا ه  يد  د  اسأا  (4)هـ1191ع 

.  .هـ 1131هـ اسأا 1183 ا  اهلل لهم اوْجر    جز 

                                                 
 ه الخزانـا «: سأا المهتدي<االمشر  عمى نظامها. ايف  كاه الوبير  بو العباس اليحمدي هو القائم عميها( 1)

انسماعيميا حوت من التصانيلا اجمعا من  نوا  الدهاتر ا سماك التاليل ما لم تحـوه خزانـا بغـداد. 

(. 12اقد اصما عمى عهد مويي  سماعي   لـى اثأـي عشـر  لـل مخ ـوم )الرتجمانـا القـربأا  . 

بـن  بـن محمـد السـالم ا درة السموكا لعبـد63ـ  68لإلهراينا  .  يأظر يف حأ ا  يضا: راضا التعريلا

ا الخزانـا العمميـاا 211.   239اهلل العمويا مخ وم محفوم بالخزانـا الحسـأيا بالربـاما رقـم:  عبد

 . 63 -11لمعابد الفاسيا  . 

اقفـه الخـا . يأظـر: ا اهر عأايته بالخزانا القرايا كما تبين يف قائما القتا الموجودة هبا التـي هـي مـن ( 2)

 . 16الخزانا العممياا لمعابد الفاسيا  . 

اهلل عمى الخزانا جمما من القتا مر : اقت ا  اوباهر االتقـام الجـواهرا يف موضـو   حبس المولى عبد( 3)

هـ(ا اكتا  عم  من طا لمن حـاا يبـن الخ يـا.  1116رجا عام  11الصر  )الوثيقا مؤرخا يف 

هـ(. انظر بعل نمال  هذه التحبيسات عأـد العابـد الفاسـيا الخزانـا  1116جا ر 21)اثيقا مؤرخا يف 

 . 64العممياا م. س.  . 

بعل المؤلفات  11مأها كتا  الأخبا من مشتبه الأسبا. ايف حوالا خزانا جامم ابن يوسل لكر يف هام  ( 4)

 هـ.  1194عام  اهلل لمخزاناا ايرجم تاريخها  لى بن عبد التي  هداها السم اه سيدي محمد
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مـى اْلخزان ـا    ب ْعل  التحبيسات  لمُقُتْا ع 
يد  ا  المسم اه الجمي  مويي  اْلي ز  ـا  اْلقرايَّ

ُه سأا  بَّس  يري ح 
مى ن ْزري ي س  ر ْرُت ع  اك  جـام م   ا(1)م1983هـ مواهق 1214ع  اهو  الـذي  ْنشـأ ب أـ 

اُها ُسا  ُبـو الرب يـم  موينـا سـميم  ها السـم اُه الُمقـدَّ هاا هأت مَّ
ْن  ْتمام   ع 

ي   ب ه  ا اح  يل  ص   الرَّ

اســُمهُ  ُدا ا  ْســج  ا اْلم  ــذ  ــُا ه  ان ت هــا؛ ا ليــه ُيأْس  ز 
ــا اخ  اب ه  ْحر 

ــى م  أْقــوُل عم  هأْنشــأ هبــا  ُهــو  اْلم 

زان اً  ا (2)خ  ـمي قـاهي ُمتَّس  ي م 
ا ه  ا   ْحر 

ين  اْلم  ْن ي م  ًاا ع  يم 
ظ  ة   ع  يـر 

ر  ـًاا ك  يم 
ظ  ر  ع 

هـا ل خـائ  ع  ا  ْاد 

ا ْدب يج  القُتا   ْل ل  يا  لُوُصوا  ه نِّ ت  التَّْذه  التَّْرصيم  ا  ـم  التَّْدبيج  ا  ق  ْن ا 
ا ال قـ  ه  الـ  م  ك  وْا   ك 

. ْغر    دًة ب اْلم 
ت ن  التي كان ْا سائ  ة  اْلف  رر  قُفها بسب ا  ك  ط  س  ق   حتى س 

ة  رَّ ا باْلم  أْه   انْغفاُا ع 

ـُه اهلُلا 1316ايف سأا  حم  ا ر  ـْولى ُيوُسـل  س  اْلم  ـدَّ ـْا ق ضـيُتها لمسـم اه  اْلُمق  ع 
م ُره 

ر  ب إْعمــاا  اْلُمت   .هــأم  يِّين  ا  ــر   اْلق 
ــا  ان  ز 

ا ل خ  ه  ــمِّ ض  ا ا  ه 
ح  ــيِّن  نْصــال  ا  ع  ــا  ان  ز 

مــْا لْمخ  اهعــال  ْدخ 

. يا  التَّْذه  التَّْدبيج  ا   ا 
تاب ا 

ا   ْتقاه  اْلق  ي غاي 
ا ه  مَّداا كمُّه  ين  ُمج 

ْمس  ْن خ  يُد ع  ُكُتُبها ي ت ز   ا 

اه   ــمْيم  ــويي  ُس  م 
ــد  الســم اه  ب ْع ــس  خ   اا  ــيل  ُمؤسِّ ص  م  الرَّ

ــام   ج 
ــا  ُه  ازان  ْبر 

لى ا  ــو  ت 

ن السم اه مويي  عبد ْحم  الرَّ
(3) . ُه عم ى ت ْحب يسي لْم  ق ْل ل   . ا 

دُ  يدي ُمحمَّ م اُه س  لُدُه السُّ لَّى ا  ُه ت و  ب ْعد  ـويي  عبـد بـن ا   م 
ـأ ا   السـم اه  ن  س  ْحم  الـرَّ

 اْلم   1813هـ مواهق 1296
صم ا   ا 

قت ه  ر ـر  ما ايف ا  ـا ع  مَّ ْصـر  ل 
ْن م  ـاسي مـ  ـُا ل ف  جريَّ اب ُم اْلح 

 اْلم ـاب ُم بأاُربَّـا سـأا 
ث ا  د  ْد ح  ق  . ه  ْصر 

م ى م  ْم ع  اُ  يف ُمُراره  مْيها اْلُحجَّ هــ مواهـق 1211ع 

أ ا   1936 ْغر     ي س  م ْا لْمم  ص  ما ا  ين  سـأا مـن تـاري   حـداث ه ْما1281ما ا 
ْبع   هـا ب ْعد  س 

                                                 
 ا لمقاضي عيا  حسا اثيقا الوقل. «الشفا»مأه كتا  ( 1)

 سس السم اه المولى سميماه خزانا مسجد الرصيل بفاسا امألهـا مـن نـوادر المخ وطـات. الخزانـا ( 2)

 . 91العممياا لمعابد الفاسيا  . 

ر  قاضيه  عبد( 3) ـيِّم  ال اهلل  م  ُضـد  ق  بـن  السـالم بـن عبـد بـن ال يـا خزانـا محمـدبن التهامي العموي  ه يشد ع 

الخيام القادريا التي بقبما جامم القـرايين القـربأا امـا  ضـيل  ليهـا مـن خزانـا هـاس العميـاا اخزانـا 

مسجد الرصيلا نصالح ما تحتا   ليه كتا الخزائن المذكورة من  صـالح اتجديـد اتسـفيرا احـم  

 للر عدة مؤلفات متالحيا. 
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دُ ُصْحب   مَّ ى ُمح  مَّ  ُيس 
ا  يَّ ر  ج   اْلح 

ا  نِّ ال ب اع   ب ف 
ار  ي مِّمي ع  ر ْرُت  بن ا  ُمع  ْد ع  ق  ي؛ ه  ْصر  يم  اْلم 

اه   ْبر 

ر  السـم اُه سـيدي محمـد . هأْصـد   ُمت عمـق ب  ْبم  ب ْعل  اْلُقُتا 
انا  ز 

ْس وري ب اْلخ   بـن له عمى م 

ُه ب  ْبم  كتا   اوبْ  عبد ن   ْمر  ْحم  ـر  الرَّ ُمْخت ص  ا ا 
ـيَّاي

 اْبـن  آْجـُرام  ُداه  حاح 
ا  م ى ُمقدم  ي ع  ر  ه 

ا ذل ر  ين  ك  رِّ الرَّم  أ ا   الدُّ ْبُعها س  ا ت مَّ ط 
ا  ديَّ    اْلُمحمَّ

الشمائ   هج.  1283ا 1282ا 

ـ ا ُاج  ـتَّاي اتي س  ا يف ُمجمـد  احـيَّاي  ح 
ـي بـُداه  ْرح  ـْرح  اْلخ  ْبـم  ح  ُه  ْيض  ب    ر   ْمر  د  ا ْصد 

ُه:  ا ن صُّ  م 
ا  ه  اْلُقُتا  اْلم  ُبوع  ذ  ر  ه 

 »باخ 
 
 ب عأاي ـا اهلل

ا  حوط  ة  ه اسي اْلم  ْضر   ب ح 
ة  ر 
ا  اْلعام  ْ ب ع  بالم 

ي عبـد ا  بـ  ين  الـدِّ  ا 
مـا  ـر  اْلم  ناص  ا ا  ين 

ْوين ا  م ير  اْلُمْؤم أ  ا ب أْمر  م  ن ُك ِّ ب اسي
 محمـد م 

 
 بـن اهلل

 «. هـ1283موينا هشام. اااهق الفراغ مأه سأا  بن الرحمن ا عبد مير المؤمأين موين

ذل ر   ـم  بـ 
ي أْتف 

زان ـا  ل  ا  اْلخ  ـه  ل جانـ  ْبع  ـر  ب   ا  م  ًة ممَّ اهر  ُن كميًَّا ا  ْبع  مُه اهلُلا ي 
ا رح  اكاه 

لـْم ت مْ  . ا  الي ـو   ح 
ة  بـُداه  اك  ر 

ة  يف اْلق  ي ْجُراا عمى اْلجادَّ ا ا  ْمم 
 اْلم  ُبوعـاُت طمب ُا اْلع 

ه  ـذ  ب ـْن ه 

ب ْعـد السـأ ا   . ا 
يَّـا  اُقا احـام  اْلـب الُك  لحاقـ  ب اْلُقُتـا  اْلخ  ِّ ْت  ليها اوْعأـ  تَّى ُمدَّ  ح 

زان ا  ب اْلخ 

 اْلم  اب مُ 
م ا   د خ 

ة  ْذُكور  اْلم 
ق   (1) ـا  ْبأـاُك اوْبر  صَّ   ب ه  ت خ  ا ا 

ةي ْرر  اس  ب ق  ُا ل ف  ريَّ ج  اْلح 
ب   (2) يمــا ق 

 . ظ يمي  ع 
م ى ُحُفو ي موا ه ي ل لر  ع  ص  تَّى ح  ُراه  طْبم  اْلُقُتا  ح 

ين  ُيباح 
ُهُم الذ  ا ه   ب فاس 

ُم الضــاب طُ هـــ 1231ايف ســأا  ــم  اُه اْلحــاب  لى السُّ ــو  ــُنا ات  س  ــا اْلح  وين  ن ا  م  ــدُّ ســيِّد  ج 

ا
 
أُْصوُر ب اهلل اْستقرَّ ه   الم  ا ا  د  اومن  هَّ ب عد   ْه م  ُه ا  ر   ْمـر  ىا  ْصد  ْغر    اوْقص   اْلم 

ي اه 
ي سائ ر  ك 

                                                 
ــ( 1) ــوينا  . يأظــر عــن الم بع ا 264ا  . 1ا يف المغــر : مظــاهر يقظــا المغــر  الحــدينا لمحمــد المأ

الرباقا مممقا القتا ا تاري  ال باعا يف المغر ا لفوبي  الم بوعات الحجريا بالمغر ا لفوبي عبد

ما ل يفـا القأـدابا )دار  1316 –م 1861 /هــ 1396 -هـ 1282الرباقا ال باعا االأشر بالمغر ا  عبد

 (. 2112قا الرباما  بي رقرا

بن محمد اوبرق الفاسيا الـذي تعمـم تقأيـات ال باعـا عمـى المعمـم  من  اائ  هذه العائما الحا  ال يا( 2)

بـن ال يـا اوبرق. كمـا احـتهر  عـالم آخـراه  المصري محمد القباين. امأهم العربـي اوبرقا ا حمـد

السـالم الـذاياا  ولى اليمالحـيا اعبـدالم بن عبد بن  دريسا ا حمد ماهراه يف الصأاعا مر  المقي

الـرباق  لـى  ه اننجـاب اوهـم الـذي  حدثـه الحـا  ال يـا  ا حمد يمأي )السوري(. الها هوبي عبد

 . 131 – 121م. يأظر: ال باعا االأشر بالمغر ا  .  1893اوبرق هو طبم القرآه القريم سأا 
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 : يل  ب  ْبم  ك تا   ر  يِب الشَّ اَداِت اْلُمتِقيَب بَِ ْرُ إْيياِء ُعُموِح الدِّ لمعالمـا الشـي   إْتحاِ  الس 

أ ا   يا ه  ب م  س 
ْيأ  ى اْلُحس  اي 1314ُمْرت ض  ـْخم  اتي ض  مـد  ـر  ُمج  ش  ا  ع  ـ اهـا يف ث الث  ب ع   ا 

ْ
ـائت ي ن  ب م 

ا يَّـا  ا   اْلقر 
انـا  ز 

اي م أْهـا لمخ  ا ُنْسخ  ا   الري ـاح  ـا   ْدر  ه  ا ل  ب ْعُضـه  ـىا ا  ح   مأْـُه  ب ْعُضـها ت ال 
 
ـي ب ق  ا 

ة   ْرـر  ـْن ك  ْغمـ  ع  ـى ر  ْغر    اوْقص  ا بـاْلم  ه 
زان ا  ق َّ ايْعت أاُك ب ُعموم  ًا ب اْلخ  ثماُنوه  ُنْسخ  ـا ا  ْمس  خ 

ا. ه 
ا ُربَّما  دَّأ نْتاله هاا هوائ د  ُم ب ه 

أْت ف   ي ي 
زان ا  ا ب اْلخ  بقاُؤه  ا  ا  ه  ْبديُمها ب غْير  ْرع  ت  ُه ح  هاوْاج 

ـبَُّا  ي ُهو  ُحُصوُا اوْجر  اْلُمس 
ا الذ  بِّس   اْلُمح 

قُصود  م 
ةيا ت حصيال ل  ْرر   ال مب ُا ب ق 

ُم ب ه  أْت ف  ا ي  مَّ
م 

ا ه  ْبس  ن  ايْنتفا   ب ح  ميَّات   ع  م  ي اْلع 
ْس وـر ه  ا ُهو  م  م  ك 

ا: (1) ه 
ْوا  ناا م  أ ق  د   ل 

ـــوُد يف األْيَبـــاسِ  ـــَي اْلَمْقُص  َوُروع
 

ـــِل زـــاسِ   ـــي َعَمـــِل أْه ـــُ  زِ  ال المْف
 

. ْمم  ب القميَّا 
ب ا  اْلع  م    

يَّاي ل 
اي كاه  ع 

يَّاي ناه  مِّ
  اللر  ب ْعد   ْبقاك  ك 

يم  الْ  م  ي ج 
اسي ه  كاه  ب ف  ائ ُن ُخُصوصيَّاـ ا  ز  ي خ  اا  ا  الزَّ  ا 

د  اج  س  م 
اْلُقُتا   (2) يَّـا ك 

ُعُموم  ا 

كالقُتــا   أا ا  د  الصــْغر  ســاج  ر  يف اْلم  يس  اْلُمقــرَّ م ــى التــْدر  ع  ا ا 
ْعظ  م ــى اْلــو   ع 

ــا  بَّس  اْلُمح 

ــا  ـدـةا  ْا ن س 
اح  ـا ا  ُعُهْم طريق  ن  الأَّاس  ت ْجم 

بَّسا  عمى طائ فاي م  ْيـُن لـْم ي ُقـْن  اْلُمح  ــد بح 
اح  ا 

. ا ب ْعُل اْلُقُتا   ب ه 
ان اي ز 

ْن خ  ي  ع 
ال  ـد ب فاسي خ  ْسج   م 

م ـى   ع 
ـا  ـيَّن  يف اْلُمحاه ظ  ـاا  اْلُمت ع  ـي ب إْعم 

س  اْلع ْمم  ْجمـ  ئ يس  اْلم  ر  اوْمُر لر  د  ا ص  يأ م 
اح 

اح   ُه اهلُلا  هَّ اْلُحُبس  ُنْق ـا ا  م 
ح  ـا اْلقُتا  ر  أا ر  ـى ب ه  يِّين   ْال  ا   اْلقر 

زان ا  ها ل خ  ال  ـةا ا هَّ  ْدخ  د 

                                                 
سيا اقد اضعا حوله جمما من الشراحا نذكر مأها: القادر الفا بن عبد الرحمن  ا العم  الفاسيا لعبد( 1)

اومميـات الفاحـيا مـن »بن محمد الخضر العمراين الوباينا االشرح المسـمى:  حرح  بي عيسى المهدي

بـن  بن  بي القاسم العميـري التـادليا ااختصـره محمـد بن سعيد ا وبي القاسم«حرح العمميات الفاسيا

  براهيم المزدكأي الهاللي. 

ا 66ا  . 8ي التي كانا تأتمي لبعل رجاا الدالا نذكر مأها خزانات القتا اوميريا )استقصاا  . اه( 2)

ا درة 112(ا اخزانات كتا الوبراك )نزها الحـاديا  . 113ـ 112دار القتاا لمحمد المأوينا  . 

ــاك االقضــاة اغيــرهم )المقدمــاا  . 123ا  . 4الحجــااا  .   ا213ا  . 4(. اخزانــات كتــا اودب

 (. 212ا  . 1ا الحركا الفقرياا لمحمد حجيا  . 99راضا الأسرينا  . 
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ب ـ ر  ال م 
ـا سـائ  ي ُعمَّ الأَّْفـُم ب ه 

؛ ل  ا  يَّ ا   اْلقر 
ان ا  ز 

ا ل ْمخ  ه 
ر  ب إْدخال  أم  ا ه  بِّس   اْلُمح 

ا ا  ْقر     لى ق ْصد  ا 

لس   د  اوْنــد  ْســج  ــُا م  زان 
ــا خ  أْه 

ًة ب (1)م  ْممــوك  ــْم التــي كان ــْا م  ــْاا ال  ــا  ات الح  يم 
ظ  ر  اْلع 

خائ  الــذَّ

يِّين   ي الأَّْزُر اْلقم يُ . ا  ر  أْها لْمق 
 ي ْدُخْ  م 

ــه   ْي م  ــُا ع  ْم ي د خ 
ــذ  ُد ال ــد  ه  اْلع  ــوَّ ــا تق  أْه

م  ا ا  ــا   ي اْلب يَّ
 ســيِّد 

د  ــج  ْس ــُا م  ان  ز 
ــا خ  أْه 

ام 

ثُا آي   ُمجمَّ  ثال   ا 
اي ُهو  ث ماُنمائ  ا ا 

ان ا  ز 
.ب اْلخ  ْخُ ومي م   ب ْين  م  ُبو ي ا 

 دي

ْتـُه  ي ب م غ 
ـأا  الـذ  ـن  الشَّ ُ  ع  ُيْعر  ا ا 

ان ا  ز 
ه اْلخ  ذ   ه 

يَّا  مِّ ُد  ل ى  ه 
ْتُه  نام م ي ُيْرح  ا خ  َّ ك ُّ م 

ُيأْب   ا ا  ا  ا  الدُّ ْصر  ا   اْلع 
ا ُك ُّ د  يُك عمى اْختال   ْا ب ه  ام  ي ق 

ا  الت  م يم   اْلج 
ات  م  د  ن  اْلخ  ي ع  اي هـ  ْال 

ـرِّ  ص  ا ا  ـن  ح 
اْلم  ت ن  ا 

ال ي اْلف  ارًا ب ت و  ر 
مْيها م  ُا ع   اْلُمحاه ظ 

م ا  ْد  ْغف  ل  ق  ْن ي ا لألس 
لق  هاا ا 

ت  ْار  د 

ْيُهْم ُطـُرُق  ـد  اه رًا ل  ـْم ي ُقـْن ُمت ـو   ل 
ةي يـد  د  ي ع 

ْتـُه ب ـْين   ْيـد  ل  اا  ت د  ا ا 
ب ـات  ـر  الأَّق  ْرص  ص  ا ا 

يَّات 
اْلب م 

اُر  ي م ْن ا ا كان ْا ُتز  م  ام ا ا  ًة  ْعو  ْسُداد  ا كان ْا م  ُربَّم  يا ا  نصالح  عمى اوسمو   اْلعْصر 

ُم  اقـ  ا ااْلو  ـاه  ب ـر  ك  م ها يف خ 
ُتـدخ  ها ا  ْت  ْه ُتب يـد  ُ  كـاد 

وامـ  مْيهـا ع  م  ْا ع  ت س  ا ه  ار  د 
اك  اْلج  ر  ا 

 . ل ي ي   ْعظ ُم د 

ُمأُْذ ن  َّ سم اُنأا  ع د  ا  ا س 
ه  ْرقيَّا  ن ْجم  ت   ا 

اْلمحُبوُ ا اْلم ُبوُ  عمى ُحاِّ العمم ا هم ه 

يُم  أْظـ  ـا ت  ه  مِّ ْن  ه 
هاا هقاه  م  م 

ْمميًَّا ا  قام  دعائ 
ا  اْلع  ك  ر  ل  اْلح  ؛ هاْست أْه 

ه  ْعد  م  س 
اْلمْغرُ  ب ال 

ـ   ح 
ـْم ي ْسـب قُه  لْيـه  ا اوْمُر الـذي ل  ا  ايَّ  اْلقر 

؛ اْلقميَّا  ـن  نظـامي ـا  ْحس  ـ    لْيه  ا هأْدخ  م  ـدَّ ـْن ت ق  مَّ
ـد م 

 . ُبوا  ه ْا عمى الذُّ ا ب ْعد   ْه  ْحر  ْا ب ه  ُغصوُنه   هأْيأ ع 

؛ ـُقوم   السُّ
ة  ْهـد  ْن ا 

ا مـ  ه 
ن ْشـم  ا ا 

ـا  ايَّ ر   اْلق 
ان ـا  ز 

ـا ن ظـاُم اْلخ  ه 
ات  ن ظام  ْن ُمْسـت ْتب ع 

 اكاه  م 

ر  اوْمـر  بت ْوسـيم   ا هأْصد  اه  لْمُقُتـا  ب يـر   ك 
ب ْيتـاه  ا ا  ـا ب ْيتـ  نْصـالح  اْلُقُتـا  ه  ى ل  ب أـ  ـاا ه  ه 

ن  اق 

م ـى  يم  ع 
ج  ل ي التَّقـاط  ْصـرّي  ب اْلب ْرن ـام  يمـ  ع 

أْظ  ا  اْلُقُتـُا ت  ُنظِّم  ا ا 
ا  ُا اْلُم الع  ْا قاع  ع  ُاسِّ ا 

                                                 
م يف التاري  الذي  سس هيه جامم القرايين المذين سيغدااه  كرب مسـاجد 861ـ  813 /هـ 241تأسس عام ( 1)

 هـ.  816بن سميم بخزانا يف عام  هاس. اخصها العاه  المريأي عرماه

ـ  Terrasse (Henri). La Mosquée des Andalous à Fès/ Paris 1942. p12 :يأظر 
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ا  اْلُعُموم   س  ا   ْسم اثالثا: نظاـم ب ح  س   ب ح 
ثاهي ا ا  يَّـا 

ائ   اْلهج 
م ـى اْلُحـُرا   ب ـًا ع  تَّ اك  اْلُقُتـا  ُمر 

ـبَّس   ح  . ا  أـاُاُا اْلُقُتـا  ـُه   ت  يَّـا   ْيضـ ا ه س 
م ـى اْلُحـُرا   اْلهجائ  ين  ع 

اك  اْلُمؤلف  ـن ب أْسم 
ثال  ا 

 . يَّت ه 
يَّا  ُصْحب ا  حاح 

ت ه  الران  ي ار  ي ب 
ْم ت ُقْن ه يها ه  مْيها ُكُتب  ل   ع 

ــى ا   م  ــا  لُعُمــوم  الأَّــاس  ع  ة  اْلُقُتــا  اْلم  ُبوع  ــار  ــُا بإع  قت ب   اْلم 
ــأ ا  اْبتــد  ت   ن ْحــُو السَّ

ه  هــذ 

ة   ار    ع 
ة  د  . (1)قاع  ائ ن  اْنتفاُ  ُعموم  الأَّاس  قُصود  ب اْلخز  ؛ وهَّ اْلم  ا  اْلعال م 

قات   اْلُقُتا  ب م 

ين  ت ْحب يس  
اْستأن ل  ب عُل اْلُمصم ح  ـ ِّ  ا  ح  ي  اْلب ْحـُن ب م  ْيهـاا ا  ْجـر  م  ب ْعل  اْلُقُتا  ع 

ي  ــُا ســيِّد  ان  ز 
ــا خ  ــْا  لْيه م  ا ا  ْدخ 

ــدي مَّ  ُمج 
ا  ائ  ــتِّم  ــو  السِّ ــى ن ْح م  ــْرُت ع  ر  ع  ا ه 

ة  ــر  ــا  اْلُمب ْعر  اْلُقُت

دي  مِّ الم  ب أَّان ي عبد بن ُمح  السَّ
م   (2)

اك  اـق ُمت ر  ُهو   ْار  ا ا 
اه  يو  اب الدِّ ح  ـال  ا ي ُد انص  يه 

ت ُجوُا ه   ـا س 

ت ه   يَّ اا  ْيأ ْين  الت ي كان ْا ب ز   اْلع 
اك  ان ُا م  ز 

ا خ  م ْا  لْيه  ذل ر   ْدخ  ك  ا 
ا  ه اس   ا(3) ع 

ا  اب  ال  ُده  ـد  ب م ـغ  ع  ه 

ـْا  ال  ا اي ب 
اي ائ  م 

ـْبع  س   ا 
مَّـدي  ُمج 

ا   ْلـل  ا  ْرب ع  ه  ْير  غ   ا 
اه ات  ب ا  ايْكت ش  ح  ب س  ـْور  انْصـال  ي ط  هـ 

. الأِّظ ام    ا 

ـُدا ـُس مـا ُتوج    ْنف 
 
م ه ي د  ه  د  ا  اْلع  ـم  الئ ْن كان ْا ُكُتُبها قميم  ُرن ـا ي ق  ـم  للـر  همـيس ن ظ  ام 

أ  ن  اْلُقْبـر 
ائ  ـز  ـلِّ اْلخ  ي ص  ـا هـ  ُاقوُهه  اا ا  ه 

ُم عمى ُمْسـت قب م  ُرنا ي ق  ها اوالىا ب ْ  ن ظ 
عمى حالت 

                                                 
اقد تغيرت قاعدة  عارة القتا من بمن اخر. احسا اثيقا تحبيس وبي عأاه المريأي مؤرخـا يف ربيـم ( 1)

 /هــ1118بـن  حمـد المأصـور السـعدي مؤرخـا يف  اا محـرم  ما ا خـرأ لزيـداه1311هـ. 911اواا 

اكانا طريقا انعارات تشم  عمى عمميتـين: التسـميم  ما احرتم عدم  خرا  القتا من الجامم.1316

ــيُِّن اْســم   ا ثــم  هَّ رُســوم  التْســم يم  كان ــْا ُتع  ــْدلْين  اانرجــا ا اكانــا كــ  مــن العمميتــين تت مــا اجــود  ع 

ا اقـد اكتفـي بعـ ة ا اتـاري   التْسـم يم  ـا التـاليل الُمسـتعار  ا اقائم 
ه  تـ  ح  َّ  قام  ا ا حيانا م  ير 

د للـر  ْه اْلُمْستع 

 . ْسم   الرَّ
يَّا 
يد  يف حاح  ا  ْا ب قت اب ا  لْفظي  ع  م مي  ق 

ة  رَّ  ب ج 
ن  القائما اسُم القتا   اْلُمعاد 

ى م   ُيْمح 

ا نشـر 613ا  . 2هــ(. ترجمـه: الفقـر السـاميا  .  1163السالم بأـاين )ت.  بن عبد اهلل محمد  بو عبد( 2)

ا 313ا حجرة الأور الزكياا  . 119 – 116ا  . 1فاسا  . ا سموة اون81 – 81ا  . 4المراينا  . 

 . 2164ا  . 6ا موسوعا  عالم المغر ا  . 116 – 211ا  . 6اوعالما  . 

ما مـم  خـرأ بمـراك  يف السـأا  1836 /هــ 1314العزيز بفاس عـام  باايا ماك العيأين  سسها المولى عبد( 3)

ونفـــاس العاليـــا يف بعـــل الزاايـــا الفاســـياا (. يراجـــم: را  ا33ا  . 4نفســـها )المعســـواا  . 

 م(.  1331 /هـ 1311بن هاحم الفاسي ) القبير لعبد
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دِّ  ااْلُمت م  ْهدًاا ن ا  ي ن أُا ج  ـر  اهلُل   ْه حاك  اهلُلا ا  ْما ي سَّ ه  ـاهِّ ص  ي م 
ا ه  ه  س  رِّ ُنق  ا ب ه ْما ا  ه  ق 

تَّى ُنمح  ح 

 . اح    ْسبا   الأَّج 

ا السم اه   ب ا عبد
يَّا 
م   اْلع 

ة  دَّ ا  السُّ
ت ام   ْحُقُر صاح  ر   ايف اْلخ 

ي محمـدا اامـ   سيِّد 
 
اهلل

ا الأِّظام   ذ  اب ه  ْغر    باْلم 
ْمميَّا 

ا  اْلع  م راا  الأَّْهض  ي  ا ا  ـد  ـى ُحـْقر  ُمْرح  ْسُا  ْنس  ل  ُه. ا  زَّ
ام  اهلُل ع   د 

ــيما  ــُه [... ا الرجــ  العظ ُل ــُا  حاا  ــا ُكأْ ــ  هيم  ــا ا دب ّي ــي مادي
يأ  ــال يا اُمع  ــم  ْعم  يف جمي

اوحباس التي لها االمصمح الشهيرا المسيو ابرانصوا ارجاا الدالا الحامياا امساعدة 

 جزأ اهلل الجميم خيرا.  اليد البيضاك عمى  صالح الخزاناا

 

 مراعع ومصادر التحقيق
 

اهلل  انحاطا يف  خبار غرناطاا لمساه الدين ابن الخ يا السمماينا تحقيق محمد عبد .1

 .1383/ 1333ا 2عأاها مقتبا الخانجيا القاهرةا م. 

العباس القبا ا مقتبا نوميدياا م بعـا  بن داود  العربي يف المغر  اوقصىا لمحم .2

 .1323/ 1349ا 1دار المأاه ا ابارة الرقاها اايتصاا )ق ا  الرقاها(ا الرباما م. 

خالـد الأاصـريا تحقيـق جعفـر  بـن ايستقصا وخبار داا المغر  اوقصىا وحمـد .3

 م. 1316الأاصري امحمد الأاصريا دار القتا ا الدار البيضاكا 

 )د. ت(. 2اموس تراجما لخير الدين الزركميا م. اوعالما ق .4

الحـا   بـن ال الـا بن انحرا  عمى بعل من بفاس من مشاهير اوحرا ا لمحمد .1

ــميرا  ــااه  س ــا ت  ــمميا مأشــورات جمعي ــا  الس ــن الح ــر اب ــق جعف ــمميا تحقي الس

 م. 2114هـ/ 1421

ليا  بــراهيم الســمال بــن انعــالم بمــن حــ  مــراك  ا غمــات مــن اوعــالما لمعبــاس .6

 م. 1333هـ/ 1413ا 2المأصورا الم بعا الممقياا م. بن الوها  مراجعا عبد

التقام الدرر امستفاد المواعظ االعرب من  خبار ا عياه المائا الحاديا االرانيـا عشـرا  .9
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ال يـا القـادريا تحقيـق هاحـم العمـوي القاسـميا دار ااهـاق الجديـدةا  بن لمحمد

 م.1383هـ/ 1413ا 1بيراتا م.

يس الم ــر  بــرا  القرطــاس يف  خبــار ممــوك المغــر  اتــاري  مديأــا هــاسا اونــ .8

 م. 1392 بي بر  الفاسيا دار المأصور لم باعا االوراقاا الرباما  بن لعمي

 م. 1392بيوتات هاس القربأا يبن اوحمرا دار المأصورا الرباما  .3

جـــراريا العبـــاس ال بـــن التـــأليل ا ضـــته بـــالمغر  يف القـــره العشـــرينا لعبـــد اهلل .11

 م. )جزآه(. 1381ا 1مأشورات مقتبا المعار ا الرباما م. 

اهلل القضـاعي البمأسـيا عمـق عميـه  حسـاه  عبـد بـن تحفا القادما يبن اوبارا محمـد .11

 . 1386/ 1416ا 1عباسا دار الغر  انسالميا م. 

جامم القرايين: المسجد االجامعـا بمديأـا هـاسا لعبـد الهـادي التـابيا دار القتـا   .12

 م.1392ا 1مبأاينا بيراتا م.ال

جامعا القرايين: القتا  الذهبيا يف لكراهـا المائـا بعـد اولـلا هضـالاا المحمديـاا  .13

1361. 

ــن القاضــي  .14 ــا هــاسا وحمــد اب ــاس يف لكــر مــن حــ  مــن اوعــالم مديأ جــذاة ايقتب

 م. 1393المقأاسيا دار المأصور لم باعا االوراقاا الرباما 

 م.1361عابد الفاسيا م بعا الرسالاا الرباما الخزانا العممياا لمحمد ال .11

خزانا القرايين انوادرهاا لمعابد الفاسيا مجما معهد المخ وطات العربيـاا المجمـد  .16

 .1313 مايو - 1398الخامسا الجزك اوااا لا القعدة 

محا الدين  بن هض  اهلل بن خالصا اوثر يف  عياه القره الحادي عشرا لمحمد  مين .19

 هـ.1284ا 1عا الوهبياا م. المحبيا الم ب

هــ(ا 933الديبا  المذها يف معرها  عياه عممـاك المـذهاا يبـن هرحـوه المـالقي ) .18

 تحقيق محمد اوحمدي  بو الأورا دار الرتاثا القاهرةا د.ت.

عمــر الخفــاجيا تحقيــق  بــن محمــد بــن ريحانــا اولبــا ابهــرة الحيــاة الــدنياا وحمــد .13

 م. 1366هـ/ 1386لحمبيا الفتاح محمد الحموا البابي ا عبد
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الرا  العاطر اونفاس بأخبار الصالحين من  ه  هاسا المأسو  لمشـراما تحقيـق  .21

 م. 1339ا 1بهراك الأظاما مأشورات كميا اادا  االعموم اننسانيا بالرباما م.

راضا ااس العاطرة اونفاس يف لكر من لقيته مـن  عـالم الحضـرتين مـراك  اهـاس  .21

 م.1364هـ/ 1383مساينا الم بعا الممقياا الرباما وحمد المقري التم

معصـوما مصـرا  بـن  حمـد بـن سالها العصـر يف محاسـن الشـعراك بقـ  مصـرا لعمـي .22

 م. 1319/ 1324

 بـن سموة اونفاس امحادثا اوكياس بمن  قرب من العمماك االصمحاك بفـاسا لمحمـد .23

عمي القتاينا  بن حمزةاهلل القام  القتاينا تصحيح محمد  جعفر القتاينا تحقيق عبد

 م. 2114هـ/ 1421ا 1دار الرقاهاا البيضاكا م. 

 مخمو ا دار الفقرا د.ت. بن حجرة الأور الزكياا لمحمد .24

العزيـز الفشـتاليا جمـم اتحقيـق ادراسـا نجـاة المريأـيا مقتبـا المعـار   حعر عبـد .21

 .1386لمأشر االتوبيما الرباما 

(ا لزين العابدين 1361 - 1881لقبادي )حي   دباك تونس لهذا الجي  محمد العربي ا .26

 .63 - 64ا ص . 1361مايو  1ا 8السأوسيا مجما الفقرا العدد 

 . 1361مايو  1ا 8حي  اودباك كما تراها لعرماه العقاكا مجما الفقرا العدد  .29

هضـيماا دار المعـار ا سوسـا  بن العربي القباديا حياته انمال  من حعرها لمحبيا .28

 .1334)تونس(ا 

السامي يف تاري  الفقه انسالميا لمحمـد الحجـوي الرعـالبيا تخـريج اتعميـق  الفقر .23

 هـ.1336ا 1الفتاح القارشا المقتبا العمميا بالمديأا المأورةا م. عبد بن العزيز عبد

ــد  .31 ــيخات االمسمســالتا لعب ــاجم االمش ــات امعجــم المع ــارس ااوثب ــرس الفه هه

اسا دار الغـر  انسـالمي بيـراتا القبير القتاينا باعتأـاك  حسـاه عبـ عبد بن الحي

 م.1382هـ/ 1412ا 2م.

 م.1313خمداها دار القتا ا  بن كتا  العرب اديواه المبتد  االخربا لعبد الرحمن .31
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المجيد بوكـاريا  الحي القتاينا تحقيق عبد ماضي القرايين امستقبمهاا لمحمد عبد .32

 م. 2116هـ/ 1429دار القتا العممياا بيراتا 

 هـ.1338القادر الفاسيا حجرياا هاسا  عبد بن يف القديما لمحمد مشاهير  ه  هاس .33

م(ا لمحمــد  1331م/  1931المصــادر العربيــا لتــاري  المغــر  )الفــرتة المعاصــرة:  .34

 م. 1383هـ/ 1411المأوينا م بعا هضالاا المحمدياا 

ــد الســالم .31 ــواردين مــن العــراقا لعب ــم انحــراق يف نســا الشــرهاك ال ــن م م ــا  ب ال ي

 بــن ايميــه ثــالث تقاييــد وحمــد الــوبير الغســاين امحمــد البأــاين االتــاادي القــادريا

 م. 2116براناا هاسا  -سودةا تقديم اتحقيق  حمد العراقيا م بعا  نفو 

المـاحي اندريسـي القي ـوينا م ـابم سـالا  بن معجم الم بوعات المغربياا ندريس .36

 م. 1388سالا 

بأبين امص فى طوبيا الم بعا  معجم مص محات المخ وم العربيا وحمد حوقي .39

 م. 2114ا 2االوراقا الوطأياا مراك ا م.

ممتم اوسما  يف الجزالي االتبـا  امـا لهمـا مـن ايتبـا ا لمحمـد المهـدي الفاسـيا  .38

 م. 1383ا 1القريم مرادا م. الحي العمرايا عبد تحقيق اتعميق عبد

ــراتا موســوعا  عــالم المغــر ا تحقيــق محمــد حجــيا دار الغــر  انســالمي .33 ا بي

 م. 1336هـ/ 1419

السـالم  عبـد بـن ال يـا بـن نشر المراين وه  القـره الحـادي عشـر االرـاينا لمحمـد .41

ــأليل االرتجمــا  ــقا دار المغــر  لمت ــق محمــد حجــي ا حمــد التوهي القــادريا تحقي

 م. 1339االأشرا الرباما 

را  نيــ  ايبتهــا  بت ريــز الــديبا ا وحمــد بابــا التأبقتــي الســوداينا تقــديم ا حــ .41

 م.1383الحميد الهراماا م ابم كميا الدعوة انسالمياا طرابمسا  عبد

 م.1393ارقات عن حضارة بأي مرينا لمحمد المأوينا م ابم اوطمسا  .42

اصل  هريقياا لمحسن الوباها ترجمـا محمـد حجـي امحمـد اوخضـرا دار الغـر   .43

 م.1383ا 2انسالميا بيراتا م.
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 ُمجتمع اإلسفمي الوسيطاآلالت المّمية وقياس الوقت يف ال

 رسالة الوضع عم  الِجهات يف البسائِط والُمنحرزات

 تأليف عمي المالقّي األندلـسّي المؤّقت

 ح(5133هـ/656)فان ييًّا 

 

  دراســـة وتحقيــق         

 الخيــاطي الريفاعي       

 عامعة محمد الخامس بالّرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمـــــــم بــــــه  تخّ ــــــُط الّســــــاعاُت 
 

ـــــرأ  اقـــــاُت عمـــــى    الّرخـــــام لُت
 

 
ّ
 م(1681هـ/1136)ت. عبد الرحمن الفاسي
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 : . مقدمة5

ى يف هذه المقالا  لى دراسا اتحقيق رسالاي همقّيا تأتمي  لى مجاا عمم آيت  نسع 

م مصـأّفات جميمـا 3هــ/3قياس الوقا اعم  الّساعات. اقد صأّل الُعمماك مأذ القـره 

ــا يســمح با تبحــن يف المجــاا المــذكور ــ يت مم  ل
ّ
ــي  غأ

ّ
ــد عممــي الحــدين عــن تقمي

ااوداات اتقأيات قياس الوقا اضب ه يف الحضارة العربّيـا انسـالمّيا. تتـأّطر يف هـذا 

ا   التـي تبحـن يف كيفّيـا تخ ـيط المـزاا 
ّ
 الشـهير باوندلســي

ّ
السياق رسالا عمـي المـالقي

دراسـات  خـرأ  عمى الجهات يف البسائط االُمأحرهات. انعترب هذه الدراسا  لى جانا

محاايت  اليا لتقشيل ارصد بعل اوعماا المتعمقـا بـالرتاث المخ ـوم يف مجـاا 

اايت االتقأيـــات العمميـــا الخاصـــا بقيـــاس الوقـــا بمجتمعـــات الغـــر  انســـالمي 

 الوسيط.

 بوضـم المـزااا لتمبيـا احتياجـات الأـاس يف 
ّ
اهتم العمماك يف المجتمـم انسـالمي

ـا لتقـوه خصوًصا  اا معرها اواقات قات الّصالة. اكاه يتمُّ تخ يط هـذه المزالـا نظريًّ

ايـتمُّ للـر عمميًّـا مـن خـالا قضـيا ا مواهقا لرصد حركا اّ  الّشـمس بشـق ي صـحيحي 

 ُيدعى حاخ  المزالا )
ّ
 .gnomon)(1)حاقولي

 فتة الّساعات والمقاييس يف الّتقميد العممّي العربّي اإلسفمي. 3

االُمأحرها ا االمائماا االقائماا االم ّبماا ا )المأحرهاتقوم المزااا بشتى  نواعه

اغيرها( عمى مبد  رصد حركا اـ ِّ الشـمس اانحراهـه عـن باايــــا اوهـق بـدا الـدقائق 

االرواين. اهي نو  من الّساعات الشمسّيا الظِّميا لقياس الوقا. اكاه الخواربمي سّباًقا 

م مسـتفيًدا مـن الرعايـا السـخّيا لمخميفـا بـبالد انسـال الرخائو لى التصأيل يف موضو  

                                                 
)1(Donald R. Hill ،Arabic Water-clocks، University of Aleppo، Institute for 

the History of Arabic Science، 1981، p. 6.  
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ــديم ــاًك عمــى حــهادة الأ  المــأموه بأ
ّ
ــد صــأّل  ا(1)العّباســي ــةاق ــاب الّرخام عمــل  ا   فت

 .(2)الّساعات يف بسيط الّرخامة

اُيفّسـر التأاهس بين العمماك يف عم  آيت قيـاس الوقـا باسـتخدام مـواد مختمفـا 

ــد االفــويل االخ ــى اايت كالّرخــام االأّحــاس االحدي ــا  ل شــا؛ بالحاجــا ايجتماعي

لتحديد اتجاه القبمـا ا اقـات انمسـاك االصـالة اغيرهـا مـن الشـعائر الديأيـا. هاسـتفاد 

ــذ القــره  ــا المــأموه العّباســي لتخ ــيط اايت 3هـــ/3العممــاك االصــأّا  مأ م مــن رعاي

ـبا اا  ا كانـا اايت ُتعمـ  بمديأـا حـّراه»: اُصأعها. كتا الأديم ا هـرتامـن ثـّم نش 

 .(3)«القأّها بادت ااّتسم لمصأّا  العم  يف الدالا العّباسّيا مأذ  ّيام المأموه

نذكر من هؤيك العمماك الّذين صأّفوا يف الّرخـائم االمـزااا القأـدّي الـذي اضـم 

ا فتـاب الّرخـائو والمقـاييساحب  الحاسا الـذي صـأّل  ا(4)عمل الّساعات يف رسالة

ا   بـن المحمـد .(5)طوُ المبُسـوطة والقائمـة والمائِمـة والُمنحرزـةيف عمل الّسـاكتاًبا عامًّ

الصــّباح مــن اوُســرة العمميــا المســّماة ببأــي الصــّباح )محمــد ا بــراهيم االحســن( كتاًبــا 

خامــاتبعأــواه  اكــاه محمــد معراًهــا بصــأعا اوســُ ريبات  رســالة محمــد يف صــنعة الري

كمـا  .(6)الذي تّممه  براهيماألسُطرالب فتاب ُبرهان صنعة اله يف للر ا االربهاه عميها

                                                 
ا 2114ا 2أده: مؤسسا الفرقاه لمرتاث انسالميا ما تحقيق  يمن هؤاد السيدا ل2( الأديما الفهرساا مج1)

 . 264 . 

(2)  King، David، Al-Khwārizmī And New Trends In Mathematical Astronomy In The 

Ninth Century. Occasional Papers On The Near East، New York: New York 
University، Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies. 1983. Pp. 17-20 ; 
Charette، François، and Petra Schmidl. "Al-Khwārizmī And Practical Astronomy 
In Ninth-Century Baghdad، The Earliest Extant Corpus Of Texts In Arabic On 
The Astrolabe And Other Portable Instruments». Sciamvs 5: 101-98. 2004. p. 
109.  

 . 264ا مصدر سابقا  . 2( الأديما الفهرساا مج3)

 . 1362(  بو يوسل يعقو  القأديا يف عم  الّساعاتا نشرها بكريا يوسلا بغداد: م بعا حفيقا 4)

 . 238-239ا مصدر سابقا  . 2( الأديما الفهرساا مج5)

 . 241( المرجم نفسها  . 6)
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خاماتم( 3هـ/3كرير الفرغاينّ )القره  بن صأّل محمد  بـن المحّمد ا(1)فتاب عمل الري

 )القــره 
ّ
فتــاب انحرازــات الحيطــان وعمــل م( 3هـــ/3الُحســين المعــُرا  بــابن اادمــي

ــدا الّســاعات ــا  بــن امحم ــن )كــاه حيًّ فتــاب عمــل الّرخامــة ا م(811هـــ/231الحس

  .(2)عمل االرتفاَ والّسموتاعمل الّرخامة المطب مة وصنعة البناد   اكتا ا لمنحرزةا

اقد استمّر التأليل االتصأيل يف موضو  الّساعات االمزااا مأـذ القـره التاسـم 

اُيفّسـر للـر ا الميالدي  لى العصر الحدين يف  رجـاك العـالم انسـالمي مشـرًقا امغرًبـا

 لعمم المو
ّ
 .(3)اقيا اارتباطه بالحياة اليومّيا االشـعائر الديأّيـا لممسـممينبال ابم العممي

ــأخرة يف موضــو  المــزااا بأحــقالها ا حجامهــا  ــرب المصــأّفات المت ــااين  ب ــذكر عأ ان

 : المختمفا كما يمي

عمر الصويفّ )كاه حيًّـا  بن وحمد شفاء األسقاح يف وضع الّساعات عم  الّرخاح -

 .(4)م(1296هـ/691

 الميقـايّ  بـن لعبـد الـرحمن ائر لوضـع ُخطـوط زالـل الـدائرُعمـدة الـد -
ّ
المهمبـي

 .(5)(1426هـ/831)ت.

                                                 
 . 249( المرجم نفسها  . 1)

 راجم  يًضا:  ؛212( نفسها  . 2)
Matvievskaya، Galina، and Boris Rozenfeld، Matematiki I Astronomy Musulmanskogo 

Srednevekovya I Ikh Trudi، Viii-Xvii Vv [Mathematicians And Astronomers Of The 
Muslim Middle Ages And Their Works، Viii-Xvii Centuries]. 3 vol.. Moscow: Nauka. 
Vol. 2، 1983. p. 172.  

 Sezgin، Fuat. Geschichte Des Arabischen Schrifttums (Gas)، Vol. 6، Astronomie Bis Ca. 430 
H. Leiden: E. J. Brill. 1978. p. 205.  

Heinrich Suter، Die Mathematiker Und Astronomen Der Araber Und Ihre Werke. 
Abhandlungen Zur Geschichte Der Mathematischen Wissenschaften Mit Einschluss Ihrer 
Anwendungen، Vol. 10. Leipzig: B. G. Teubner. 1900. p. 67.  

ابتقـارات مغـر   اسـ يا: هـن صـأاعا الّسـاعات خـالا العصـر <( انظر الدراسا التاليا: نصـيرة عـزرادّيا 3)

كميا العموم اننسانيا اايجتماعياا جامعا محمد  ا الجزائر:4ا مجما البحوث التاريخّياا العدد «الوسيط

 . 32-11ا  . 2119ا سبتمرب 14بوضيا  بالمسيماا العدد 

عمر الصويفّا حفاك اوسقام يف اضم الّسـاعات عمـى الّرخـاما مخ وطـا المقتبـا اوبهريـا رقـم  بن (  حمد4)

211/6 . 

 الميقايّا عمـدة الـدائر لوضـم  بن الرحمن ( عبد5)
ّ
خ ـوم هضـ  الـدائرا مخ وطـا حسـرتبيتي رقـم المهمبي

3641 . 
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المجـدي  بـن رجـا بـن وحمـد فتاب إرشاد الحائر إل  تخطـيط زالـل الـدائر -

 .(1)م(1449 -هـ 811)ت.

 قاد المسازر يف معرزـة رسـو زالـل الـدائر عمـ  البسـائط والقائمـات والمـائفت -

 .(2)إرشاد الحائر اهو مختصرا يالمجد بن رجا بن وحمد

ــــتخراج االنحــــرا  - ــــة اس ــــا  يف معرز ــــُر الِقط   قه
ّ
ــــائي ــــز الوه ــــد العزي لعب

 .(3)م(1491هـ/896)ت.

  رسالة نمو العُقود يف عمل الّساعات عم  العُمود -
ّ
 .(4)لعبد العزيز الوهائي

  بـن لحسـن أشكال الوسائط يف رسـو الُمنحرزـات والبسـائط -
ّ
خميـ  القراديسـي

 .(5)م(1482هـ/898)ت.

 )ت. عداول رسو الُمنحرزات عم  الحيطان -
ّ
 هــ/312لمحمد سـبط المـارديأي

 .(6)م(1116

ديا  بـن لشـمس الـدين محمـد الجواهر النّيرات يف رسو البسائط والُمنحرزات -

                                                 
المجديا كتا   رحاد الحائر  لى تخ يط هض  الدائرا مخ وطا دار القتا االوثائق  بن رجا بن (  حمد1)

 . 411القوميا المصرياا رقم 

المجديا باد المساهر يف معرها رسم هض  الـدائرا مخ وطـا ضـمن مجمـو  بمقتبـا  بن رجا بن (  حمد2)

 . IR11-11231 الشورأ رقم مجمس

العزيز الوهائيا بهر الق ا  يف معرها استخرا  اينحرا ا مخ وطا ضمن مجمو  بمقتبـا مجمـس  ( عبد3)

 . IR11-11231 الشورأ رقم

سـا جهـاد العزيز الوهـائيا رسـالا نظـم العقـود يف عمـ  الّسـاعات عمـى العمـودا مخ وطـا مركـز درا ( عبد4)

 . 214133الميبيين رقم 

  بن خمي  بن الفقيه حسن<( انظر حياته ا سهاماته الفمقيا يف: نصيرة عزرادّيا 5)
ّ
 الّ بأـي

ّ
مـزرا  القراديسـي

ا مجمـا البحـوث التاريخّيـاا العـدد «م(:  سهاماته الفمقّيا يف عصر الدالـا الممموكّيـا1482/هـ889)ت. 

 ا 2118يا اايجتماعيــاا جامعــا محمــد بوضــيا  بالمســيماا مــارس ا الجزائــر: كميــا العمــوم اننســان14

 . 11-63 . 

 . 113( محمد سبط المارديأيا جدااا الُمأحرهاتا مخ وم المقتبا المركزيا بجامعا  م القرأا رقم 6)
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 )المتوّهى يف حداد 
ّ
 اوسيوطي

ّ
 .(1)م(1133هـ/ 341الوهائي

 الـدينتوم الّسطوُ ريحانة الّروُ يف رسو الّساعات عم  مس -
ّ
معـرا   بـن لتقي

 .(2)م(1181هـ/333)ت.

نفــح الفيــوُ ب ــرُ ريحانــة الــّروُ يف رســو الّســاعات عمــ  مســتوم الّســطوُ  -

سُقورّي )ت. بن لعمر  .(3)م(1611هـ/1118محمد الفار 

رسالة يف معرزة المِّل الُمنحر  الواقـع عمـ  سـطوُ الحيطـان القائمـة والمائمـة  -

  بن وحمد وما يترّفة منها
ّ
 .(4) بي بقر السّرا  القالنسي

 بـن لحسـن رسالة يف معرزة ُبعد الّ مس عم  الّسـطح الُمنْحـر  ومعرزـة عهتـز -

 .(5) براهيم الجربيّ

 .(6)ق ا المحمى بن لمشي  محمود القباين رسالة يف زالل الدائر قبل الزوال -

 بــي الخيــر  بــن لمحمــد رســالة األصــول الّرواســع يف معرزــة الُبعــد وعهتــز -

 
ّ
 .(7)الحسأي

                                                 
وتـا اهلل الوهائيا الجواهر الأّيرات يف رسم البسائط االُمأحرهاتا مخ وطـا مقتبـا غ ( حمس الدين  بو عبد1)

 . 69 -63ا ارقا 1381 /1رقم 

معرا ا ريحانا الّراح يف رسم الّساعات عمى مستوأ الّس وحا مخ وطا حسـرتبيتي رقـم  بن ( تقي الدين2)

2812/393 . 

سُقورّيا نفح الفيوح بشرح ريحانا الّراحا مخ وطا دار القتا المصريا رقم  بن ( عمر3) ا 233محمد الفار 

 قسم الميقات. 

ا رسـالا يف معرهـا الظـ  الُمأحـر  الواقـم عمـى سـ وح الحي ـاها  بـن (  حمد4)
ّ
 بـي بقـر السـّرا  القالنسـي

 . IR11-11231 مخ وطا ضمن مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم

 براهيم الجربيا رسالا يف معرها ُبعد الّشمس عمى الّس ح الُمأحر ا مخ وطا ضمن مجمـو   بن ( حسن5)

 . IR11-11231 الشورأ رقمبمقتبا مجمس 

ق ا المحمـىا رسـالا يف هضـ  الـدائر قبـ  الـزاااا مخ وطـا ضـمن مجمـو  بمقتبـا  بن ( محمود القباين6)

 . IR11-11231 مجمس الشورأ رقم

ا رسالا اوصوا الّرااس  يف معرها الُبعد اجهتها مخ وطـا ضـمن مجمـو   بن ( محمد7)
ّ
 بي الخير الحسأي

 . IR11-11231 مقتبا مجمس الشورأ رقمب
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  فتاب الوضع عم  الجهـات يف البسـيطة والُمنحرزـات -
ّ
لرضـواه  هأـدي الفمقـي

 .(1)م(1911هـ/1123)ت.

  بغية السائل يف وضع المزوال -
ّ
 .(2)لرضواه  هأدي الفمقي

ــة عمــل المــزوال - ــان الُمنحرزــات وفيفّي ــق ببي درايــ   بــن لخميــ ا رســالة تتعّم

 
ّ
 .(3)الصالحي

لمحمد البّيومي الـدمأهورّي )كـاه  ميو الباسط يف رسو األرباَ والبسائطزتح الع -

 .(4)م( 1818هـ/1294حيًّا 

  شـــرُ قاد المســـازر إلـــ  معرزـــة زالـــل الـــدائر -
ّ
لمحمـــد الخضـــرّي الشـــاهعي

 .(5)(1891هـ/1289)ت.

 .(6)لمحمد البّيومي الدمأهورّي الدرر المنتممة يف رسو البسيطة والقائمة  -

                                                 

( رضواه  هأديا كتا  الوضم عمى الجهـات يف البسـي ا االُمأحرهـاتا مخ وطـا ضـمن مجمـو  بمقتبـا 1)

 . 313-312ا  . IR11-11231 مجمس الشورأ رقم

ا قســم همــر 631م ( رضــواه  هأــديا ُبغيــا الّســائ  يف اضــم المــزاااا مخ وطــا دار القتــا المصــريا رقــ2)

ا قسم 112اميقات؛ ارضواه  هأديا ُبغيا الّسائ  يف اضم المزاااا مخ وطا دار القتا المصريا رقم 

 ميقات طمعا. 

ا رسـالا تتعمـق ببيـاه الُمأحرهـات اكيفيـا عمـ  المـزاااا مخ وطـا المقتبـا  بن ( خمي 3)
ّ
دراي  الصـالحي

 . 133اوبهريا رقم 

ا 1319: دمشـقا م بعـا الرتقـيا 11ؤلفين: تراجم مصأفي القتا العربيـاا  ( عمر رضا كحالاا معجم الم4)

؛ ا نظر  يًضا: محمد الدمأهورّيا هتح العميم الباسط يف رسم ايربا  االبسائطا مخ وطـا دار 111 . 

 . 111القتا المصرياا ميقاتا رقم 

ا حرح باد المساهر  لى معرها هض  الدائرا مخ5)
ّ
العزيـز   وطا مقتبا الممـر عبـد( محمد الخضرّي الشاهعي

 . 933العاما بالريا  رقم 

سـعود  بـن ( محمد الدمأهورّيا الدرر المأتظما يف رسم البسي ا االقائمـاا مخ وطـا مقتبـا جامعـا انمـام6)

؛ امحمد الدمأهورّيا الدرر المأتظما يف رسم البسي ا االقائماا مخ وطا مقتبـا 1349انسالمياا رقم 

 . 1341سعود انسالمياا رقم  بن جامعا انمام
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  ضع البسائط والُمنحرزاترسالة يف و -
ّ
 التونسي

ّ
 .(1)لمحمد المغربي

ايمقــن التمييــز عموًمــا بــين نــوعين مــن المصــأّفات التــي تخــّ  تحديــد الوقــا 

 اضبط اوبمأا يف المجتمم انسالمي الوسيط. 

 ( مصـأّفات خاّصـا بـايت ا داات تقــوم عمـى مبـد  رصــد الّظـالا خـالا الأّهــار 

ا خــالا الميــ . امعظــم هــذه الُقتــا هتــم عمــ  امراقبــا حركــات اوجــرام االظــال

ا الُقتـا ا ثمَّ اوربا  الفمقّيا بمختمل  حقالها ا حجامهاا اوسُ ريبات االعم  هبا ا مَّ

التي ُصـأّفا يف ميـداه تحديـد  اقـات الّصـالة االعبـادات ههـي التـي بحرـا يف  سـاليا 

ك هـذه المصـأّفات يف اتقأيات المزااا بأحقاا مختمفا ا حجام امواد متأّوعـا. اتشـرت

 .(2)اعتمادها عمى مبد  رصد حركا ا ِّ الّشمس

 ( مصأّفات خاّصا بتحديد اواقات يف حالا تعّذر رصد حركا الظالا ااوجرام 

امـن بـين هـذه اايت الّسـاعات المائيَّـا ا كاويام االميـالي االفصـوا الغائمـاا  ا القمر

ى هذا الأو  من آيت قيا االرمميَّا  ايسمَّ
ّ
اس الوقا بالبأقامات. اتعريفها كما كتا تقـي

الكوافـة الدريـة يف البنكامـات م( يف كتابه 1181هـ/333معرا  )ت. بن الدين محمد

 معـّر   صـمه بِّأقـاه ببـاك هارسـيا مقسـورةي اآخـره نـوه»: الدورّية
ّ
ا لفـظ البأقـام هارسـي

ايسـتعماا يف  اهـو عـاما الفارسيا بزجا  الّساعات الرمميـا الّصحاُاخّصصه صاحا 

المـاّدة هـذا المفـظ  صـ  يف العربّيـا. قـاا ا العربّيا يف ك  ما ُيعمم به اواقات من اايت

ـا ا البأر  ص  الشـيك اخالصـه  ا الّسـاعا مـن الميـ : القاُموسصاحا  انتهـى. )...(  مَّ

حركــات : وموضــوعزا عمــم ُيعــر  بــه كيفيــا اتخــال آيت يقــّدر هبــا الّزمــاه: ههــو تعريفــز

وهَّ الحركا الدائما ا وصا يف  جسام مخصوصا تأقضي بق م مساهات مخصوصامخص

                                                 
ا رسالا يف اضم البسائط االُمأحرهاتا مخ وطا دار القتا الوطأيا بتونس رقـم 1)

ّ
 التونسي

ّ
( محمد المغربي

 . 163-112ا  اراق 18114

ا «جوانا من تقأيات التوقيا ا داات الرصـد يف المغـر  انسـالمي<( انظر: بقمي محمد رضا اآخراها 2)

 . 44-9ا  . 2114ا برحمونا: 13مجما ُسهي ا العدد 
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معرهــا  اقــات الّصــموات مــن غيــر مالحظــا : وغايتــزا لــذاهتا يف هــذا العــالم  مــر محــاا

اكـذلر معرهـا اواقـات المفراضـا ا حركات القواكا اي حاجا  لـى آيت ارتفاعهـا

تــدابير الــداا االأظــر يف الصــّقوك االخــرائط لمقيــام يف الّميــ   ّمــا لمتهّجــد  ا لمتأّمــ  يف 

  (1)>المأضبط هبا  حواا المممقا االّرعايا.

البأقامات : والثاينا البأقامات الرممّيا: األّول: اتأقسم البأقامات  لى ثالثا  قسام

ــا ــا  ا : والثالــلا المائيَّ ــا  ا هويلّي ــا المصــأوعا مــن دااليــا حديدّي البأقامــات الدارّي

خشبيَّا نحاسيَّا  ا
(2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

ـــة قبـــ   1368-1343 مأحتـــا الرالـــن )ا 18اوســـرة ا مـــن المرمـــر ســـاعة مائي 

 الميالد(. 

 .39121رقم الجرد ا متحل القاهرة

                                                 
( تقي الدين ابن معرا ا القواكا الدريا يف البأقامات الداريـاا مخ وطـا المقتبـا الوطأيـا بـاريسا رقـم 1)

 . 4االموحا  3ا الموحا 2498

 . 1( المرجم نفسها الموحا 2)
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 ساعة رممّية مب الزعاج

 .4212رقم الجرد ا متحل الفن انسالميا القاهرة
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(1)ساعة الفيل المائّية 
 

                                                 
ي    بن ( ارد لكر هذه الّساعا اطريقا صأعها اعممها يف:   ُبو ا ْلع ز  1) باب الجـزرّيا كتـا  الجـامم  بن  ْسماع  الرِّ

بين العمم االعم  الأاهم يف صأاعا الحي ا تحقيق  حمد يوسـل الحسـنا حمـا: معهـد الـرتاث العممـي 

ا 
ّ
 . 1393العربي
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  :مزاول المغرب واألندلس خفل القرون الُوسط . 3

ُصأعا مجموعـا من المزااا اآيت قياس الوقا يف المغـر  ااونـدلس خـالا 

 ا القراه الوس ى
ّ
اقـد تـأّثر صـأّا  المـزااا بـالغر  انسـالمي عموًمـا بالتقميـد العممـي

قــوه اتخ ي هــا لتتأاســا مــم  اقــات مفراضــا. اتا لألندلســيين يف صــأاعا المــزااا

 لضبط مواقيا الّصـموات 
ّ
المواقيا المستهدها من بأاك المزااا اعممها لات طابم ديأي

قب  الظهر ابعده من خالا رصد اّ  الّشمس بواس ا الّشاخ  المتحّرك عمى خ ـوم 

اتعّد المزااا اوندلسّيا نمولًجـا لصـأّا  المـزااا التـي انتشـرت بـالمغر .  .(1)البسي ا

  بن الا  حمدنذكر يف هذا السياق مز
ّ
التي كانا عبارة عـن سـاعا  هقّيـا ا الصّفار القرطبي

اقـد  ّثـر ابـن الصـّفار مـن خـالا هـذه ا لعر  قرطبا اتمَّ عممها بجامم قرطبا المشـهور

 .(2)المزالا يف  عماا صأّا  المزااا يف المرحما الالحقا عميه باوندلس االمغر 

 

 

 

 

 

 

 )تويف الصفار  بن مزالا حمسّيا من عم   حمد
ّ
 م( 1131-1134اوندلسي

 .(3)محفواا بمتحل ااثار ااوجأاس انقميمي بُقرطبا

                                                 
 .  12ا مرجم سابقا  «ابتقارات مغر   اس يا: هن صأاعا الّساعات خالا العصر الوسيط<عزرادّيا ( 1)

 . 14-12( المرجم نفسها ص . 2)

)3  ( https://www. qantara-med. org/public/show_document. php?do_id=211&lang=ar 
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 (1)مقالة يف رسو اآلالت المميةصورة لتخ يط مزالا عمى البسي ا مقت عا من 

                                                 
 . 9192( مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم 1)
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ا تعود  قدم مزالا بالمغر   لى القره الخامس الهجرّي/ الحادي عشر الميالدّي 

  بـي الحسـن ابـن  بـي الرجـاا التيهـري القيـرااينّ اهي مزالا تونسـيّ 
ّ
ا مـن عمـ  الفمقـي

امزالا  خـرأ مـن عمـ   بـي القاسـم ابـن الحسـن الشـّداد سـأا ا م(1139هـ/423)ت.

  .(1)م(46-1341هـــ/946)
ّ
ايف ا كمــا ُصــأعا بعــل المــزااا خــالا العصــر الحفصــي

ّ تمَّ صأم بأقامات مائيَّا
ائيا بمأـارة القـرايين بفـاس التـي مأها الّساعا الما العصر المريأي

م( 1286هــ/681الحّباك التممساينّ انصبها يف الُغرها العميـا بالمأـارة ) بن صأعها محمد

 .(2)كأوه بن اهلل برعايا ادعمي من القاضي  بي عبد

 ّما المزااا التـي انتشـرت بمسـاجد اجوامـم ابعـل المؤّسسـات المغربّيـا ههـي 

 : نذكُر مأهاا تمفاي كريرة الات  حقااي ا حجامي مخ

 مزااا جوامم امؤسسات هاس اضواحيها اعددها خمسا اعشراه مزالا. -

 مزااا جوامم مراك  امؤسساهتا ستا عشر مزالا. -

 مزااا مقأاس امؤسساهتا اعددها عشرة مزااا. -

 مزااا تابة امجموعها سبعا. -

 مزااا ت واه امجموعها خمسا. -

 مزااا اباه امجموعها خمسا.  -

 مزااا الدار البيضاك امجموعها خمسا. -

 مزااا الربام امجموعها  ربعا. -

 مزااا تالوين امجموعها  ربعا. -

                                                 
 . 19-16( المرجم نفسها  . 1)

ا جأ2)
ّ
 بن الوها  بهرة ااس يف بأاك مديأا هاسا تحقيق عبد ى( انظر تفاصي  هذه الساعا يف: عمي الجزنائي

 . 11-11ا  . 1369بام: الم بعا الممقياا مأصورا الر
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 مزااا سال امجموعها ثالثا. -

 مزااا حفشااه امجموعها ثالثا. -

 مزالتا الجديدة. -

 مزالتا مديأا طأجا. -

 مزالتا مديأا آسفي. -

 مزالتا مديأا اجدة. -

 اآيا الرخاك بسيدي  يفأي. مزالتا ايد جرار -

 مزالتا تاجاجا  مجا  ااادي بم. -

مزالا العرائ  امزالا  بمور امزالا س ات امزالا الصويرة امزالا سـقورة  -

 .(1)امزالا صفرا امزالا متحل الربام

انذكر عأااين بعـل المصـأّفات يف موضـو  تخ ـيط المـزااا اعمـ  الّسـاعات 

 :  ما يميكا االبأقامات بالمغر  ااوندلس

. يمّرـ  عمـاًل  فتاب األسـرار يف نتـائج األزكـار -
ّ
يبـن خمـل الُمـرادّي اوندلسـي

اقــد تضــّمن  بواًبــا خاّصــا بعمــ  المــزااا ا هريــًدا يف تــاري  عمــم الحيــ  باونــدلس

االبأقامات احرح طرق عممها مسـتفيًدا مـن مصـأّفات مدرسـا ابـن الصـّفار اغيـره مـن 

ا عمـ  سـاعا مائيـا اسـاعا ميقانيقيـا سـّماها سـاعا عمماك اوندلس. هقد اصـل طريقـ

ثمَّ اصل طريقا عم  مزالا محمولـا اعمـ  سـاعا ا العال م االّرعباه اساعا الحصوات

 .(2)كما اصل طريقا عم  بوصما حمسّياا حمسّيا مزداجا

                                                 
العزيـز خربـولا  ( راجم بتفصـي   سـماك صـأّا  هـذه المـزااا ا مـاكن نصـبها يف المـده المغربيـا يف: عبـد1)

 . 2113الّساعات المزاليا بعرا  المممقا المغربياا الربام: دار  بي رقراقا 

قــارا تحقيــق بوينــدة غــواردي اآخــراها هيئــا خمــل الُمــراديا كتــا  اوســرار يف نتــائج اوه بــن (  حمــد2)

 . 181-111ا ص . 2118المتاحل الق رياا 
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.  فتاب عامع المبادئ والغايات يف عمو الميقات -
ّ
وبـي عمـي الحسـن المراكشـي

لراين مأـه عـن اايت الرصـدّيا كاوسـُ ريبات القرايَّـا االمـزايت تحّدث يف القسم ا

 .(1)ااوربا 

  عبــــد بــــن لعبــــد الــــرحمن فتــــاب عمــــو تخطــــيط الّرخــــاح -
ّ
القــــادر الفاســــي

 .(2)م(1681هـ/1136)ت.

لخميـ  حسـن العـزابّي )تـويف  نخبة قول الّسـادات يف معرزـة وضـع الُمنحرزـات -

 .(3)م(13هـ/13 ااخر القره 

 بـن وحمـد ب الّتحفة المسـتمرزة يف تخطـيط زالـل الـدائر بطريـق الهندسـةفتا -

 )متوّهى حوالي 
ّ
 اوندلسي

ّ
 الرحي

ّ
 .(4)م(1844هـ/1261العربي

 )ت. نمو الّرخامات -
ّ
 الرباطي

ّ
 .(5)(1833هـ/1311نبراهيم التادلي

 فتاب منهاج ف ـف الحجـاب عـب التوقيـت والقبمـة باآللـة وغريتمـو الحسـاب -

 .(6)م(1839هـ/1311لمزميرّي )متوّهى حوالي لمحسين ا

فمة -  هـرغ  بـن لعمر فتاب شّد الّريمة لعممي لوغاريتمات والرِّ
ّ
محمـد المراكشـي

 م(.1311هـ/1318مأه )

                                                 

عمر المراكشيا جامم المبادش االغايات يف عمـم الميقـاتا مخ وطـا جامعـا الممـر  بن عمي بن ( الحسن1)

 . 3913سعود رقم 

 . 148( خربولا الّساعات المزاليا بعرا  المممقا المغربّياا مرجم سابقا  . 2)

القـادر ع ـاا  ا اعتأـى بـه محمـد عبـد1(  سماعي  باحاا  يضاح المقأـوه يف الـّذي  عمـى كشـل الّظأـوها  3)

 . 126ا  . 2119بيرات: دار القتا العممياا 

ا الّتحفا المستظرها يف تخ يط هض  الـدائر ب ريـق الهأدسـاا مخ وطـا المقتبـا  بن (  حمد4)
ّ
العربي الرباطي

 . 2129رقم د الوطأيا لمممقا المغربيا 

 . 149( خربولا الّساعات المزاليا بعرا  المممقا المغربياا مرجم سابقا  . 5)

 . 148( المرجم نفسها  . 6)
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فتاب فيفية وضع خطوط زالل الدائر عمـ  البسـيطة والقائمـة التـي ال انحـرا   -

  وبي عبد لها
ّ
 .(1)اهلل مريأو الرباطي

ــة ال - ــة تحف ــالمزاولمنموم ــت ب ــل التوقي ــزاِول لعم ــو  ا ا م ــّروُ يف رس ــوت ال ق

 ) عم  الّسطوُ األوقات
ّ
 .(2)م(1314هـ/1322لمحمد العممي

روُ لنيـل قـوت الـّروُ -  اهـو مختصـر لقتابـه قـوت  مفتاُ الصي
ّ
لمحمـد العممـي

 .(3)الّراح يف رسم اواقات عمى الّس وح

 .(4)لمحمد العممي زقتقييد يف معرزة انحرا  الّسطوُ القائمة عم  األ -

ــــر المواقيــــت - ــــت عمــــ  تحري ــــدَ اليواقي لعبــــد الســــالم العممــــي  شــــرُ أب

 .(5)م(1314هـ/1322)ت.

لمحمـد الّرمشـاينّ ُنسـ   فتاب الزهرة اليانعة البهّية يف تخطيط الّسـاعة ال مسـّية -

 .(6)م(1384هـ/1414سأا )

فمة -  وحمـد الحـوبي ال فتاب إيالاُ األدّلة عم  مراصد الرِّ
ّ
جديـدّي المراكشـي

 .(7)(1311هـ/1363)ت.

الـرّباق  عبـد بـن لمحمد تقييد يف فيفّية تخطيـــط البسيـــطة والقائمة والُمنحرزة -

 .(8)م(2111هـ/1433)ت.

                                                 

 . 148( المرجم نفسها  . 1)

 . 141( خربولا الّساعات المزاليا بعرا  المممقا المغربياا مرجم سابقا  . 2)

 . 141( المرجم نفسها  . 3)

 . 146 ( المرجم نفسها  .4)

 . 1318السالم العمميا حرح  بد  اليواقيا عمى تحرير المواقياا طبم عمى الحجر بفاسا  ( عبد5)

 . 146( خربولا الّساعات المزاليا بعرا  المممقا المغربياا مرجم سابقا  . 6)

 . 149( المرجم نفسها  . 7)

 . 149( المرجم نفسها  . 8)
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  ياشــية عمــ  قاد الُمســازر يف عممّيــات المــزاول -
ّ
وبــي الشــتاك الغــابّي الحســيأي

 م(.2112هـ/1434)ت.

ُْ يف  - ُْ رسالة الّرضاب المجدو  .(1)لمحمد البوجرهااي ضبط يساب مْزوَلة يو

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2)مزالا مسجد القرايين بفاس
                                                 

 . 143( المرجم نفسها  . 1)

)2(http://michel. lalos. free. fr/cadrans_solaires/autres_pays/maroc/cs_maroc. php.  
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 .(1)مزالا اليمي بالمغر 

                                                 
)1  ( http://michel. lalos. free. fr/cadrans_solaires/autres_pays/maroc/cs_maroc. php.  
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  :المالقّي وفتابز الوضع عم  الِجهات يف البسيطة والُمنحرزات. 5

 : اسمز ونسبز: أ

 الّشـهير باون
ّ
 مؤلِّل القتا  هـو عمـي المـالقي

ّ
اقـد استخمصـأا اسـمه مـن ا دلسـي

ــا ا الأســ  المخ وطــا لمقتــا  الــم نجــد يف كتــا الســّير اال بقــات التــي تــوّهرت لأــا  يَّ

معمومــات عــن ترجمتــه احياتــه العمميــا. نقــر  يف الأســخا اوالــى المحفواــا بمجمــس 

 <الشورأ 
ّ
ايف الأسـخا  .(1)...«المـالقّي األندلسـيّ  بـب عمـييقوا هقير رحمـا رّبـه الغأـي

 <لرانيا ا
ّ
انقـر  يف  .(2)...«عمـّي المـالقّي ال ـهير باألندلسـيّ يقوا الفقير رحمـا رّبـه الغأـي

 <الأسخا المحفواا يف مقتبا برنستوه 
ّ
عمـّي المـالقّي ال ـهير يقوا هقير رحما رّبه الغأـي

ــا  .(3)...«باألندلســيّ  ــدار القت  لمأســخا المحفواــا ب
ّ
ــى الغــال  الخــارجي ــا عم اُكت

يقوا هقير رحمـا رّبـه »ايف ديباجا القتا  ا ...«عمي المالقّي األندلسيّ الّ يع <المصريا 

 
ّ
 .(4)...«عمّي المالقّي ال هير باألندلسيّ الغأي

المـالقّي الّ ـهير  (بـب)الّ يع عمـّي نستخم  بأاًك عمى ما سبق  هَّ اسمه انسبه هو 

ااحـدي يف الأسـخا  . اي اختال  بين الأس  يف رسم اسمه انسبه  يَّ يف موضـمي باألندلسيّ 

بيأما ارد يف بقيا الأسـ   المالقيّ  بب عميّ حين ارد  نَّه ا المحفواا بمجمس الشورأ > <

المحفواـا يف دار القتـا المصـريا  >د<اً ضيل  لى اسـمه يف الأسـخا ا عمّي المالقيّ  نَّه 

 نســبا  لــى مالقــا )الّ ــيعلقــا 
ّ
( التــي تقــم يف جأــو  اونــدلس Málaga. ههــو مــالقي

. ا انيا حالًيا() سب
ّ
 معراًها بالّشي  اوندلسي

ّ
 اكاه عمي المالقي

                                                 
 ( الأسخا  . 1)

 ( الأسخا  . 2)

 ( الأسخا  . 3)

 ( الأسخا د. 4)
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ا عن حياته العمميَّا هقد استخمصا بعل المعمومات مـن عباراتـه المتفّرقـا يف ا  مَّ

امـن ا م16هــ/11نس  كتابه. تفيد تمر انحـارات  ّنـه كـاه مؤّقًتـا بمصـر خـالا القـره 

 يف ا
ّ
. كتـا المـالقي

ّ
كتـا  حـيخأا العـالم العاّلمـا <لمقدمـا حيوخه حمس الدين الوهـائي

 
ّ
... بن حمس الّدنيا االدين محمدا الشمسي

ّ
 اوسيوطي

ّ
انعمم من خالا ا «ديا الوهائي

ــّدين  بــن ههــارس المخ وطــات يف مقتبــات العــالم  هَّ هــذا الشــي  هــو محمــد محــي ال

  الديا حمس الّدين  بـو عبـد بن القادر عبد
ّ
 الشـاهعي

ّ
 الوهـائي

ّ
المتـوّهى يف اهلل السـيوطي

 م. 1133هـ/341حداد سأا 

 مجموعا من القتا يف مجاا الفمر االمواقيا
ّ
ا اقد صأّل حمس الّدين الوهائي

الجوهرة الماليية يف العمل اا الجواهر النّيرات يف رسو البسائط والُمنحرزات: نذكر مأها

األبصـار يف أعمـال  ُنزهـةاا رسـالة اآلزاقيـة يف العمـل بالنسـبة السـتينّيةاا بالنسبة الستينّية

ــار ــل والنّه ــاتا .(1)الّمي ــات يف البســيطة والُمنحرز ــ  الِجه ــاب الوضــع عم موضــو  ا فت

 مـن ا الدراسا االّتحقيق
ُّ
صه المالقي . كتـا  فتـاب الجـواهر النّيـراتلخَّ

ّ
لشـيخه الوهـائي

يف تمخـي  هـذه الرسـالا يف اسـتخرا  هضـ  الـدائر  -سـبحانه اتعـالى -استخرت اهلل <

ادائر الغرا  عمى البسائط االُمأحرهات من طريقا الحسا  بأسـه  مـا ا اقسي العصر

يقوه؛ ليسه  عمى المبتدش العم  هبا من كتا  حيخأا العـال م العالمـا الشمسـي حـمس 

  بـن الـدنيا االـدين محمـد
ّ
بجـواهر المسـّمى  -غفـر اهلل لهمـا -ديا الوهـائي اوسـيوطي

 .(2)«النّيرات يف رسو البسائط والُمنحرزات
                                                 

قـره بمـوما معجـم التـاري  الـرتاث انسـالمي يف مقتبـات العـالم: ( عمي الرضـا قـره بمـوما  حمـد طـوراه 1)

 . اانظر  يًضا:2831ا  . 2116ا تركيا: دار العقباا 1المخ وطات االم بوعاتا  

İhsanoğlu، Ekmeleddin and Boris Rozenfeld، Mathematicians، Astronomers 
And Other Scholars Of Islamic Civilisation And Their Works (7Th-19Th C. 
)، Istanbul: Research Centre for Islamic History، Art، and Culture، 2003. pp. 
318.  

هات يف البسي ا االُمأحرهاتا مخ وطا مجمس الشـورأ 2) ا كتا  الوضم عمى الج 
ّ
( عمي المالقي اوندلسي

 . 81ا الموحا 9192ضمن مجمو  رقم 
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 : ب. توثيق عنوان الكتاب ونسبتز لممالقّي األندلسيّ 

 من خالا الأس  المعتمدة يف الّتحقيق التـي 
ّ
يمقن  ثبات نسبا المخُ وطا لممالقي

 تحم  العأواه لاته خارجيًّا اداخميًّا. 

ارد عأــواه القتــا  عمــى اهــر الأســخا المحفواــا يف دار القتــا : خارجيًّــا -

عم  الجهات يف البسائط والمنحرزات لم ـيع عمـي المـالقي الوضع »: المصريا كما يمي

 يف الأسخا «. األندلسيّ 
ّ
المحفواا بمقتبا مجمس الشورأ  > <اارد العأواه الخارجي

تـأليف العفمـة عمـي   فتاب الوضـع عمـ  الجهـات يف البسـيطة والُمنحرزـات»: كما يمي

 «. المالقي ال هير باألندلسي

وسّميتها بالوضع عم  »: تا  يف جميم الأّس  كما يمياردت تسمّيا الق: داخميًّا -

بأــاًك عمــى ا الــم نجــد«. ارّتبتهــا عمــى ثالثــا  بــوا  الجهــات يف البســائط والُمنحرزــات

 يـا  حالـا عمـى عأـواه القتـا  لـدأ معاصـريه  ا يف كتـا ا المصادر التي اطمعأـا عميهـا

 المتأّخرين. 

 : طريقة إثبات النص. 1

 لــى ايختالهــات الموجــودة بــين الأســ  المعتمــدة يف  حــرت يف حواحــي الــأّ  

تحقيق القتا . اقد التزما بالأ ِّ اوصمي  ّي يف بعل حايتي قميما؛ اضـ ررت هيهـا 

لتصحيح الأّ  باعتماد الأس  اوخرأ. ارغم  هَّ الأ  الذي اتخذناه  صاًل كاه  هضـ  

ــه لــيس اوقــا الأّســ  مــن جهــا الوضــوح دم بــين الأســ . هالأســخا اقّمــا اوخ ــاك بيــد  نَّ

المحفواــا يف دار القتــا المصــرّيا هــي اوقــدم لقأّهــا مصــّورـة تصــويًرا رديًئــا ي يســمح 

مـم ا بقراكة الأَّ . لذلر حاالـا ايلتـزام بـأ ِّ الأسـخا المحفواـا بمجمـس الشـورأ

ا  ا الم موسـا مـن الأّسـ  اوخـرأ ااضـعها بـين معقـوهتينا  ثبات العبارات السـاق ا

ــا القممــات االعبــارات التــي تفــّردت هبــا نســخا دار اانحــار ة  لــى للــر يف الهــام .  مَّ

اهـي ي تـؤّثر يف ا الم نست م التعر  عمى رسمها هقد اضعأاها بـين حاصـرتينا القتا

 البأاك العام لمقتا . 
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 : أ. الرموق المستعممة يف تحقيق الكتاب

 : األقواس

 ا ا ت المتعمقـا بالعبـارات السـاق ا[...  القوساه المرّبعاه يحُصـراه انضـاها -

 الزيادات من بقّيا الأّس .

 يحصراه القممات  ا العبارات الساق ا. «...»-

 : الّ كل

 اهي كممات قميما.ا ضب أا بعل القممات بالّشق  لقراكة الأ  قراكة صحيحا

 : تقسيو النص

ة هيـه لتسـهي  قّسمأا الأ  بأاًك عمى عأااين اوبوا  االتأبيهات الفوائـد الـوارد -

مم تمييز بعـل اولفـام االعبـارات بخـّط مضـغومي كمـا اردت يف ا ههمه اتتبم تسمسمه

 اوص .

 : الكتابة

كإثبــات ا راعيــا يف نســ  القتــا  القواعــد انمالئيــا المتعــار  عميهــا حــديًرا -

ــزة ــدادة االمقصــورةا الهم ــل المم ــاة اول ــراق يف ا امراع ــات الف ــا بإثب ــا  حياًن ااكتفيأ

 ي حفاًاا عمى انسجام الأّ .الحواح

 : ب. اختصارات

 اهي المعتمدة يف نس  الأّ .ا نسخا مقتبا مجمس الشورأ اوالى: أ -

 نسخا مقتبا مجمس الشورأ الرانيا.: ب -

 نسخا مقتبا جامعا برنستوه بالوييات المتحدة اومريقيا.: ج -

 نسخا دار القتا المصريا. : د -

 الهجري.: هـ-

 .الميالدي: ح -
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 : وصف النّسع الخطّية. 0

لعمـي اعتمدت يف تحقيـق فتـاب الوضـع عمـ  الجهـات يف البسـائط والُمنحرزـات 

 عمى  ربعا نسـ  خ ّيـا
ّ
 اوندلسي

ّ
تـوّهرت لـديأا مـن مقتبـات مجمـس الّشـورأ ا المالقي

 : اهي كاايا اجامعا برنستوه بأمريقا.ا ادار القتا بمصرا بإيراه

ضمن مجمو  رقـم ا بمقتبا مجمس الشورأ > < االمخ وطا«  <المخ وطا  -

  يراه.ا 9192

  مريقا.ا ي-3442ضمن مجمو  رقم ا بمقتبا جامعا برنستوه > <مخ وطا  -

 مصر.ا 211بدار القتا المصريا رقم  >د<مخ وطا  -

 : انقّدم يف ما يمي اصًفا لمأس  الخ ّيا المعتمدة يف تحقيق القتا 

 : إيران  8183ضمب مجموَ رقو   ل ورمبمكتبة مجمس ا >أ<أ. المخطوطة 

الـأّ  مقتـو  ا  (212   لـى 211تقم المخ وطا ضمن مجمـو ي )مـن الورقـا 

كما ُكتبـا الحـداد ا اعأااين اوبوا  ابدايات الفصوا بالموه اوحمرا بالحرب اوسود

اُكتـا الـأ  بخـطِّ نسـ  ا اوساسيا بالموه اوحمر تمييًزا لهـا عـن بـاقي كممـات الـأّ  

د بيأمـا ُكتبـا الحواحـي بخـّط الرقعـا بـالحرب اوسـود االعأـااين اوبـوا  االحـداد جيّ 

انظـام التعقيبـا ا ايوجـد بـالأ  تصـحيحاتا بالموه اوحمر؛ مّما  ع ى الأّ  جمالّيـا

. عـدد  سـ ر الصـفحا الواحـدة )
ّ
( سـ ًرا بمعـدا 29الذي يسـمح بتتبـم ترتيبـه الـداخمي

 ( كممات يف الّس ر.11)

باسترأاك ترميمات يف  ّاا المجمو  غير مـؤثِّرة يف ا  حالا حفظ جّيدةالمخ وطا يف

 ا تمـل مـن  ي ا مخ وطات المجمو . اي توجد يف صفحات المجمـو  آثـار الرطوبـا

ا اهلل المأّجم الراين نو . كماه  ه المخ وطا خاليا من تاري  الأس .  ما الأّاس  ههو عبد

ا الهجـري 12 يأيا يف الأصـل الرـاين مـن القـره الذي كـاه مؤّقتـا بجـامم نـور يف القسـ أ
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لذلر اجدنا  ّنـه انتهـى مـن نسـ  المخ وطـات التـي تقـم قبـ  الأسـخا المدراسـا سـأا 

هــ 1199م( بيأما ُنسخا باقي مخ وطات المجمـو  التـي تقـم بعـدها 1948هـ )1161

 م(. 1963)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائط والُمنحرزات لممالقيّ الصفحة األول  مب فتاب الوضع عم  الجهات يف البس

 مب مجموَ مكتبة مجمس ال ورم >أ<النسخة 
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 الصفحة األخيرة مب فتاب الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات لممالقيّ 

 مب مجموَ مكتبة مجمس ال ورم >أ<النسخة 
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 : إيران  8183بمكتبة مجمس ال ورم ضمب مجموَ رقو  >ب<ب. المخطوطة 

م ابقــا يف ا  (166   لــى 162تقــم المخ وطــا ضــمن مجمــو  )مــن الورقــا 

باسترأاك نق  يف البا  اوخيـر بمقـدار صـفحا ااحـدة اي توجـد ا « < اصاهها لمأسخا 

( سـ ًرا بمعـدا 21 ا تصحيحات يف الأَّّ . عدد  س ر الصفحا الواحدة )ا  يا تعميقات

 ( كممات يف الّس ر.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  مب فتاب الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات لممالقيّ الصفحة 

 مب مجموَ مكتبة مجمس ال ورم >ب<النسخة 
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 الصفحة األخيرة مب فتاب الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات لممالقيّ 

 مب مجموَ مكتبة مجمس ال ورم >ب<النسخة 
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 : أمريكا  ي-3553عة برنستون ضمب مجموَ رقو بمكتبة عام >ج<ج. مخطوطة 

ا م( 36ا لـى  98)مـن الصـفحا ا ي -3442تقم المخ وطا ضمن مجمو  رقم 

سـم. المجمـو  يف حالـا حفـظ جّيـدة  2111قياس ا ( لوحا121يتأّلل المجمو  من )

 تسمح بقراكة الأّصو  بوضوح باسترأاك آثار برادة غير مؤّثرة يف مضموه المجمو . 

 : ل المجمو  من العأااين التاليايتألّ 

المؤّقا بالّمسـاه الرتكـي. ُكتبـا الرسـالا  بن لمص فى رسالة يف الربع المجّية -

اتتـألل كـ ُّ صـفحا مـن ا بخّط نستعميق بحـربي  سـودي ارؤاس العأـااين بـالموه اوحمـر

 ( لوحـاً 18سم. اتتألل الرسالا من ) 1418االقياس الداخمي لمأَّ  هو ا ( س ري 12)

 اعميها حوالي يف بعل الصفحات بخط نستعميق.

لمشي  لسبط المارديأي. مقتوبا بخّط نس ي بحرب  سـودي  رسالة يف معرزة الحدود -

ــر ــالموه اوحم ــااين ب ــن )ا ارؤاس العأ ــألل كــّ  صــفحا م ــ ري 13اتت االقيــاس ا ( س

اخمي لمأ  هو  م ايوجـد هيهـا نظـاا ( لوحـاتي 1سم. اتتـألل الرسـالا مـن ) 1411الدَّ

 التعقيبا.

لسبط المارديأي. مقتوبا بخّط نس ي بحـرب  رسالة لقط الجواهر يف معرزة الدوائر -

االقيـاس ا ( سـ ري 13اتتألل كـ ُّ صـفحا مـن )ا  سودي ارؤاس العأااين بالموه اوحمر

ايوجــد نظــام ا ( لوحــاتي 11ســم. اتتــألل الرســالا مــن ) 1411الــداخمي لمــأ  هــو 

محمود الجيالين المصـرّي  بن سمس  صفحاهتا. نسخها عميالتعقيبا الذي يسمح بتتبم ت

نهاية السـول يف الّيما بفوائد مقت فا من كتا  ا م( بالديار المصريا1132هـ )333سأا 

  تصحيح األصول
ّ
 . مختصر يف الهييةاكتا  آخر عأوانه ا يبن الشاطر الدمشقي

ّط نس ي بحرب  سودي لسبط المارديأي. مقتوبا بخ رسالة يف العمل بالربع المجّية -

ــر ــالموه اوحم ــااين ب ــن )ا ارؤاس العأ ــألل كــ ُّ صــفحا م ــ ري 13اتت االقيــاس ا ( س

ــأ  هــو  ــداخمي لم ــألل الرســالا مــن ) 1411ال ايوجــد نظــام ا ( لوحــاتي 3ســم. اتت
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م( بالــديار 1133هـــ )341محمــود الجــيالين المصــرّي ســأا  بــن التعقيبــا. نســخها عمــي

هـا اسـتخرا  التقـويم ب ريـق الحسـا  ابـا  يف معرهـا الّيما بفوائـد يف معرا المصريا

 اهو الذي تستدا به عمى معرها عمم الحر .ا اوعداد اانسقام

لسبط المارديأي. مقتوبا بخّط نس ي بحرب  سودي  رسالة يف العمل بالربع ال ماليّ  -

ــر ــالموه اوحم ــااين ب ــن )ا ارؤاس العأ ــألل كــ ُّ صــفحا م ــ ري 13اتت االقيــاس ا ( س

ايوجد نظام التعقيبا ا ( لوحاتي 9سم. اتتألل الرسالا من ) 1411لمأ  هو  الداخمي

محمـود الجـيالين المصـرّي سـأا  بـن الذي يسمح بتتبم تسمس  صـفحاهتا. نسـخها عمـي

 م( بالديار المصريا. 1132هـ )333

اهلل  وبي عبـد عمدة ذوي األلباب يف معرزة استخراج األعمال الفمكّية بالحساب -

اتتـألل كـ ُّ ا مقتوبا بخطِّ نس ي بحرب  سودي ارؤاس العأـااين بـالموه اوحمـرالصويفّ. 

سم. اتتـألل الرسـالا مـن  1411االقياس الداخمي لمأ  هو ا ( س ري 13صفحا من )

محمـود الجـيالين المصـرّي سـأا  بـن ايوجـد نظـام التعقيبـا. نسـخها عمـيا ( لوحاتي 3)

 م( بالديار المصريا.1133هـ )341

. مقتوبـا بخـطِّ  زاقية يف العمل بالنسـبة السـتينّيةرسالة اآل -
ّ
لشـمس الـدين الوهـائي

ا ( سـ ري 13اتتألل ك  صفحا مـن )ا نس ي بحرب  سودي ارؤاس العأااين بالموه اوحمر

. مذّيمـا 13سـم. اتتـألل الرسـالا مـن ) 1411االقياس الداخمي لمأ  هـو  ( لوحـاتي

فتـاب الـدرر اليواقيـت يف طـوا البمـد مـن بفص ي يف معرها طـوا البمـد اهوائـد يف معرهـا 

م( 1133هــ )341محمـود الجـيالين المصـرّي سـأا  بـن . نسـخها عمـيأصول المواقيت

 بالديار المصريا.

. مقتوبا بخـّط نسـ ي بحـرب  سـودي  رسالة نصف دائرة المعّدل -
ّ
لعبد العزيز الوهائي

ــر ــالموه اوحم ــااين ب ــن )ا ارؤاس العأ ــألل كــ ُّ صــفحا م ــ ري 13اتت االقيــاس ا ( س

. نسـخها عمـي9سـم. اتتـألل الرسـالا مـن ) 1411الداخمي لمأ  هـو   بـن ( لوحـاتي
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ايوجد نظام التعقيبا ا م( بالديار المصريا1133هـ )341محمود الجيالين المصرّي سأا 

الذي يسمح بتتبـم تسمسـ  صـفحاهتا. مذّيمـا بفائـدة تشـتم  عمـى ثالثـا  بـوا  مـن آخـر 

 اتميها هائدة يف عمم التأجيم االربا . ا الدين المارديأيلجماا  الرسالة السّتينية

 رسالة يف معرزة وضع خطوط زالل الدائر عم  البسـائط والقائمـات والمـائفت -

ــالموه  ــااين ب ــا بخــّط نســ ي بحــرب  ســودي ارؤاس العأ . مقتوب
ّ
ــن المجــدي الشــاهعي يب

سـم.  1411هو االقياس الداخمي لمأ  ا ( س ري 11اتتألل ك ُّ صفحا من )ا اوحمر

. نسخها محمد الهأيـدي سـأا 18اتتألل الرسالا من ) ا هــ بالـديار المصـريا341( لوحاي

ايوجــد نظــام التعقيبــا الــذي يســمح بتتبــم تسمســ  صــفحاهتا. مذّيمــا بفائــدة يف تعريــل 

الـذي  حمأـا عميـه يف  فتاب أشكال الوسائط يف المنحرزـة والبسـائطالسما ا حالا عمى 

 مقدما الدراسا. 

لجمـاا الـدين المـارديأي. مقتوبـا  فتاب المؤلؤ المنثور يف العمل بربع الدستور -

( 13اتتـأّلل كـ ُّ صـفحا مـن )ا بخّط نس ي بحرب  سودي ارؤاس العأااين بالموه اوحمر

. 19ســم. اتتــألل الرســالا مــن ) 1411االقيــاس الــداخمي لمــأ  هــو ا ســ ري  ( لوحــاي

م( بالـديار المصــريا. 1132هــ )333سـأا محمـود الجـيالين المصـرّي  بـن نسـخها عمـي

 يوجد نظام التعقيبا الذي يسمح بتتبم تسمس  صفحاهتا.

.  فتاب الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات -
ّ
لعمـي المـالقي اوندلسـي

اتتأّلل ك ُّ صفحا مـن ا مقتوبا بخّط نس ي بحرب  سودي ارؤاس العأااين بالموه اوحمر

. 12سم. اتتألل الرسالا من ) 1411داخمي لمأ  هو االقياس الا ( س ري 13) ( لوحاي

اتوجد تصحيحات انظام التعقيبا الـذي يسـمح بتتبـم تسمسـ  صـفحاهتا. لقـن يبـدا  هَّ 

اهـي التـي تضـمُّ خاتمـا القتـا  اتـاري  ا الورقا اوخيرة مـن القتـا  تعّرضـا لمّتمـل

محمـود الجـيالين.  بـن هو عمـيايظهر من خالا القمم  هَّ الأّاس  ا الأس  ااسم الأّاس 

 كما توجد يف آخر المجمو  هوائد بالمساه الرتكي. 
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 زهرس المجموَ الفمكّي المحفوظ بمكتبة عامعة برنستون األمريكي ة
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 الصفحة األوَل  مب فتاب الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات لممالقيّ 

 بمكتبة عامعة برنستون األمريكي ةالمحفوظ 
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 : مصر  361بدار الكتة المصرية رقو  >د<د. مخطوطة 

ابعــا مــن    تفتــاب الوضــع عمــ  الجهــاالمخ وطــا الرَّ
ّ
 اوندلســي

ّ
ا لعمــي المــالقي

القيـاس ا (8قسـم الميقـات. عـدد اواراق )ا 211محفواا بـدار القتـا المصـرّيا رقـم 

1222  ايوجــد ا . عميهــا تعميقــات احـوالي غيــر مقـراكة جّيــًدا21سـم. رقــم التصـوير

االتصــوير رديك مقارنــا ا مقتوبــا بخــط نســ ي غيــر ااضــحي ا تصــحيحات انظــام التعقيبــا

 المخ وطا ما يعرق  قراكة الأّ  قراكة صحيحا. بباقي الأس  

نقـر  ا يداُّ الغال  الخارجي لممخ وم عمى  نه كاه يف ممقيَّا  حد العمماك ااقفه

يأتهـي «. اقل هلل تعالى عمى من يأتفـم هبـا عمـى مـن يأتفـم هبـا»: عمى الغال  الخارجي

ــا ( مــن المخ ــوم1القتــا  يف مأتصــل الموحــا ) تّمــا <ارة اُكتــا عمــى الحاحــيا عب

بخط مضـغوم ايميـه هصـ  مسـتق  يف معرهـا موضـم قـوس الُمأحرهـات عمـى  >الرسالا

 ( كمما يف الس ر. 12( س ًرا بمعدا )29اجوه الحي اه. تتألل ك ُّ صفحا من )
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 الصفحة األول  مب مخطوطة الوضع عم  الجهات يف البسائط والُمنحرزات لممالقيّ 

 فو ة بدار الكتة المصريةالمح
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 المحفو ة بدار الكتة المصرية
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 : النص الُمحّقق. 8

 فتــاب

 والُمنحرزات (1)الوضع عم  الِجهات يف البسيطة

 ر باألندلسّي عمي المالقّي الّ هي (2) تأليف العّفمة[

 (3) ]نفعنا اهلل بز ِميب يا معيب

 (4)بسم اهلل الرحمن الرحيم [ابه نستعين 

الحمد هلل رّ  العـالمين ا (6) (5)[اصّمى اهلل عمى سّيدنا محمد اآله اصحبه اسّمم

 ال يبين ال اهرين. (8)محمد اآله اصحبه (7)االّصالة االسالم عمى  حر  الخمق سيدنا

 الشـــهير (10)رحمـــا ربـــه الغأـــي عمـــي بـــن (9)رهيقـــوا الفقيـــا ابعـــد
ّ
 (11)المـــالقي

 
ّ
 : (14)الجميم المسممين  جمعين (13)غفر اهلل له الوالديه (12)باوندلسي

                                                 
 (  : البسائط. 1)

  (  : لمشي .2)

 (  : عفى اهلل عأه. 3)

 د: ر  يّسر يا اهلل.  /( +  . 4)

 (  :  جمعين. 5)

 .  ا د( 6)

(7 .  + ) 

(8 .  + ) 

 (  ا د: هقير. 9)

(10 .  + ) 

(11 .  ) 

 (  : اوندلسي. 12)

  .  -(  : االديها ا13)

(14 .  + ) 
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يف تمخـي  هـذه الرسـالا يف اسـتخرا  هضـ   -سبحانه اتعالى-قد استخرت اهلل 

ــر ــي العصــر ادائ ــدائر اقس ــات  (1)ال ــائط االُمأحره ــى البس ــرا  عم ــا]الغ ــن طريق  (2)م

سـا  بأســه  مـا يقــوه؛ ليسـه  عمــى المبتـدش العمــ  هبـا مــن كتـا  حــيخأا العــالم الح

غفـر اهلل -ديا الوهـائي اوسـيوطي  بـن حمس الدنيا االدين محمـد (3)العالما الّشمسي

ا لكر هيهـا مـا  حتـا   (4)بجواهر النّيرات يف رسو البسائط والُمنحرزات[المسّمى  -لهما

 (5)االُمأحرهــات ارّتبتهــا عمــى ثالثــات يف البســائط بالوضــع عمــ  الجهــا ليــه اســّميتها 

  بوا .

 البسيطة (6)يف معرزة سمت زالل الدائر عم  سطح: الباب األّول

 (8) ا مهمــــا حــــئا باوســــود   ا   هضــــ  الــــدائر  (7) ْه يفــــر : وطريقــــز

يف جيــا العــر   (10)ن جــدااا الظــّ  ااضــربهاّمــه المأقــوس الســّتيأي مــ (9)ايحصــ 

 .  (12)يحص  ا  السما قوسه يف جدااا الظ  يحص  السما الم مو  (11)مأح ًّا

ا القسي ا  ْه تسقط من هض  دائر المدار  عأي الدائر بين الظهر االعصر  (13)ههوأم 

                                                 
 (  : اداائر. 1)

 ( د: طريق. 2)

 ( د: الشمس. 3)

(4 .  ) 

   . /114/( [د5)

 ( د: س حا. 6)

 (  ا  : تفر . 7)

 ( ليسا يف ) (. 8)

 (  ا  : اتحص . 9)

 (  : اتضربه. 10)

 ( د: مأحط. 11)

(12 .  ) 

   (حاحيا  : قوله: يحص  اوص  يف السرطاه االجـديا ا مـا جيـا تمـام العـر  ههـو اوصـ  الم مـق13)
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دت يحصــ  هضــ  دائــر القســي. خــذ ســهمه  ا مهمــا  ر   ا   مــا  (1)القســي تفاضــ 

ــا اهــو  ْه تضــر  جيــا تمــام الميــ  يف جيــا تمــام ا ااضــربه يف اوصــ  الم مــق مأح ًّ

ــا ا ســقط خــار  الضــر  مــن جيــا الغايــا ا يحصــ  اوصــ  الم مــق (2)العــر  مأح ًّ

يبقـى تمـام ايرتفـا ؛  الباقي هـو جيـا ارتفـا  القسـي؛ اسـتخر  قوسـه ا سـق ه مـن 

ثمَّ استخر  جيـا هضـ  دائـر القسـي ااضـربها   ااحفظه312عر  جيبه [ا
يف جيـا  (3)

ااقسم الخار  عمى جيا تمام ارتفا  القسـي المحفـوم الحاصـ   (4)تمام المي  مأح ًّا

. ا ّمــا يف (5)يحصــ  الســما ثــم اســتخر  قوســه ا ســق ه مــن ا جيــا تمــام الســما

                                                 

لـذلر الـرب  يف جيـا تمـام  ايعتدالين. ا ه  ردت لباقي الربا  هاضـر  جيـا تمـام الميـ  الجزئـي  

العر  هأح ا يحص   ص  الم مق لذلر الرب  انتهى. قوله: ا ما القسي ههو  ه تسقط مـن هضـ  دائـر 

المدار  ل ا ايف معرها للر طرق مأهاا اهي  سهمها ا جودها:  ه تأخذ تمام العر ا ههـو غايـا ارتفـا  

  مــدار الحمـ ؛ هــإه بدت عميـه الميــ  مـدار الحمـ ا هــإْه بدت عميـه الميــ  اوعظـم حصــ  غايـا ارتفـا

اوعظم حص  غايا ارتفـا  مـدار السـرطاه؛ ا ه نقصـته مأـه حصـ  غايـا ارتفـا  مـدار الجـدي. هحّصـ  

الظــالا المبســوطا لتمــر الغايــات ابد عمــى كــ  مأهــا قمــد القامــا يحصــ  الظــ  المبســوم اواا اقــا 

ذ قوس هذا الظ  يحصـ  ارتفـا   اا العصرا ثم اضر  جيا غايا ك  مدار اجيا ارتفا  بصرها ثم خ

اقا العصرا ثم اعر  جيا غايا ك  مدار اجيا ارتفا  عصره اخذ الفض  بين الجيبين ااقسمه عمـى 

اوص  مرهوًعا يخر  سهم هض  الدائر خذ قوسه ههو هض  الدائر  ثبتها اكّم  العمـ  تفعـ  للـر لقـ  

هم هضــ  الــدائر يف اوصــ  اتســقط مــدار يحصــ  الم مــو . قولــه: اكمــ  العمــ ا  ي بــأه تضــر  ســ

الحاص  بالضر  من جيا الغايا الباقي هو جيا ارتفا  القسي انتهى. تأبيهات:  حدها متى عدم المي  

هجيا تمام العر  هو اوص ا الراين متى عدم تمام العر  هجيا تمام المي  هو اوص ا الرالن متـى 

هـى.  حـقاا الوسـائط: جيـا تمـام هصـ  الـدائر عدم المي  االعر  مًعا هجيـا الغايـا هـو اوصـ ا انت

 الباقي هو السهما انتهى.  يسقط من 

 ( +  :  ا ماا ا+  ا د:  ما. 1)

(2 .  + ) 

   . /114/( [د3)

(4 .  ) 

حاحيا  :  ما قوله: يحص  السما هذه المراا يف مدار الجدي اكذا يف الربا  الجأوبياا ا ما يف ايعتـداا  (5)

ــه: ا ه حــئا اضــر  جيــا ايرتفــا  اهــذا يف مــدار الســرطاه هــاههما ا مــاكمــا     هــو مــذكور. اقول
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كمـا  (2)اقسـمه عمـى جيـا تمـام ايرتفـا  (1)حاصـ ايعتداا هجيا هضـ  الـدائر هـو ال

 تقّدم.

ــا يف الّســرطاه  [ا مَّ
ارتفــا  القســي يف جيــا  (5)جيــا (4)[ا ه حــئا اضــر   (3)

هاقسـم ا السـما (6)العر  ااقسم الحاصـ  عمـى جيـا تمـام العـر  الخـار  حّصـته

يحصـ  جيـا  (8)جيا تمـام العـر  مأح ًّـاعمى  (7)  جيا المي  اوعظم اهو 

السعا هاجمعه  لى الحّصا  ه كاه المي  جأوبيًّا ا ي هُخذ الفض   ْه كاه حماليًّا يحُصـ  

هاقسـمه عمـى جيـا تمـام ا التعـدي  (10)هالحصـا هـو (9)هإْه لم يقن مي ا تعدي  السما

حـماا ز عهتـيحص  جيا السما؛ خذ قوسه يحص  السـما ا (12)مأح ًّا (11)ايرتفا 

ا يَّ هجأـو  [ ي بـأه لـم  (14)انقصا الحّصا عن جيا السعا (13) ْه كاه المي  كذلر

                                                 
جها السما ههو  ه تعر   اًي ايرتفا  الذي ي سما له من الجدااا  ا من الحسا  هإه كاه  كرـر   

اا ا ي من ارتفا  هض  الدائر المفرا  ههو مواهقا لجها العر  ا ّي همخالفا هذا  ه كاه المي  مواهقً 

همخالفا م مًقا امـن طـر  حسـأا ايرتفـا  الـذي ي سـما لـه  ي تقسـيم جيـا ميـ  الجـزك المفـرا  

 مرهوًعا عمى جيا العر  يحص  جيا ايرتفا  الم مو ا حرح. 

(1 ] )/162 .  

 يقوه السما اجهته جأو .  (حاحيا  : يحص  جيا تمام السما خذ قوسه ا سق ه من 2)

 . ( + د3)

 ( د: هو  ه تضر . 4)

(5 ] )/3/ .   

 ( د: حصا. 6)

 (  ا  ا د. 7)

(8 .  ) 

 ( حاحيا  : اللر يف راس الحم  االجوباك. 9)

 (  : هي. 10)

 ( د: ارتفا  القسي. 11)

(12 .  ) 

   . /111/( [د13)

 ( حاحيا  :  ي سعا المشرق لذلر الرب . 14)
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ــه  ــه الســعا  ا بادت ــا  ا حــماليًّا اســادت الحّصــا جيب يقــن  ا كــاه الميــ  جأوبيًّ
ــّم (1) . ث

ــا  اســتخرج ــوم يرتف ــم الظــّ  المبُس ــا ا القســي يحصــ  الظــ  الواق ا ْه قســما القام

   حص  ق ر اّ  مبسوم العر  ااهلل  عمم.عمى جيا العر (2)مرهوًعا

ا سـق ه مـن نصـل ا الباقي لمغرا  مهما حئا (4)هاهر : الغروب (3)أّما دائرا

 ا مهمــا حــئا كمــا    ا   المــدار المفــرا  بتفاضــ   (6) ــار (5)قــوس [الأهــار  ي 

أــه ارتفاعــه اهضــ  دائــره يف المأقمبــين  عأــي الســرطاه تقــّدم يف قســي العصــر احصــ  م

كمــا ســبق يف قســي عصــر البســي ا يحصــ  ا (7)االجــدي ااســتخر  [الســما االظــ  

ــزالم مــو  ا ــه  (10)اجــداا (9)كمــا تقــدم [يف القســي  الســمت (8)عهت لقــ  مــا يميــق ب

 (12)بجسم صما مربم مستوي الوجه صـحيح الرتبيـم يقسـم طولـه بأصـفين (11)رسمهاا

                                                 

 (  ا د. 1)

 (  ا د. 2)

 (  : دااثر. 3)

 اهر . ( د: 4)

(5 .  + ) 

( حاحيا  : ااعمم طريقا استخرا  نصل قوس الأهـار  ه تضـر  اـ  الميـ  القمـي السـتيأي المأقـوس يف 6)

هـو  ا  العر  الستيأي المأقوس مأحً ا الخـار  هـو جيـا نصـل التعـدي ا خـذ قوسـه بده عمـى 

قــوس الأهــار ر س الجــديا ا ه  ردت  هــو نصــل نصــل قــوس الأهــار ر س الســرطاه ا نقصــه مــن 

لر س الربا  غيرهم  ه تضر  ا  المي  الجزئي الستيأي المأقوس يف ا  العر  المأقوس السـتيأي 

 يقوه خارجهم جيا نصل التعدي . 

 (  : الظ  االسما. 7)

 (  ا د: اجها. 8)

(9 .  ) 

 ( د: اجدااا. 10)

 (  : اارسمها. 11)

 (  : نصفين. 12)
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الجأو  االشـماا ا در نصـل دائـرة سـتيأيا  (2)عالمتا (1)نصل  ار البمد اب رهيهبخط 

ا ّي هأبعـد ا  313ادا ا [ الأق ا المخالفا لمعر   ْه  ردت هض  الدائر  (3)مركزها

ا در قوًسا يوترها خّط المشرق  (6) [عمى  (5)الزائد (4)عن الأق ا عمى الس ح بحسا

هأبعــد عــن المبــد  عمــى الــدائرة ا هأق ــا التقــاطم لخــّط نصــل الأهــار المبــد ا المغــر ا

هسـما تمامـه  عميهـا نقً ـا امـا باد عمـى  (7)بسموت هض  الدائر مـن الجهتـين اعّمـم

مـن هضـ  الـدائر يحصـ  هضـ  الـدائر  كذلر؛ اص  ما عّمما بالق ا االزائد عمى 

 الم مو .

ثـم ا بـأْه ترسـم نصـل البسـي ا الـذي مـن الشـراق  لـى الـزاااا قسي العصر أم  ا

 (9)مركزه عن الق ا عمى خّط نصل الأّهار بقـدر اـّ  مبسـوم العـر  يف جهتـه (8)  ْبع د

ثمَّ   ْخر  من المركز عموًدا يف جها المشرق ههو خط اوهـقا من مس رة
ا در عمـى ا (10)

 (11)ثـم اهـتح بقـدر سـموت القسـي لمعصـرا مى نق االمركز قوًسا بفتحا سّتيأيا يقاطعه ع

ثم اجمم تمـر العالمـات مـم ا ا بعد به عن نق ا المقاطعا يف خال  جها السما اعّمم

ــز بخــط حــعاعي ــار (12)المرك جــ  الربك ــى  (13)اضــم ر  ــاوخرأ عم ــم ب ــز اعّم يف المرك

                                                 
 ب رهها. ( حاحيا  : ا1)

 (  : عالماا احاحيا  : عالمات. 2)

   . /111/( [د3)

 (  ا د: يجيا. 4)

 ( حاحيا  : بجأا الزائد. 5)

 (  ا  . 6)

(7 ] )/163 .  

 ( + د: من. 8)

 ( حاحيا  : جها. 9)

(10 ] )/3/ .   

   . /116/( [د11)

 ( د: الشعاعي. 12)

 ( د: الربكارة. 13)
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ا عصـرالقسـي لم (3) (2)بقدر الظ  الواقم من المس رة [يحصـ  نق ـا (1)الشعاعي عالما

 (7)العصـر اكـذا تفعـ  [يف دائـر  (6)بقـوس يحصـ  قسـي (5) (4)هاجمم كـ  [ثالثـا نق ـا

من  (9)لمعصر هأخر  هض  دائر البسي ا (8)الغرا ؛ ا ْه  ردت  ه تخر  [قوًسا ااحًدا 

 ااهلل  عمم.ا الجهتين اكّم  العم  كما تقدم بالقسي يحص  الم مو 

 

 يف الُمنحرزــات: الباب الث اين

[بأْه ترس  حاقوًي يف خيط عمـى اجـه الحـائط بحيـن  (11)قيام الّس ح (10)حصحّ 

ارًجا  حر  المسـ رة  (14)الحائط بأه تأ بق (13)ااستوأ اجه (12)يقوه ي داخاًل اي خ 

 ااعر  جهته امقدار انحراهه.ا (15)يف جميم [جوانبه اجهاته 

ينحرا  هــإْه كــاه المشــرق عــن يميأــر هــاا الحــائط  مامــر  ْه تجعــ : طريقــزا

                                                 

 (  : عالمات. 1)

 ( د: نقط. 2)

 (  : تحص  نقط. 3)

 ( حاحيا  : نقطا اد: نقط. 4)

 (  : ثالث نقط. 5)

 (  : قوس. 6)

 (  : بدائر. 7)

 ( د: قوس ااحد. 8)

 ( د: المبسي ا. 9)

 (  : بعد تصحيح. 10)

( حاحيا  : ك  حائط يبد  ه تظهر عميه سقمتاه من الجهاتا هإه اهرت عميـه نق ـا الّشـماا  ا الجأـو  11)

 ت عميه نق ا المشرق  ا المغر  سّمي بضدها ااهلل  عمما ا+ د: ااستواه. سّمي هباا ا ه اهر

(12 .  ) 

 ( د: اجها. 13)

 (  ا  : يأ بق. 14)

 (  ا د: جهاته. 15)
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ٌّ
عـــن يســـارك هـــاينحرا   (2)ا ْه كـــاه الحـــائط  مامـــر [اكـــاه المشـــرق ا (1)جأـــوبي

 
ٌّ
 ا (3)حمالي

ٌّ
  ه كأا مستقباًل الّشرق ا ّي هغربي

ٌّ
الجهـات بـأه   عهمـتهـإْه ا (4)[احرقي

  314يســارك هيمــا  لا كــاه [ (5)التبســا عميــر جهــا الجأــو  هــ  هــي عــن يميأــر  ا

هـإه ا الحائط اقا الـّزااا (6)هاستقب  الّس حا رق االمغر الّس ح قريًبا من خط المش

ا جها الغايـا (8)ا ه كاه اقا الزااا ُمظمًما هجهته خال ا (7)كاه نّيًرا هجهته جها الغايا

 
ٌّ
  (9)ا ْه اقم اّمرا ا ْه اقم اّمر عن يسارك هشرقي

ٌّ
هـذا يف الحـائط ا عن يميأر هغربي

عـن يميأـر  (10)ااا اكاه ُمظمًما ااقـم امـرالجأوبي. [ا ه استقبما الحائط اقا الز

 
ٌّ
الّس ح هوجهه ااخر يخالفـه يف  (12)ا لا عمما  حد اجهي [الحائط  ي ا (11)هشمالي

 .(15)االجأو  االّشماا ايساايه يف قدر اينحرا  (14)التشريق االتغريا (13)جهتي

                                                 
(1 ] )/116/ .   

 (  : االمشرق. 2)

 ( د: حماا. 3)

 (  ا د. 4)

 ( +  : عن. 5)

(6 .  + ) 

 ( +  : م مًقا. 7)

 (  : غير. 8)

(9 ] )/164 .  

  : للر.  (10)

 (  : ا ما الشمالي هبالعقس. 11)

(12 .  + ) 

 (  ا اد: جهتيه. 13)

(14 .  ) 

( حاحيا  : اانحرا  الحائط عبارة عن بعده  حد  طـر  اجـه الحـائط عـن نق ـا الجأـو  االّشـماا  لـى 15)

 نق ا المشرق االمغر  من دائرة  هق البمد هيما بين  حد نق ـي الشـماا  ا الجأـو  انق ـا تقـاطم  حـد

طريف الحائط من الجها الغربي اجها اينحرا  مأسو   لى الق ا الظاهر عميه ا لى نق ا الخفيا عأـه 

   عن نق ا المشرق االمغر ؛ اتمام اينحرا  هـو سـما للـر الحـائطا اهـو بعـد طرهـه  خـرأ عـن
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ــو   ا ه ا اويمــن مــن الربــم]انظــر  ه كانــا الّشــمس عــن يميأــر هأســأد الخــّط  ث

بحين يوابي س ح الربـم ا عن يسارك هأسأد الخّط اويسر من الّربم (2)الّشمس (1)كانا

س ح اوهق اعّمق حاقوًي يف خـيطي اسـاتر بـه مركـزه امحي ـه ااحفـظ موقـم الظـ  مـن 

هإْه اقم ا  الخيط الُمرق  بالّشاُقوا عمى الخـّط القـائم عمـى الّسـ ح هسـما ا المحيط

ايرتفا   ل لاك ااستخر  سمته ااعر  جهته ههو يواهقه هخذ  ا الوقا مسااي لالنحرا 

عمـى غيـر  إْن وقـعايخالفه يف التشريق االتغريـا؛ ا (4)الجها من [جأو  احماا  (3)يف

الخـّط القــائم عمــى الّســ ح هــاحفظ موضــم العالمـا اابعــد عــن المحفــوم بتمــام ســما 

ا غربيًّا هأبعد يف جهـا السم (5)ا ه كاناا الوقا يف جها المغر   ه كاه السما حرقيًّا

ا ه كـاه السـما ا اعّمم عالمًا ثانيا ههو نق ا الجأو   ه كاه السما جأوبيًّاا المشرق

العالما ابين الخط الذي  سأدته هو اينحرا   (6)هما بين هذها حماليًّا ههو نق ا الّشماا

 جها السما. عهتزا

هالّزائـد ا ا المبعـود  ليهـاالسما عن القوس التي تبعد به يف الجه تماح (7)ومت  قاد

يف الّربم الُمقاب  لربم السما  ه كانـا الزيـادة يف جهـا الربـم المسـأود  (8)هو اينحرا 

                                                 
ي نق ا المشرق االمغر   لى نق ا الّشماا االجأو ا اجها سما الحائط يأسا  لـى الق ـا الخفـ  

 عأه االأق ا ااهر عميه عن نق ا المشرق االمغر ا ااهلل  عمم. 

   . /119/( [د1)

(2 .  ) 

(3 ] )/4/ .   

 (  : الجأو  االشماا. 4)

 ( د: كاه. 5)

   . /119/( [د6)

( حاحيا  : قوله: امتـى بادا  ي هـو حـرا  هيمـا  لا كانـا الأق ـا الواقعـا يف الربـم  حـدأ نق تـي المشـرق 7)

 اما تقدم هيما  لا كانا  حدأ نق تي الشماا االجأو . االمغر  

 ( حاحيا  : حاا من اينحرا . 8)
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 (1)ا ه كانا الزيادة يف الجها اوخرأ هتمام الزائد هو اينحرا  مواهًقـا لجهـاا لمحائط

 .  (2)السما

لعـدد مـن جانـا مبتـدًئا با (3)هـانظر مـا ق ـم الخـيط مـن در  المحـيط: إن شيتا

  عمى الفـور سـما الوقـا 311[ (4)ااعر ا هما كاه ههو بعد الحائط هاحفظها الحائط

ــين بعــد الحــائط المحفــوم (6)ثــم خــذا (5)اجهتــه ــه اب همــا كــاه ههــو تمــام ا الفضــ  بيأ

 ا اينحرا  [ثمّ 
ّ
 هـاينحرا  حـمالي

ّ
ا ه ا  ه كاه الفض  لبعـد الخـيط االسـما جأـوبي

 كاه الفض  لسما الوقـا هـ
ّ
ا ه كـاه الفضـ  لبعـد الخـيط اسـما ا اينحرا  جأـوبي

 
ّ
  (7)الوقــا حــمالي

ّ
ــوبي ــاينحرا  جأ ــاينحرا  ا ه ا ه كــاه الفضــ  لســما الوقــا ه

 
ّ
 .(9)اهي طريقا صحيحا سهما (8)حمالي

                                                 
 ( د: جها. 1)

 ( حاحيا  : االجأو  االشماا امخالًفا يف التشريق االتغريا حرح. 2)

(3 .  ) 

حماليًّا هاجمعـه (يف حاحيا  : قوله: ثم خذ الفض  بيأه ابين بعد الحائط هذا  لا كاه السما جأوبيًّا هإه كاه 4)

هالزائــد هــو  مــم بعــد الحــائطا همــا حصــ  مــن الجمــم ههــو تمــام اينحــرا . هــإه باد الجمــم عمــى 

 اينحرا ا انتهى. 

(5 .  ) 

 ( د: خذ. 6)

   . /118/( [د7)

 ( + د. 8)

حـرا  يف اـ  العزيز الوهـائي هبـا مـن  رحـاد الحـائر: اضـر  جيـا تمـام اين ( حاحيا  : اكتا الشي  عبد9)

العر  المبسوم يحص  ا  تمام قوس الجها هي  ي المأقوس هال يأـايف ماهـاا الـر  ه تضـر  اـ  

اينحرا  يف جيا العر  مأحً ا يخـر  اـ  تمـام هضـ  ال ـوا قوسـه يف جـدااا الظـ  يحصـ  تمـام 

لعـر  هض  ال ولين. هذا ممـا اسـتخرجه كاتبـه مـن كالمهـم الـم  ه مأقوهبـا صـريًحا هإّنـه اقسـم اـ  ا

المأقوس ايثأي عشر مرهوًعا عمى جيا اينحرا  يحص  بعد اوهـق عـن الق ـاا ا ه ضـربا جيـا 

اينحرا  يف جيا تمام الغايا وي جزك  ردت مأحً ا حص  جيـا ارتفـا  الشـمس عمـى السـ ح اقـا 

 الزاااا هخذ ا  قوسه المبسوم يحص  ا  الزااا للر الجزكا كاتا. 
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 : تنبيز

 الربم لمحائط هال بّد مـن صـّحا انسـأاد
ّ
بـأه تضـم عمـى  (1) لا  سأدت  حد جانبي

جيا تمام اينحرا   ثو اضربتس يح الربم عمى السوّي.  (2)الربم حمفا انحوها ليقن

ــا يحُصــ  اــّ  مبســوم قــوس الجهــا اســتخر  قوســه  يف اــّ  العــر  المبســوم مأح ًّ

 يحص  قوس الجها.

جيـا تمـام  (3)ضربا جيا قوس الجها يف جيـا اينحـرا  مأح ًّـا حصـ  إنا

يحص  هضـ   ن  سق ه ما استخر  قوسه يحص  تمام هض  الّ ولينا هض  الّ ولين

ــا يحصــ  جيــا  إنالّ ــولين. ا ضــربا جيــا اينحــرا  يف جيــا تمــام العــر  مأح ًّ

ارتفا  الق ا استخر  قوسه يحص  ارتفا  الق ا اهو عر  الّس ح اامه المبسوم 

 هو الظ  الم مو .

جيـا ارتفـا  الق ـا يحصـ  ق ـر اـ  مبسـوم ارتفـا   (4)القامـا عمـىا ثو اقسو

بأصفين اطولـه كـأجزاك هضـ   (6)عرضه عشرة  بيات مقسوم (5)تخ  عدوال  ثو اا الق ا

ايف الرـاين هضـ  دائـر ا اتقتـا عمـى ر س البيـا اواا هضـ  الـدائرا الدائر المفـرا 

ا ايف الرابـم اـ  السـماا ايف الرالن ا  هض  دائر الّس ح المأقوس السّتيأيا الّس ح

ين. ثم  ثبا يف  ّاا بيا الجـداا مـن اهقذا تفع  يف الأصل الراا ايف الخامس السما

ايف البيا اواا من الأصل الراين هابً ا  يًضا مـن ا (7)( لى  الأصل اواا هابً ا من 

                                                 

 ( د: ايستأاد. 1)

 يا  : ليقوه. ( حاح2)

 ( د: يحص . 3)

   . /118/( [د4)

 ( د: جذاي. 5)

 (  : مقسوما. 6)

(7 ] )/4/ .   
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(  لــى  اهقــذاا ا يًضـا بــين ا ابــين هضــ  الّ ــولين ثــّم خــذ الفضــ  بـين ا (  لـى 

 بالقوس القربأ.  (1)اتسّمى

اسـّمه  (  لـى اهـو مـن ا هض  الّ ولين  لى ما يف الأّصـل الّرـاين (2)ااجمم بين

ُيسـّمى  (4)هتمـام الزائـد ا ه باد عمـى ا  قـّ  مـن  (3)بقوس الّتمام  ْه كـاه المجمـو 

 اعقســه يف ا لّصــغرأبــالقوس ا
ّ
ــر الّســ ح [هــذا يف الحــائط الجأــوبي يحُصــ  هضــ  دائ

 
ّ
ـا  (6)اّمه المأُقوس السّتيأي ااضربه زحّصلا (5)الشمالي يف جيا ارتفـا  الق ـا ُمأح ًّ

جهـا الّسـ ح يف الّتشـريق  عهتز  اّ  السما؛ خذ قوسه يحص  السما ا316يحص  [

ولين يف القــوس الُقــربأ ايف القــوس االّتغريــا  ه باد هضــ  الــّدائر عمــى هضــ  الّ ــ

غرأ يقوه مواهًقا م مًقا اما عداهما همخالـل.  الصُّ

                                                 
 ( د: ايسمى. 1)

 (  ا د. 2)

حاحيا  :  يًضا يف البعـد: تأظـر  ه كـاه مـن سـما البسـي ا يف الوقـا المفـرا  اسـما الحـائط يف ربـم  (3)

الحـائط يحصـ  بعـد الشـمس عـن سـ ح  ااحد من دائرة  هق البمـدا هـاطرح سـما البسـي ا مـن سـما

الحائط من جها الغربي اجهته جها السما الحائطا ا ه لم يقن سما البسي ا اسما الحائط يف ربم 

ااحد من محيط اوهقا هاجمم السمتين يحص  البعد. اتقوه جهته خال  جها سما الحائطا اجهتـه 

ا ا ي هتمام الزائد عميها هو البعد. اتقـوه جهتـه جها سما البسي ا  يًضا  ه كاه المجمو   كرر من 

خال  جها السما الحائط ا ه المجمو  سواك هتقوه عمى نق ـا تربيـم السـ ح مـن محـيط  هـق البمـد 

االحائط جها البعد يف الحالا التي يقوه هيها سما الحائط هاعمم  نه متى كـاه سـما البسـي ا  قـ  مـن 

جها سما الحائط امتى كاه سما البسي ا  كرر من تمـام سـما  تمام سما الحائط هتقوه جها البعد

 الحائط هتقوه جها البعد خال  جها سما الحائط انتهى. 

   . /113/( [د4)

(5 .  + ) 

(حاحيا  :  لا كررت الظالا لفض  الدائر الس ح اتعذر الضر  لقررته هخذ اـ  تمـام هضـ  دائـر السـ ح 6)

عمى جيا ارتفا  الق ا يحص  ا  المأقوس السما قوسه اطرحه من االله قامته السّتيأي  ا اقسمه 

 يبقى السما. 
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ــة ا ــا يســاب قســي عصــر الُمنحرز تأخــذ جــداًي كجــداا عصــر  (1)[ههــو  ه أم 

 (4)اينحـرا  [ ه اتفقـا  (3) لى تمـام (2)سموت قسي عصر البسي ا ثّو اعمعا البسي ا

ْه باد ســما عصــر البســي ا عمــى اينحــرا  [هــإا (6)ااينحــرا  هقــط (5)جهــا الســما

اخـــذ الفضـــ   ه اختمفـــا ا (7)هيواهـــق جهـــا الُبعـــد جهـــا اينحـــرا  ا ي هيخـــالل 

االمـراد بالجهـا ا جهـا اينحـرا  االسـما (8)ااختمفا يف التشـريق االتغريـا [«...»

لزائـد هـو هتمـام ا هـإْه باد الجمـم عمـى ا يحصـ  ُبعـد الّشـمسا االّشـماا (9)الجأو 

                                                 
 ( د: بأه. 1)

(حاحيا  : قوله هإه اختمفا جها اينحرا  االسما  ي بأه كاه  حـدهما حـماليًّا اااخـر جأوبيًّـاا انتهـى. 2)

عمـى نق ـا تربيـم السـ ح  ي اهـو  امتى كاه سما البسي ا مبأيًّا التمام سما الحائط هيقوه البعد 

هي نق ا ق ا  هقه اهو المأحر  عن نق ا المشرق االمغر  بقدر انحرا  الس ح عن نق ا الجأو  

االشماا. ااعمم  نه متى كاه باد سما البسي ا عمى سما الحائط حين كاه يف ربم ااحد هيقوه اجه 

جها الق ا الظاهر عميـها امتـى الحائط مظمم امتى عدم سما الحائط سما البسي ا هو البعد اجهته 

 هتمام البسي ا هو البعدا ااهلل  عمم.  كاه سما الحائط 

حاحيا  : تمام اينحرا  هو سما الحائط اااهره  نه يخر  بين السـمتين يف حالـا المخالفـا يف التشـريق  (3)

لســمتين  ه اتفقــا يف التشــريق االتغريــا امرمــه يف باد المســاهرا لقــن يف الــزاد الســأوي  نــه يجمــم بــين ا

االتغريــا ا ي هيؤخــذ الفضــ ا ايف حاحــيا د: هائــدة هــإلا بدت ســما عصــر البســي ا عمــى اينحــرا  

 هيواهق جها البعد جها اينحرا  ا ي هيخاللا ااهلل  عمم. 

 د:  لا اتفقا. /(  : اتفقتا. 4)

 ا بأه كاه السما جأوبي ااينحـرا  حاحيا  : قوله:  ه اتفقا جها السما انحرا  سما عصر البسي (5)

جأوبيا انتهى. قولـه: االتشـريق االتغريـا  ي بـأه كـاه اينحـرا  حـرقيًّا االسـما غربـي هجهـا البعـد 

انتهى. قوله: اخذ الفض   ه اختمفا  لى آخـره  ي بـأه كـاه  حمالي. االحاا  نه لم يزد الجمم عمى 

ا  ي تسقط اوق  من اوكررا هإه كاه السما  ق  مـن تمـام اينحـرا  السما حماليًّا ااينحرا  جأوبيًّ 

تسقط السما من تمام اينحـرا ا ا ه كـاه السـما  كرـر تسـقط تمـام اينحـرا  مـن السـما يحصـ  

 البعدا انتهى. 

 حاحيا  : ااختمل يف التشريق االتغريا كما يزاد المساهر.  (6)

(7 .  + ) 

(8 .  + ) 

 ( د: الجأوبي. 9)
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ــد ا ــرا  الُبع ــة االنح ــز عه ــاعهت ــريق  (1) ه  اّتفق ــماا االّتش ــو  االّش ــين الجأ يف الجهت

وهَّ سـما العصـر ا السـما العصـر يف كونـه غربيًّـا«...»االّتغريا [بـأْه كـاه اينحـرا 

اهـي لمعرهـا ا يقوه حرقيًّا  يًضا االحاص  له عمى انتياه بما يوهم بقيـده بعبـارة القـوم

 ا  (2)قسي العصر «...»لقن هيه  نه غيرا اقا كاه ي لخصو  اقا العصرالبعد وي 

اينحرا  االسما االتشريق االتغريا  (5) (4)[هإه اختمفا جها الجمم عمى  (3)باد

 جها الُبعد جها اينحرا . (6)هيخالل الم يزد الجمم عمى 

ط  ْه ااهقه سـما الوقـا يف الجهتـين جها الُبعد هي جها سما الحائ: وعز ِخر

 عأــي الجأــو  ا  ا خالفــه يف الجهــا هقــطا (7)الجأــو  االّشــماا االتشــريق االتغريــا

ثـو خـ  عيـة ا (9)[ا ي بخـال  جهتـه ا (8)االّشماا الم يـزد السـما عمـى اينحـرا 

 البسي ا ُمأح ًّا يحُص  جيـا ارتفـا  (10)ااضربه يف جيا تمام ارتفا  قسي العصرالبعد 

                                                 
 ( كتا تحتها  :  ي السما ااينحرا . 1)

(2 .  + ) 

   . /113/( [د3)

 (  : جهتا. 4)

 ( د: ا ه اختمفا جهتي. 5)

 (حاحيا  : ثم اجمم سموت قسي العصر البسي ا. 6)

 : قوله التشريق االتغرياا  ي بأه كاه اينحرا  حرقيًّا االسما غربيًّا هجها البعد حمااا المحاا  نه لم  (7)

 انتهى.  جمم عمى يزد ال

حاحـيا  : بــا  يف اضـم قــوس العصـر عمــى السـ ح المأحرهــاتا اطريقـه:  ه تحصــ  سـما العصــر يف  (8)

البسي اا ثم اجمم للر السما  لى سما الحائط  ه اتفقا يف الجهـاا ا ي هخـذ الفضـ  بيأهمـا يحصـ  

د هو البعد اجهته جها اينحرا  ااقسم اثأي عشر عمى هتمام الزائ بعد الشمسا هإه باد الجمم عمى 

جيا بعد الشمس يحص  حخ  الظ  المستعم  ضربأاه يف الظـ  المعقـوس الـذي  جـزاك اثأـي عشـر 

لالرتفا  العصر يف البسي ا اقسمتاه عمى اثأي عشـرا همـا خـر  ههـو الظـ  المسـتعم ا ااـ  المبسـوم 

 لبعد الشمس ههو البعد المستعم . 

(9 .  ) 

 ( د: عصر. 10)
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ا ارتفـا  الّشـمس عمـى السـ ح (1)هاسـتخر  قوسـه يحصـ  تمـاما الشمس عمى السـ ح

يحص  تمام ارتفا  الّشمس عمـى السـ ح؛ اسـتخر  جيبـه يحصـ  جيـا   سق ه من 

ارتفا  قسي عصر البسي ا عمى جيـا  زاقسو عيةارتفا  الّشمس عمى الس ح.  (2)تمام

حّصـ  قوسـه يحصـ  ا  ًّا يخر  جيا السـماارتفا  الشمس عمى الس ح مأح (3)تمام

الظـ  المبسـوم يرتفـا  الّشـمس عمـى زاستخرج الُبعد؛  عهة (4)وعهتز يخالفالسما 

 الم مو . (5)الّس ح يحص  ا 

دائر غرا  البسي ا  لـى تمـام اينحـرا  كمـا  (6) ْه تجمم سموت ودائر الُغروب

عهتــز اا مس كــاوّاا  يحصــ  ُبعــد الّشــ319هعمــا بســموت قســي عصــر الُمأحرهــا [

ــّدم (7)ُتعمــم ــإن تبعــتا ممــا تق ــا حصــ   (8)ز ــّدم يف قســي عصــر الُمأحره العمــ  كمــا تق

 الم مو .

ـا قائًمـا عمـى سـ حرسو الُمنحرزة ا ا اوهـق بغيـر  ايـا (9) ْه تخّط يف س حها خ ًّ

ههو خّط نصـل  ـار البمـد بـأه ُترسـ  حـاقوًي يف خـيط عمـى اجـه الّسـ ح اُتعّمـم عميـه 

                                                 

(1 .  ) 

(2 ] )/1/ .   

   . /121/( [د3)

 (  : تخالل. 4)

 (  ا د: الظ ا ايف حاحيا  : الظ . 5)

(حاحيا  :  ما قوله  ه تجمم سموت دائر غرا  البسي ا  لـى تمـام اينحـرا ا  ي  ه كـاه سـما البسـي ا 6)

من سما الحائط يحصـ  البعـد اسما الحائط من ربم ااحد من دائر  هق البمدا هاطرح سما البسي ا 

اجهته خال  جها سما الحائط ا ه كاه مخالل هاجمم السمتين يقوه هي البعد اجهته جهـا سـما 

 الحائط كما لكرنا يف مح ا هاههم. 

 (  ا  ا  : يعمم. 7)

 ( د:  تبعا. 8)

 (  ا د. 9)



 
181 

ثمَّ اجمم تمر الـأّقطا (2)ثالًثا (1)نقً ا
عمـى السـ ح مسـ رة  (4)بخـطٍّ مسـتقيمي  ا اقسـم (3)

عمـى  حـد  (5)بحيـن يقـوه خـيط الربـما صحيحا الجسم ا سـأد  حـد خّ ـي الربـم لهـا

 هيه نق ا اسّمها الق ا. زازر ا خ ًّا بجانبها ههو الخّط الم مو  (6)هخطَّ ا خّ يه

 : تنبيز

 يف نق ا الق ا يف اينحرا
ّ
 من  سـف  خـّط نصـل الأّهـار ايف الجأـوبي

ّ
  الشمالي

ا بعـد عـن تقاطعهـا  (7)بااا البمـد «...»عمى الق ا دائرة سـّتيأيا [مقاطعـا وأِدرا  عاله

الّصـفر يف جهـا  (8)اهـو السـما الـذي بـإباكا من جها السف  بقـدر سـما نق ـا الـّزااا

 ايسـاركا اينحرا 
ّ
  اهو جها يميأر يف اينحرا  الشرقي

ّ
مـًا عّمـو اا (9)يف الغربـي عال 

ا ّي همقابمها من الجها ا ههو نق ا المبد   ْه كاه اينحرا  جأوبيًّاا عمى الدائرة السّتيأيا

ثـو  أبعـدا ههـو خـّط نصـل  ـار الّسـ حا اوخرأ. ه ص   هبا الُق ا بخطٍّ 
عـن نق ـا  (10)

 ا المخالفـا بشـرطه  (11)المبد  بسموت هض  الـدائر يف جهـا المواهقـا [ ي يف التشـريق 

مات بالق اا اعّمم  خ وم هض  الدائر.  (12)ههوا اص  العال 

                                                 

 ( كتا تحتها  : نق ا. 1)

 (  ا د. 2)

 ( كتا تحتها  : الأق ا. 3)

 قما اد: ا قما ايف حاحيا  :  قم ارقم هوقها: غ. (  : ا 4)

   . /121/( [د5)

 (  : هخذ. 6)

 (  ا د. 7)

 ( د: بأه. 8)

 ( د: الغر . 9)

 حاحيا  : اعمم  ه المزلا تأسا  لى الق ا الظاهر عميها االأق ا الخفيا عأهاا انتهى.  (10)

 ( د. 11)

 ( د: ههي. 12)
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 (3)المخالفـا (2)يف جهـا (1)اقعـا نق ـا السـما التـي تبعـد هبـا [عـن نق ـا  ومت 

ا ه كـاه ا هأخر  هض  الـدائر مـن الجهـا اوخـرأا لخ وم هض  الدائر  ي هوق اوهق

 صل  ار الّس ح.هخّ ه قائم عمى خّط ن السما 

 : تنبيز

( ُيرسـم  لـى  اعمم  هَّ الأّصل من الجداا المحسو  لرسـم المأحرهـات مـن 

  (4)عمى الّس ح من الزااا  لى الغرا  يف انحرا 
ّ
الـذي  (5)االأصل اوخـرأا الشرقي

. ا اق  لى الزاااعميه  يًضا من الّشر (6)ُيرسم (  لى من 
ّ
 اعقسه يف اينحرا  الغربي

ا عن الق ا عمى خّط نصل  ـار الّسـ ح  (8)بعد (7)رسم قسي العصر اهو  ه وأم 

مًا ههي المركز هأخر ا ارتفا  الق ا (9)يف جها المبد  بظّ  المبسوم مأـه  (10)اعّمم عال 

 در عمى المركـز نصـل  ثمَّ ا    ار البمد ههو خّط اوهق318خ ًّا قائًما عمى خطِّ نصل [

العصر عن نق ا المقاطعا لألهق من الجهـا  (11)دائرة سّتيأيا تحا اوهق ا بعد السموت

                                                 
 ( + د. 1)

   . /121/( [د2)

 الفا. ( د: مخ3)

 (  ا د: اينحرا . 4)

ترسم جميعها لقن يف باد المسـاهر ا مـا تـره التـي بعـد   لى  ( د: ااخرا ايف حاحيا  : هذا يقتضي  بمن 5)

همن بااا يقوه هض  الدار له مشـرًقا  ا مغرًبـا بحسـا القـوس القـربأا التسـّمى هـذه  الصل  لى 

يرسـم عمـى الوجـه   لـى  قوس التمام اكال المقدارين يرسماه عمى الوجـه الجأـوبي امـن القوس ب

 الشماليا انتهى. 

 ( د: ترسم. 6)

(7 ] )/1/ .   

 ( د: تبعد. 8)

 (  ا د: مبسوم. 9)

 (  ا  : هخر . 10)

 (  ا د: بسموت. 11)
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 ا بقــدر الســما اعّمــم (1)المواهقــا الســما
ّ
اصــ  بــين العالمــا االمركــز بخــطٍّ حــعاعي

هـاجمم كـ َّ ثـالث نقـط بقـوس ا العصـر (2)ا هض  مأه بقدر الظـ  الواقـم يحصـ  نق ـا

  ه  ردت عمى ما سبق. ودائر الغروباكذا القسي ا عصريحص  قوس ال

 : تنبيز

الربكار وجـزاك سـموت هضـ  الـدائر االعصـر االقسـي ادائـر  (3)اعمم  ّه هتحات

ا الّمفلاا (4)الغرا  من  قسام محيط الدائرة السّتيأيا المركـز  ُبعـداال خص اطوا  أم 

 همن  قسام المس رة المتساايا اوقسام.

 

 يف المقاييس وإخراج الجهات: اللالباب الث  

لـر س طولـه بقـدر قامـا  (7)من ُنحـاسي انحـوه محـّدًدا (6)حخًصا لمبسي ا (5)تتخذ

ثمَّ احفرا الظِّ  غير سيالنه
قيامـه بشـمفا  هتصـّححا مركز البسي ا اتجعمه عموًدا عميها (8)

 سـه االمركـز بحين يقوه بـين را امّيمه عمى المركزا انحوها  ا اجعمه يف مقاه يميق به

 (11)يف الشــق  اثّبتــه نحــو (10)هــاواا  الــى االّرــاين  حســنا (9)بقــدر قامــا الظــ  عمــوًدا

                                                 

   . /121/( د: لمسما [د1)

 ( د: نقط. 2)

 احيا  : اهتتاح. (ح3)

(4 .  + ) 

 ( د: يتخذ. 5)

 (  : لمبسيط. 6)

 (  ا  ا  : تحديد. 7)

 (حاحيا  : تحضر. 8)

   . /122/( [د9)

 ( د:  خس. 10)

 ( د: بأحو. 11)
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حخًصـا طـوياًل ي  (2)ااهعـ  يف مركـز المأحرهـا كـذلر. اُيتّخـذا (1)الّرصا   ا الجّ  

بحيـن ا اوقصـر (3)ااجع  طرهه يف ق ا الُمأحرهـا امّيمـه عمـى الّشـاخ ا  ايا ل وله

ه. ا (5)نق ايف  (4)يشرتكا اهـذا يخـت  ا هعمـا يف البسـي ا كـذلروإن شـيت هيفع  ببدنـ 

 بخ وم هض  الدائر.

 ه تجعــ  حاخًصــا لمبســي ا  ا المأحرهــا يفعــ  ببدنــه لخ ــوم هضــ   زــإن شــيت

يف البســي ا  ْه تقســم : زطريقــزا الـدائر ابر ســه لقــوس العصــر  ا القســي ادائــر الغــرا 

ثـمَّ ا ه بأقسام قدرها بقدر اـّ  مبسـوم العـر س حها من الق ا  لى الخّط الذي يقابم

عمى س حها حخًصا من الجها المقابما لمق ا طوله اثأي عشر قسًما من  قسام  (6)اقسم

ــدر ُق ــر اــ  مبســوم العــر  ا ســ حها ــه بق ــز الّشــخ  اطول همأتهــي اوقســام مرك

ر س الشـخ  يف المركـز  (8)هاجعـ  (7)[ااستخراجه بقسم القاما عمـى جيـا العـر  

امّيمـه عمـى الّسـ ح عمـى خـّط نصـل  (9)اقم ما باد مأه عن محالاة المركـز اوصـمي [ا

ا ه ا  313من  قسام  مس رة الظ  [ بحين يقوه بين ر سه االس ح بقدر ا (10)الأّهار

[الذي هو مأتهى اوقسـام مـن  (11)حئا اجع  خيً ا من ق ا البسي ا  لى مركز الّس ح

                                                 

 (  ا د: الجبس. 1)

 (  : اتتخذ. 2)

 حاحيا  : الشخ .  (3)

 (  ا د: يشرتك. 4)

 حاحيا  : نق ته.  (5)

   :  قما ايف د:  قم. (6)

 .  ا د( 7)

   . /122/( [د8)

 (  ا د. 9)

    +  : ااق م ما باد مأه عن محالاة المركز اوصمي. /6/( [ 10)

 (  : الشخ . 11)
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اللـر ا (3)ااربط هيه عقدة  ا اجع  هيـه مـري (2) (1)ايا الشخ العمود المأصو  يف  

 المبسوم لمعر  كما تقّدم. (4)بقدر ُق ر ا 

ـا يف الُمنحرزـةا أم 
 ثــو  ا  ْه تجعـ  طولـه بقـدر ُق ـر اـ  مبسـوم ارتفـا  الق ـا (5)

يف نق ـا.  (6)امّيمه عمى الشاخ  اوقصر حتى يشرتكاها اجع  ر سه يف ق ا المأحرها

اجع  يف ق ـا المأحرهـا خيً ـا ا بعـد بـه عمـى خـّط نصـل الأّهـار امّيمـه [ ا  توإن شي

 لى  ه يأقس عمى العر  بأه تسأد هدهتي الربم لمخـيط ايميـ   ا يرهـم  لـى  (7)ارهعه 

  ه يقم خيط الربم عمى قدر العر  من قوس ايرتفا .

بشـمفا [ ا يف مقـاه يميـق هبـا اتز ـا  (8) ه تجعمهـا: نصة البسيطة عم  الجهاتا

ا ثمَّ اجع  سـ ح الربـم عمـى سـ حهاا عمى الجهات تقريًبا (10)بحين تقوها (9)نحوها 

البمد ايقوه جها محي ا من  (12)نصل الأّهار (11)بحين يقوه هدهتي الربم موابًيا لخطّ 

ا ي هأق ا الجأو . ااعر  ا الأق ا الّشماليا  ه كاه جها سما الوقا كذلر (13)جها

البمد  لى جهـا  (14)بعد بخيط الربم عمى محي ه من خّط نصل  ارتمام سما الوقا ا 

                                                 
 (  : الس ح. 1)

 ( د. 2)

 ( د: موري. 3)

 ( د: الظ . 4)

 (حاحيا  : ااستخراجه  ه تقسم القاما عمى جيا ارتفا  الق ا كما تقدم. 5)

 ( د: يشرتكا. 6)

 : اارهعه. ( د7)

   . /123/( [د8)

 (  ا د: انحوها. 9)

 ( د: يقوه. 10)

 ( د: بالخط. 11)

 ( د:  ار. 12)

 ( د: الجها. 13)

 ( د: الأهار. 14)
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 (5)خـيط الربـم (4)المغر  اسـائر (3)ا ّي هفي جهاا السما كذلر (2)كاه (1)المشرق  ه

بخيط مرق  بشاقواي احّرك البسي ا حتـى يأ بـق الظـّ  عمـى الخـيط هتصـير  ل لاك عمـى 

 الجهات.

ا يقوه مركزها عمى خّط نصل الأّهار (6)ا در عمى س حها دائرة سّتيأيَّ : وإْن شيت

ا بعـد بتمامـه عـن تقـاطم الـدائرة لخـّط ا ااعـر  مأـه السـما اجهتـها ثمَّ ُخذ ايرتفـا 

ا ي هالـذي يف ا الّشـماا  ه كـاه السـما حـماليًّا (8)الس ح الذي يف جها (7)نصل الأّهار

ا ي هفـي جهـا ا قبـ  الـزااا (9)جها الجأو  عمـى المحـيط يف جهـا المشـرق  ه كانـا

ههو خـّط ا (13)الدائرة بخط (12)[ابين مركز  (11)اص  بيأهما (10)المغر . اعّمم عالمته

السما. هحّرك الس ح  لى  ْه يأ بق اّ  خيط الّشاقوا عمى خـط السـما هتصـير عمـى 

 اغير للر. كما تقّدم. ثمَّ امتحن استوائها اثّبتها بأحو الجبس (14)[الجهات

 : (15)ت نيبان

 ه : (16)طريقــزاا   الحــائط بأحســن ا ســه  مــا يقــوه311انحــرا  [  حــدهما يف

                                                 
 ( د: ا ه. 1)

 (  : كانا. 2)

(3 .  ) 

 ( د: اساتر. 4)

 (حاحيا  :  ي الخيط الموضو  عمى قدر سما الوقا انتهى. 5)

 ( + د. 6)

 ( د:  ار. 7)

   . /123/( [د8)

 ( د: كأا. 9)

 ( د: عالما. 10)

 ( د: بيأها. 11)

 (  ا د: امركز. 12)

 (حاحيا  : بخيط. 13)

(14 .  ) 

 (حاحيا  : تأبيهاه15)

 (  : ه ريقه. 16)
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 (2)بحيـنا ا سأد  حـد خّ ـي الربـم لهـاا (1)مس رة صحيحا الجسم عمى الس ح تجع 

كمـا تفعـ  ا هُخّط خ ًّا بجانبها ا قم عميه خ ًّـا آخـرا يقوه الخيط عمى  حد خّ ي الربم

أق ـا الّتقـاطم مركـز الّشـخ . ها ُخ ـومي  (3)هيحص  مـن تقاطعهمـا  ربـما بأهق الّس ح

اعّمــم ا المتقــّدم لكرهــا (4)هــاهتح ب ركــاًرا صــحيح الّســير اضــم  حــدأ ســاقيه يف الأّق ــا

ااهـتح ا الُخ وم اوربم. ثم ضـم الشـخ  يف الأق ـا المـذكورة (6)من (5)باوخرأ نقً ا

ا ارجمـه اوخـرأ عمـى ر س الشـخ ا (7)الربكار اضم رجمه يف كّ  [نق ا من اوربـم 

 يقوه الشخ  هبذه ال ريقا مستقيًما.ه

 (9)اوقصـــر يف (8) ْه يقـــوه حـــخ  البســـي ا يف المركـــز االشـــخ : وإن أردت

المتقـّدم لكـره  (12)ال ريقا اارصد اّ  الشخ  (11)هاهع  هبذها يف المركز (10)المأحرها

اكــذا  ه ا هســما الوقــا  ل لاك مســااي لالنحــرا ا  لــى  ْه يأ بــق عمــى خــّط الّســ ح

 (16) لى  ْه يقـم اّمـه عمـى اـ  (15)بر س هذا الشاخ  (14)هيه حاقوًي  (13)ً ا رسما خي

                                                 
 (  : س ح الحائط. 1)

(2 ] )/6/ .   

 ( د:  ربعا. 3)

   . /124/( [د4)

 ( د: نق ا يف ك . 5)

 (  : يف. 6)

 (  : الأقد اوربم. 7)

  ا د:  ا الشخ . ( 8)

(9 .  + ) 

 (  ا د: لممأحرهاا ايف حاحيا  :  ي لي نخرا  من مركز الشخ  عمى مسقط الحجر. 10)

 (  : به هذه. 11)

 ( د: الشاخ . 12)

 ( د: خيط. 13)

 (  : حاقوا. 14)

 (  ا د: الشخ . 15)

 ( د. 16)
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 (3)معموما بما تقّدم الراين عهة السمتا (2)[اهذا الخيط هو  حسن ا كما تقّدم (1)الخيط

بحين  ّنهـا لـم تقـم عمـى خ ـوم هضـ  دائـر المأحرهـا ا يف رسم قوس العصر  ا القسي

عمـى خـّط نصـل  ـار السـ ح قـدًرا لـم تصـ   (5)ا ْه تبعد عن مركز المأحرهـ (4)اطريقه

ثـم  قـم ا هيه نق ا ههي المركـز (7)ااهر ا رؤاس القسي  لى ُخ وم هض  الدائر (6)هيه

ــا ابد يف طــوا خــّط نصــل [ ــار الســ ح هموضــم التقــاطم لمخّ ــين المركــز ا عميــه خ ًّ

ــه نصــل ا الم مــو  ــرة ســّتيأيا [كمــا تقــّدم  (8)هــأدر عمي ــ  العمــ (9)دائ  (10)  كمــااكّم

 يحص  الم مو . (11)سبق

 زائدة يف معرزة تقويس القسيّ 

ثـمَّ [اّسـم الب ركـار بفتحـا ا اينقالبين بخطٍّ ااقسمه بأصـفين (12)اجمم بين نق تي

 (17)نق تـــي (16)ســـاقي الب ركـــار يف  حـــدأ (15) حـــدأ (14)ضـــما (13) اســـم مـــن للـــر 

                                                 
 (  ا د: الخط. 1)

 ( + د. 2)

 (  : البا  الرالن. 3)

 (  ا د. 4)

   . /124/( [د5)

 (  ا د. 6)

 (  : هاهر . 7)

(8 .  ) 

(9 .  ) 

 ( د: بما. 10)

(11 ] )/161 .  

 (  ا د: نق ا. 12)

 ( + د. 13)

 ( د: اضم. 14)

 (  :  حد. 15)

 (  ا  ا د:  حد. 16)

 (  ا د: نق ا. 17)
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نق ا اينقال  ااخر ا در  ثم انقمه  لىا [حين كاه (1)ا در باوخرأ حعاًعاا اينقالبين

ــا مــن الأّق ــا الُمأصـفا (2)هبـا حــعاًعا  تقــاطم  (4)لمخــّط  لــى (3)ُيقــاطم اواا ا خـر  خ ًّ

ثـم اركـز الب ركـار ا   عمـى هـذا الخـطّ 311القـوس [ (5)همرك ز للـرا الّشعاعين بغير  ايا

يعتداا  ه كانا اانظر  لى نق ا مدار اا اينقالبين (8)نق تي]بين  (7)الخّط ااجمم (6)يف

يحصــ   (10)ا ه كانــا خارجــا هضــّيق الب ركــار ا [هوّســم الــدائرة (9)داخمــا عــن الب ركــار

 ااهلل  عمم.ا الم مو 

 .(12)[(11)تّما [بحمد اهلل اصمى اهلل عمى سيدنا محمد اآله اصحبه اسمم 

 

* * * * 

                                                 

 ( د: حعا . 1)

(2 .  ) 

 ( د: المأصل. 3)

 (  ا  :  ي. 4)

 (  : هذا. 5)

 (  : عمى هذا. 6)

   . /121/د( [7)

 (  : نق ا. 8)

 (  : من جو الربكارا احاحيا  : من جو الربكار. 9)

(10 .  ) 

  : تما الرسالا بعوه اهلل ال فه.  /(  . 11)

 ( د. 12)
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 ثبت المصادر والمراعع

 :  . المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة5

مخ وطـا ا قاد المسـازر يف معرزـة رسـو زالـل الـدائرا رجـا بن  حمدا مجديابن ال .1

 .IR11-11231 ضمن مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم

ا فتــاب إرشــاد الحــائر إلــ  تخطــيط زالــل الــدائرا رجــا بــن  حمــدا ابــن المجــدي .2

 .411رقم ا مخ وطا دار القتا االوثائق القوميا المصريا

3.  
ّ
مخ وطــا ا عمــدة الــدائر لوضــع خطــوط زالــل الــدائرا الــرحمن بــدعا ابــن المهمبــي

 .3641حسرتبيتي رقم 

مخ وطا ضمن مجمو  ا رسالة يف زالل الدائر قبل الزوالا محمود القباينا ابن ق ا .4

 .IR11-11231 بمقتبا مجمس الشورأ رقم

 وطـا المقتبـا مخا الكوافـة الدريـة يف البنكامـات الدوريـةا تقي الدينا ابن معرا  .1

 . 2498رقم ا الوطأيا باريس

ا ريحانـة الـّروُ يف رسـو الّسـاعات عمـ  مسـتوم الّسـطوُا تقـي الـدينا ابن معرا  .6

 .2812/393مخ وطا حسرتبيتي رقم 

مخ وطـا دار القتـا المصـريا رقـم ا ُبغية الّسائل يف وضـع المـزاولا رضواها  هأدي .9

 قسم ميقات طمعا.ا 112

مخ وطـا دار القتـا المصـريا رقـم ا ّسائل يف وضـع المـزوالُبغية الا رضواها  هأدي .8

 قسم همر اميقات.ا 631

مخ وطــا ا فتــاب الوضــع عمــ  الجهــات يف البســيطة والُمنحرزــاتا رضــواها  هأــدي .3

 .IR11-11231 ضمن مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم

11.  
ّ
ــاب الوضــع عمــ  الِجهــات يف البســيطا عمــي المــالقيا اوندلســي ا ة والُمنحرزــاتفت

 . 9192مخ وطا مجمس الشورأ ضمن مجمو  رقم 
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اعتأـى بـه محمـد ا 1 ا إيالاُ المكنون يف الّ يل عم  ف ف الّمنـونا  سماعي ا باحا .11

 .126 . ا 2119ا دار القتا العمميا: بيراتا القادر ع ا عبد

: لومعجو التاريع التراث اإلسـفمي يف مكتبـات العـاا عمي الرضا قره اآخراها بموم .12

 . 2831 . ا 2116ا دار العقبا: تركياا 1 ا المخطوطات والمطبوعات

13.  
ّ
 ا التونســي

ّ
ــي ــاتا محمــد المغرب مخ وطــا دار ا رســالة يف وضــع البســائط والُمنحرز

 .18114القتا الوطأيا بتونس رقم 

ا رسـالة يف معرزـة ُبعـد الّ ـمس عمـ  الّسـطح الُمنحـر ا  بـراهيم بـن حسنا الجربي .14

 .IR11-11231 بمقتبا مجمس الشورأ رقممخ وطا ضمن مجمو  

ي    بن   ُبو ا ْلع ز  ا الجزرّي  .11 باب بن  ْسماع  فتاب الجامع بـيب العمـو والعمـل النـازع يف ا الرِّ

 : حمـاا تحقيق  حمد يوسل الحسنا صناعة الحيل
ّ
ا معهـد الـرتاث العممـي العربـي

1393. 

16.  
ّ
ا مأصور بن الوها  تحقيق عبدا ينة زاسقهرة اآلس يف بناء مد  عنا عميا الجزنائي

 .1369ا الم بعا الممقيا: الربام

19.  
ّ
ا رســالة األصــول الّرواســع يف معرزــة الُبعــد وعهتــزا  بــي الخيــر بــن محمــدا الحســأي

 .IR11-11231 مخ وطا ضمن مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم

دار  بـي : الربـاما كة المغربيةالّساعات المزولية بعرو  الممما العزيز عبدا خربول .18

 .2113ا رقراق

مخ وطا مقتبا جامعا ا الدرر المنتممة يف رسو البسيطة والقائمةا محمدا الدمأهورّي  .13

 .1349رقم ا سعود انسالميا بن انمام

مخ وطا مقتبا جامعا ا الدرر المنتممة يف رسو البسيطة والقائمةا محمدا الدمأهورّي  .21

 .1341رقم ا سعود انسالميا بن انمام

مخ وطــا دار ا زــتح العمــيو الباســط يف رســو االربــاَ والبســائطا محمــدا الــدمأهورّي  .21

 .111رقم ا ميقاتا القتا المصريا
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22.  
ّ
ا الّتحفة المستمرزة يف تخطيط زالل الدائر بطريق الهندسةا العربي بن  حمدا الرباطي

 .2129مخ وطا المقتبا الوطأيا لمممقا المغربيا رقم د 

23.  
ّ
مخ وطــا ا شــرُ قاد المســازر إلــ  معرزــة زالــل الــدائرا حمــد الخضــرّي ما الشــاهعي

 .933العزيز العاما بالريا  رقم  مقتبا الممر عبد

24.  
ّ
ا رسالة تتعمق ببيان الُمنحرزـات وفيفيـة عمـل المـزوالا دراي  بن خمي ا الصالحي

 .133مخ وطا المقتبا اوبهريا رقم 

مخ وطـا ا ّسـاعات عمـ  الّرخـاحشـفاء األسـقاح يف وضـع الا عمـر بـن  حمدا الصويفّ .21

 .211/6المقتبا اوبهريا رقم 

هـن صـأاعا الّسـاعات خـالا العصـر : ابتقـارات مغـر   اسـ يا<ا نصـيرةا عزرادّي  .26

كميــا العمــوم اننســانيا : الجزائــرا 4العــدد ا مجمــة البحــوث التاريخّيــةا «الوســيط

 .2119سبتمرب ا 14العدد ا جامعا محمد بوضيا  بالمسيماا اايجتماعيا

ــه حســن<ا نصــيرةا عــزرادّي  .29 ــن الفقي ــ  ب ــن خمي  )ت.  ب
ّ
ــي  الّ بأ

ّ
ــزرا  القراديســي م

مجمــة البحــوث ا « ســهاماته الفمقّيــا يف عصــر الدالــا الممموكّيــا: م(1482هـــ/889

جامعـا محمــد ا كميـا العمـوم اننسـانيا اايجتماعيـا: الجزائـرا 14العـدد ا التاريخّيـة

 .2118مارس ا بوضيا  بالمسيما

طبـم عمـى الحجـر ا أبدَ اليواقيت عم  تحريـر المواقيـت شرُا السالم عبد االعممي .28

 .1318ا بفاس

ا دمشـق: 11 ا تـراعو مصـنفي الكتـة العربيـة: معجـو المـؤلفيبا عمر رضـا كحالـا .23

 .111 . ا 1319ا م بعا الرتقي

سُقورّي  .31 مخ وطا دار القتا ا نفح الفيوُ ب رُ ريحانة الّروُا محمد بن عمرا الفار 

 قسم الميقات. ا 233رقم  المصريا
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31.  
ّ
رسـالة يف معرزـة المـل الُمنحـر  الواقـع عمـ  ا  بي بقر السـّرا  بن  حمدا القالنسي

-IR11مخ وطــا ضــمن مجمــو  بمقتبــا مجمــس الشــورأ رقــم ا ســطوُ الحيطــان

11231. 

م بعـا : بغـدادا نشرها بكريا يوسـلا يف عمل الّساعاتا  بو يوسل يعقو ا القأدي .32

 .1362ا فيقح

مخ ـوم المقتبـا المركزيـا بجامعـا  م ا عداول الُمنحرزاتا محمد سـبطا المارديأي .33

 . 113رقم ا القرأ

ــد رضــا .34 ــي اآخــراها محم ــا ا داات الرصــد يف <ا بقم ــات التوقي ــن تقأي ــا م جوان

 .2114: برحموناا 13العدد ا مجمة ُسهيلا «المغر  انسالمي

تحقيـق بوينـدة غـواردي ا  نتائج األزكـارفتاب األسرار يفا خمل بن  حمدا الُمرادي .31

 .181-111ص . ا 2118ا هيئا المتاحل الق رياا اآخراه

ا عــامع المبــادئ والغايــات يف عمــو الميقــاتا عمــر بــن عمــي بــن الحســنا المراكشــي .36

 .3913مخ وطا جامعا الممر سعود رقم 

 مؤسســا: لأــدها تحقيــق  يمــن هــؤاد الســيدا الفهرســتا  ســحاق بــن محمــدا الأــديم .39

 .2114ا 2ما الفرقاه لمرتاث انسالمي

ا الجواهر النّيـرات يف رسـو البسـائط والُمنحرزـاتا اهلل حمس الدين  بو عبدا الوهائي .38

 .69 -63ارقا ا 1381/ 1مخ وطا مقتبا غوتا رقم 

مخ وطـا ا رسـالة نمـو العقـود يف عمـل الّسـاعات عمـ  العمـودا العزيز عبدا الوهائي .33

 .214133ن رقم مركز دراسا جهاد الميبيي

مخ وطـا ضـمن ا قهـر القطـا  يف معرزـة اسـتخراج االنحـرا ا العزيز عبدا الوهائي .41

 .IR11-11231مجمو  بمقتبا مجمس الشورأ رقم 
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 القصيدا الترعيعية

 الم هورة بالقصيدا الطينُْطرانية

 هـ(571)ت الرقا  الطينُْطراين عبد بب أيمد لم اعر

 

 

 

 

 

بمديأا طرابمس  (1)كانا بدايتي مم هذا الأ  الشعري يف باايا ال ريقا العيساايا

امـم هـذا لـم  سـمم مـن ا (2)ههو مما استعم  بعل  بياته يف هن المـالو ا ليبيا -الغر  

-1332) (3)عمــى الــرغم مــن  ه الشــي  عريبــي بكــي بــانوها  حــد لكــرا يســم ناامهــا

االتي كأا  تمأى  ه  حص  عمى ا اه لديه بعل  بيات القصيدةك -رحمه اهلل-م(1331

ا خـربين الشـي  ا القـن بقـي ممـا رااه بيتـاه مـم البيتـين المسـتعممين مأهـاا نسخا مأهـا

بأه القصيدة مما ُمدح به نظام ا لات مرة -رحمه اهلل- م(2112-1318) (4)محمد باباي

                                                 

-892بـن عيسـى دهـين مديأـا مقأـاس بـالمغر  اوقصـى ) هي الزاايا الصوهيا المأسوبا لمشـي  امحمـد (1)

بـن  ا االشـي  القامـ ا محمـد421السـتار العريفـي بشـيها   دهـ( انظر: هن المـالو  يف ليبيـاا عبـ333

 عيسىا لألستال  حمد الق عاين. 

هن غأائي ترجم  صوله  لى اوندلس احاهظا عميـه بـالد الشـماا اوهريقـي )المغـر ا الجزائـرا تـونسا ( 2)

 ليبيا(ا انظر: كتا  هن المالو  يف ليبياا لممؤلل. 

 ليبيا.  –يا القبيرة يف مديأا طرابمس الغر  حي  ال ريقا العيساايا بالزاا (3)

ه( من حيوخ مديأا طرابمس الغر   (4) ليبياا امن محفظي القـرآه القـريم هبـاا اعضـو  -احتهر بمقا )اْصب اك 

 لجأا المصاحل يف ليبيا. 

 

 تقديو وتحقيق

 عبد الستار العريفي بّ ـيـّز

 طرابمس -فميز اآلداب  -قسو المغة العربية 
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مـا سـأحا الفرصـا اقفـا عمـى الا القن لـم يرحـدين  لـى مظـاه المعمومـاا (1)الُممر

اي يأي الأحوي ر  هقما ا يف محفواات المقتبا اوبهريا العامرة بالقاهرة (2)حرحها لأل ْسف 

 امن ثم العم  عمى تحقيقها ا خراجها لمأور يف حما جديدة.ا بتصويرها

ـدُّ  الع  من  هم ما دهعأي  لى هذا العم  االخو  يف غمار هذه القصـيدة   ـا ُتع 

عمى  لسن الأاس مـذ مـدح هبـا نظـام الُممـر ابيـر السـم اه السـمجوقي  لـا  مما احتهر

الغرابا ما اقم هيها مـن المعـاين االمحسـأات البديعيـا التـي  العـوا بـه حـعراك ا  رساله

تأاالهــا الشــراح ا العظــم نظــام الممــر يف نفــوس العممــاك ااودبــاكا ا دبــاك للــر العصــر

هـأحجم ا الع  لعأا العصر قد طالتهـاا العالم االأساخ بالأق  هقررت نسخها يف مقتبات

حأه كرير من نفـائس للـر العصـر الـذي اصـل اممـا ا عأها العمماك يف العصر الحدين

عل ااينح ام اهـذا ممـا ا  ا تحقيـق حـراحهاا الذا لـم تأـ  اهتمامـا بتحقيقهـاا بالضُّ

ضاها  لى مـا  ثأـوا بانا كما يصفها بعل الأقادا دعاين ناهار هذه الدرة الفريدة العجيبا

 عميها يف سجعاهتم المعأونا عمى الشراح مرال.

بدايــا رحمتــي يف التحقيــق مــم  ضــاكات حــوا الشــاعر االقصــيدة هــذا وســتكون 

مـم ا التعريل بالشاعر ا ه قما عأه المعمومات وسبا  تقم كريرا مم الشعراك االعمماك

: م يف  كرـر مـن موضـمقـاا العيدراسـي يف ترجمـا بعضـها حهرهتم اعدم الرتجمـا لهـم

 مــا ال أ ــراين هقــد ضــأا المصــادر برتجمتــه  ي بمــا ا (3)«حــهرته تغأــي عــن ترجمتــه»

احـتهر ا حـاعر بغـداديا عبـدالرباق بن  حمد: ههوا سيذكره الباحن يف هذه الصفحات

اه بمــدة مــن بــالد القــردا بــال ُّأُْ راين ــر  كــاه  ســتالا ا  بــو نصــر: اكأيتــها نســبا  لــى ُطأُْ 

ا  بـ)معين الدين(ا (4)ا الأِّظ ام يا ببغدادبالمدرس اهو لقا عممي يمأح لمعمماك عمى ا اُلقِّ

                                                 
 . 2/212انظر اوعالم لمزركمي:  (1)

 ب ه الزركمي يف اوعالم. ا المقتبا اوبهرياا هقذا ض16234ا مجاميم 413مخ وم رقم:  (2)

 . 426ا 319ا 131العاحرا   القره  خبار عن الساهر الأور (3)

 . 2/1241معجم الم بوعات العربيا االمعرباا جمعه ارتبه يوسل  لياه سركيسا  (4)
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اخاصــا يف اــ  نشــأة المــدارس العمميــا يف عواصــم الرقاهــا ا حســا درجــتهم العمميــا

أُْ ـراين  ا قبمـه بقميـ ا انسالميا ايعـد ا اراجا اولقا  اانتشـرت بخاصـا يف قـره ال ُّ

 ا بحسا درجا اتصاله ا  ا ابيرا  ا  ميرا لممأوح من خميفاهذا المقا بمأزلا الوسام ا

ه ابأـه ا بذاي السم اه م ف  اتص  بأظام الُممر ابير السالجقا لمسم انين  لا ارساله اخ 

 مـا ا (1))يـاخمي البـاا(: ااحتهر ال ُّأُْ راين بقصيدته التي مدح هبا نظام الُممرا ممر حاه

ر  ا (2)هــ(481نا سأا )اهاته هقد اتفق من لكره عمى   ا كا
اهـي السـأا نفسـها التـي ُغـد 

هيهـا بـالوبير نظـام الُممـر حيـن عممـا اهــاة الـوبير يف عاحـر رمضـاه مأهـا بعـد ســاعا 

 اجهما اهاة الشاعر. ا (3)انه ار مأه

 القصيدة يف نسخها المخ وطا

 ه  هميا هذه القصيدة جعما نسخها المخ وطا موبعا يف دار القتا المأتشـرة 

معتمدا عمى يف ا انحي  عمى غيرها دهعا لإلطالاا نحاك المعمورة نذكر هأا بعضا مأهايف  

: للر عمى ما  ارده ههرس مركز الممر هيصـ  بالريـا  تحـا الـرقم التسمسـمي[عام 

 : اهي (4)(69196)

 .9623-9622: رقم الحفظا برلين- لمانيا: مقتبه الدالا -1

 .461/2: رقم الحفظ اهييأا -الأمسا : المقتبا القيصريا -2

 .1131/1ممحق : رقم الحفظا لأده - نجمرتا : المتحل الربي اين -3

 .3/286: رقم الحفظا القاهرة -مصر : دار القتا المصريا -4

                                                 
القســم ا تــاري  اود  العربــيا براكممــاها 81: 1 لمبغــدادياهديــا العــارهين ا 2/1341 ( كشــل الظأــوه1)

 . 1/111:مزركميا اوعالم ل34(  6-1الرالن )

 . 8انظر المصادر السابقا بالحاحيا  (2)

 تـاري  يف ا االمأتظم4/313ا اطبقات السبقي 313-339 /8ا 481انظر القام  يف التاري ا حوادث سأا  (3)

 . 3/64 الجوبي ااومما  بوالفر  ابن المموك

 قر  رقمي من  صدرات المركز المذكور.  (4)
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 .436/3: رقم الحفظا بوهار -الهأد : مقتبا بوهار -1

 .1131: رقم الحفظا الريا  -السعوديا : المقتبه المركزيا -6

 .28/2621: رقم الحفظا المديأا المأورة -السعوديا : مودياالمقتبا المح -9

 .1914اود  العربي : رقم الحفظا الداحا -ق ر: دار القتا الق ريا -8

ا / ي8: رقم الحفظا  بوابي -دالا انمارات : دار القتا الوطأيا ) بوابي( -3

 مج 883/316

 (3): رقم الحفظا وهبرنست -الوييات المتحدة اومريقيا : مقتبه برنستوه -11

h 1143 (10)ا 1181ا h. 

ارد بعضـها ا هبمغـا عشـرة نسـ  لمقصـيدةا دبـي - ما نس  مركز جمعا الماجـد 

 (1):همن نس  القصيدة اايا اآخر بالرتكيا بالعربي

اردت القصيدة يف المغا العربيا بعدة  سماك مأها ما ارد باسم القصيدة ال أ رانيـا 

ــا ــام ااتي ــا ا (369580ا 253224ا 257862): تحــا اورق ــذلر الأســ  المرتجم اك

ااردت باسـم ا (242766ا 301057ا 301052): بالمغا الرتكيـا تحـا اورقـام ااتيـا

ا 260467ا 257631): القصـــيدة ال أ رانيــــا القصــــيدة المجأســــا يف الأســــ  ااتيــــا

ااردت  حـــدأ الأســـ  باســـم القصـــيدة ال أ رانيـــا القصـــيدة الرتجيعيـــا ا (261922

 (. 253223): جأسا تحا رقمالم

 القصيدة يف نسخها المطبوعة

م 1866طبعا القصيدة يف بيرات يف مجما الشراكا الشهريا ليوسل حمفوه سـأا 

معها ترجما هرنسيا لمباراه سموسـرت دي ساسـي يف مأتخباتـه الم بوعـا يف بـاريس سـأا 

ا  غما نصها ضبطا (2))اهو كتا  اونيس المفيد لم الا المستفيد(: م1826ا م1816

                                                 
 جمعا الماجد لمرقاها االرتاثا دبيا قر  رقمي. مركز  (1)

 ا انظر الممحق. 2/1241معجم الم بوعاتا سركيسا  (2)
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أ»: مأها ضب ها مم اجود بعل اوخ اك يف ضب ها اْعت ـد  أ»: االصـوا ا «ه  اْغت ــد   (1)«ه 

ارُ »:  ا ضـــب ه ـــحَّ ارُ »االصـــوا  «. الس  ـــحَّ ـــها (2)«السَّ ـــا   »:  ا قول : االصـــوا ا «الأ سَّ

ا   » ْحُا   ْق  ار  »:  ا قولها (3)«الأَّسَّ   ا لم ترسم  كماا «ُسْحُا   ْق  ار»: االصوا ا (4)«س 

الـم يضـبط القاهيـا ليعـر  القـارش هـ  كانـا القاهيـا مـن ا الهمزة يف كرير من مواضعها

 االتزم بالتمحيقا بين الصفحات.ا  ا   ا من القوايف المقيدة؟ا القوايف الم مقا

 : شروُ القصيدة -

اهي نو  من التواص  الفقـري ا عما ااهرة الشراح كريرا من اوعماا التأليفيا

 ا اسـتغالق ا المشـاركا يف التـأليل: المشـرح داا  ا سـبا  مأهـاا لرقايف بين العممـاكاا

ــا ــم خاصــا ال مب ــات  هــ  العم ــأ  ا الأصــو  عــن بعــل طبق ــا ال ــى قيم  اترجــم  ل

فـه  كرـر مــن حـرح حتـى يسـمى الصــغير ا المشـراح؛ بـ  نجـد المؤلـل يقــوم بشـرح مؤلَّ

هـه د.كمـااا ااواسط االقبيـر  حيانـا مصـاحبا : عرهـات نبهـاه؛ بمصـ مح اهـذا مـا عرَّ

 . (5)الأ 

 : ال روُ المخطوطة -أوال

كما لكـراا بـأه هأـاك مـن حـرحها يف القـديم ا لكر بعضهم بأه الأاام قام بشرحها

اهأـا  حـير  لـى ا ابقـي آخـر حبـيس نسـخها المخ وطـاا اطبـم بعـل مأهـاا االحدين

  (6):بعل ما لكرته ههارس المخ وطات مأها

                                                 
 البيا العاحر من القصيدة.  (1)

 البيا السادس عشر من القصيدة.  (2)

 البيا الراين االرالثوه من القصيدة.  (3)

 البيا الرابم االرالثوه من القصيدة.  (4)

 . 219لتأليل العربيا د. كماا عرهات نبهاها  انظر: عبقريا ا( 5)

الســعودياا قــر  رقمــيا مركــز جمعــا الماجــد لمرقاهــا  –خزانــا الــرتاثا مركــز الُممــر هيصــ ا الريــا  (6)

 االرتاثا دبيا قر  رقمي. 
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لـه القصـيدة »: قاا البغـدادي يف  خـر ترجمـا ال أ ـراين مـا نصـه: ( حرح الأاام1

ا حــار الزركمــي لممعمومــا ا (1)«الــه عميهــا حــرحا ال أ رانيــا يف مــدح نظــام الممــر

اتحصـما عمـى نسـخا ا (2)«لكره  حمد عبيد يف تعميقاتـها اله عميها حرح»: نفسهابقوله

 .(3)223743: تحا رقم« ُيظ نُّ بأنه لمأاام»: من حرح لها من مركز جمعا الماجد

ا حـرح محمـد حـاجي نبـي الحميـدي القوسـج»: ( لكر براكمماه من حـراحها2

 .(4)«212: 3القاهرة ثاه : م1113 -هـ311عممه سأا 

الحمد هلل الـذي خصـ  نـو  »: هـ(  اله943( محمد البهشتي اوسفراييأي )ت3

 .  (5)«اننساه بالفصاحا االبياه...

اث الصــادرة عــن مركــز الممــر هيصــ  لكــر لــبعل ارد يف قــر  خزانــا الــرت -4

  (6):مأهاا حراحها

 . 261/6: رقم الحفظا مقتبا الفاتيقاها لمجهواا حرح القصيدة الرتجيعيا - 

أُْ رانيـا -  : رقـم الحفـظا م(1132ا هــ481): تـاري  الوهـاةا حرح القصيدة ال ُّ

2811-3. 

حـمس  بـن (7)لمحمد حـعالها الفرائد السأيا يف ح   لفام القصيدة الرتجيعيا - 

 .1938: م( رقم الحفظ1641 -هـ 1111)تا سعود الديراطي بن الدين

                                                 
 . 1/81هديا العارهينا  (1)

م بمراجعا كتا   عـالم ا ا حمد عبيد من العمماك بفن المخ وطاتا اهو من قا1/111اوعالم لمزركمي: (2)

 الزركميا اكاه الزركمي  ميأا هذكر التعميقات مأسوبا لصاحبهاا انظر مقدما ال بعا الرانيا يف اوعالم. 

 يعتأي الباحن بإخرا  هذا الشرح عن قريا ضمن عم  يضم عدة حراح لمقصيدة.  (3)

 . 31(  6-1القسم الرالن )تاري  اود  العربيا براكمماها  (4)

ــاا القــاهرةا اههــرس  16234ا مجــاميم 413ا امخ ــوم رقــم: 9/31عــالم الزركمــي:   (5) ــا اوبهري المقتب

 ا اكشــل31  (6-1القســم الرالــن ) >3رقــم 1161بــاريس: <. الكــره براكممــاه: 313: 9 اوبهريــا

 . 2/116ا هديا العارهين:1341الظأوه:

 ريا . ال -خزانا الرتاثا قر  رقمي من  صدرات مركز الُممر هيص  (6)

قد يقوه يف ايسم تصحيفا  ا تحريفاا اربمـا الصـوا   ه يقـوه محمـد سـعادةا  ا محمـد حـحالةا ااهلل  (7)

  عمم. 
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 (1): ما نس  الشراح بمقتبا مركز جمعا الماجد ههي كااي

امــن حــرح البهشــتي  ربــم نســ  ا 223743: حــرح الشــاعر نفســه تحــا رقــم-1

 (. 301649ا 302151ا 257630ا 301058): تحا

ا 261923ا 257732): شـراح تحـا اورقـام ااتيـاحراح  خرأ مجهولـا ال-2

 ا (254869ا 246653ا 246652ا 236732

ــا-3 ــام ااتي ــا اردت تحــا اورق ــا الرتكي ا 254870ا 232709): حــراح بالمغ

302512 .) 

 : ال روُ المطبوعة -ثانيا

م بو  عمى حاحيا ا ( حرح لمجهوا نسبا هيه القصيدة غم ا لمرحيد الوطوام1

 .(2)هـ(1314مقات السبم لمزابين )مصر كتا  حرح المع

ــا»( حــرح 2 أُْ راني ــا يف حــرح القصــيدة ال ُّ ــد الجماني الحــا   بــن لمحمــدا الفرائ

القصــيدة : اصــفه محمــد رحــيد رضــا يف تعميــق لــه عميــهاا (3)«م1311بمصــرا العرابــي

مشهورة اناامها الشي   حمد ال ُّأُْ راين مدح هبـا نظـام الُممـر الـوبير الشـهير صـاحا 

الزام ما ي ا السجم اهي  غر  ما نظم الأااموه يف تقملا المدرسا الأظاميا يف بغداد

: ثـم بـين موضـم القصـيدة اعصـرهاا يمزم... الكر مأها  بياتا مستدي عمى ما لهـا  ليـه

اهـو  كمـ  ا اهذه القصيدة تدلأا عمى  ه الفساد كاه قـد د َّ يف المغـا عمـى للـر العهـد

                                                 

 مركز جمعا الماجد لمرقاها االرتاثا دبيا قر  رقمي.  (1)

 تحصما عمى نسخا مصورة مأه من مقتبا مركز جمعا الماجد.  (2)

 بـن محمد<ا اقاا عأه سركيس يف موضم آخر: 2/1241عاتا لم نتحص  عمى نسخا مأها معجم الم بو (3)

الفرائـد الجمانيـا يف ا المي   حد طمبا القسم العالي بمدرسا الجزائـر يالحا  العرابي العأابي الممقا بأب

 . 2/1623>1311–1313مط الرتقي ا حرح القصيدة ال أ رانيا
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اقد عأي بشرح هذه القصيدة بعـل الشـباه المشـتغمين بـاود  ا عهد لمعمم يف انسالم

ــا بــأبي الميــ   حــد طمبــا القســم العــالي ا الحــا  العربــي العأــابي بــن اهــو محمــد الممقَّ

عا ثم معاين اوبيات بعبـارةا هبيَّن المفردات المغوياا بمدرسا الجزائر ـجَّ ابـيَّن  يًضـا ا ُمس 

ــه ممــن يعــداا  نــوا  البــديم هيهــا ا مــن  نــوا  البــديم ه البالغــا يف ايســتقرارهعممأــا  ن

ـا  هأوجه نظره  لى ما هو خير مأـه مـن القـالما ايقمفوه بالتسجيم م ف  المرسـ  الـذي ي ك 

اعدم ايلتفات  لى هذه المحسـأات المفظيـا  ي ا ا لى اعتبار المعاين تابعا لأللفاما هيه

 .(1)لموهقااهلل اا ما جاك مأها عفًوا صفًوا ممبًِّيا دعوة المعأى

 : مناسبة القصيدة -

من خالا قراكة ن  القصيدة يتبين لمقارش  ه المدح كاه يف مأاسبا عيد ه ر؛ وه 

 (2):هقااا الشاعر استسأح هرصته لتهأئا الوبير نظام الُممر هأحار هيها لصيام الوبير

ــــهُ  ق أَّ ــــه  ل  ات  ذَّ ــــْن ل   ع 
ـــــود  ْعُبـ ْمم 

ــــام  ل   ص 
 

ْت   او    ْن ق  ـامْ ل ْيس  ع  ام  ص  ْمص  ُم الصَّ اد ي م ْخد   ع 
 

 (3):ثم ختمها بتهأئته بالعيد

ي ْيـد  هـ  ْود  اْلع  اْرب ْح ب ع  أ ا  ْغم  اْلع د  م ى ر   ُدْم ع 
 

ـــاْ    ـــا   ط  ُم اْو ْل   ــا   ْدا  ْيه 
اك  ه  ـــرَّ  غ 

ــاي ْال   د 
 

 بــن ههــو الحسـن: لأعــرِّ  بالممـداح يف عجالـا ايجـدر بأـا  ه نقــل اقفـا خفيفـا

 صـمه مـن نـواحي ا ابيـر حـابم عـالي الهمـاا هـ(481-418 سحاق ال وسي ) نب عمي

ا ااحــتغ  باوعمــاا الســم انياا اســمم الحــدين القريــرا طــوس. تــأد  بــادا  العــر 

ا ا حسن التـدبير ابقـي يف خدمتـه عشـر سـأينا هاستوبرها اتص  بالسم اه  لا  رساله

رس العمميـا المشـهورة باسـم امن  هـم  عمالـه تأسيسـه المـداا اكاه من حسأات الدهر

                                                 
 . 4/623مجما المأارا محمد رحيد رضا: ( 1)

 ن القصيدة. م 23البيا  (2)

 البيا اوخير من القصيدة. ( 3)



 
213 

اقـد  ثأـى عمـى ا التـي خرجـا العممـاك اوهـذال يف مجـايت العمـوم االمعرهـاا الأظاميا

ــأهم ــؤرخين يف مصــأفاهتم م ــاك االم ــن العمم ــر م ــيرته كري ــ : س ــر يف القام ــن اوثي ا (1)اب

ا (3)اابن الجوبي يف المأتظم يف تـاري  الممـوك ااومـما (2)االسبقي يف طبقات الشاهعيا

 (5): ايربا لأا من القصيدة مدح الشاعر لموبير نظام الُممر من قوله. (4)اغيرهم

ا ْن   ل  أ ي ـام  ر  ْخـر  اْلـو  ظ ام  الُممر ي ا ه 
 ي ا ن 

 

ـــادْ    ج 
ـــاد  ْنج  ْظُمـــوُم ب ان  ُد اْلم 

ُه اْلُمْســـت أ ج  ـــاك   ج 
 

 : غر  القصيدة -

لقديمـا يف الشـعر القصيدة كما لكرت آنفا يف غـر  المـدح اهـو مـن اوغـرا  ا

اقد نبـه ا اهو بخال  الهجاكا (6) نه الرأاك الحسن: ارد يف قاموس لساه العر ا العربي

مأهـا ا ابن رحيق يف كتابه العمدة الشـاعر  لـى قضـايا عـدة عأـد الوجـه  لـى هـذا الغـر 

اسبي  الشاعر  لا مدح ممًقا  ه يسمر طريقا انيضاح »: هقااا المحبذة امأها المذموما

ا غيـر مبتذلـا سـوقياا ا لفااـه نقيـاا ا ه يجع  معانيه جزلـاا حادة بذكره لمممداحاان

ربمـا عـا  ا ايجتأا مم للر التقصير االتجااب االت وي ؛ هـإه لمممـر سـاما اضـجًرا

كمــا  كـدَّ حـابم القرطــاجأي ا (7)«احـرم مــن ي يريـد حرمانـه...ا مـن  جمهـا مــا ي يعـا 

ايجا  ه يتوسط يف مقادير اومداح التي يحتـا  »: عمميا التوسط يف غر  المدح هقاا

هـإه ا ممـا قـد تحتمـ  انطالـا هيـها هيها  لى  طالا يف اصل هتح اما يجري مجرأ للر

ب ـا  نعـيم الـدنيا ا انطالا مدعاة  لى الساما االضجر م  اخصوصا  لا كـاه الممـداح مـن غ 

                                                 
 .313-339 /8ا 481انظر: القام  يف التاري ا حوادث سأا  (1)

 . 4/313طبقات السبقي  (2)

 . 3/64 الجوبي الفر  ابن ااومما  بو المموك تاري  يف انظر: المأتظم (3)

 دراسا قيما حوا الوبير نظام الُممر.  الهادي محمد رضا محبوباا اهو انظر: نظام الُممرا تأليل د. عبد (4)

 من القصيدة.  26البيا  (5)

 انظر: لساه العر  يبن مأظورا مادة )م. د. ح(.  (6)

 . 2/128بن رحيق القيرااينا  العمدة يف محاسن الشعر اآدابه انقدها  بو عمي الحسن (7)
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سا يف  بيات موضـوعات اهو يقصد التأاا (1)«عميه بحين يقّ  احتماله لذلر ايتألأ به

 القصيدة. 

اتعد هذه القصيدة من المتوس ات من حين طولها؛ وه عدد  بيات المتوس ات 

: ايـرأ حـابم   ـا مـن القصـائد المركبـا؛  يا (2)ما بادات عن العشرين اداه اوربعـين

 ل سار الشاعر هيها عمى طريقا العر  مـن اسـتهاللهم لقصـائد المـدح ا (3)لات غرضين

امراعاة لمأفس البشريا ادهعها لالنتباه  لى ما سيمقى  ليها مـن قـوا ا (4)ا االغزابالأسي

ابـذلر ا اك   نساه آخـذ مأـه بسـهم انصـياا حعري؛ وه الغزا ممتصق بقمو  البشر

ا (5)تقوه مشاركا المتمقي لمشاعر همومه هقانا الشقوأ من خـالي القمـا مـن الغـرام

ثـم ا لقماا ابياه الأمول  الجمالي اننسـاينثم التوجه  لى اصل المحبو  بأاصا  ا

 عــر  الشــاعر عــن هــذا متوجهــا لمــدح ابيــره نظــام الُممــر ااصــفه بمــا يميــق بــه مــن 

ــا تجعمــه يف  عمــى المراتــا البشــريا بصــفات مرغوبــا اكــاه موهقــا يف ا  اصــا   يجابي

ا االممـداح عمـى اجـه الخصـو ا تقسيمه وبيات قصيدته هال  طالا يم  لهـا السـامم

تغـزا يف سـتا ا هالقصـيدة خمـس اثالثـوه بيتـاا ي تقصير يذها برانق الشعر اجمالـها

كـاه مـدار الحـدين هيـه ا اخم   لى المدح هقاه حظه مأهـا تسـعا عشـر بيتـاا عشر بيتا

ــى الصــفات الشخصــيا ــاا عم ــن اصــل ا ااوخــالق الديأي ــا م ــر الغاي ــغ يف لل ــد بم اق

مـن  ثأـى عميـه مـن العممـاك مـن  نـه كـاه  ههو يتفق مـما  ا مبالغاا داه مغايةا ممداحه

ر  عأه كررة البذا االع اك... هقاه ُيسـأا الحـوائج يف  ثأـاك ا سخيا اهيا باهدا عابدا
هقد ُ ث 

ا اكـاه دائـم الوضـوكا االهبـات الجزيمـاا ايأعم باومواا ال ائماا مجمسه ايجيا عأها

                                                 
 . 314مأها  البمغاك اسرا  اودباكا حابم القرطاجأيا   (1)

 . 94ا 2/14الحميد الهراماا  ظر: القصيدة اوندلسيا يف القره الرامن الهجريا د. عبدان (2)

 . 313انظر: مأها  البمغاك اسرا  اودباكا   (3)

 . 133انظر:  سس الأقد اودبي عأد العر ا  حمد  حمد بدايا  ( 4)

 . 31انظر: الشعر االشعراكا ابن قتيباا   (5)
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ه مــن اوعمــاا ايقــوم اعأــد ســما  اولاه يــرتك مــا بيــدا الــم يأق ــم عــن تــالاة القــرآه

انقــ  الســبقي عــن  بــي ا (1)اكــاه يصــوم ايثأــين االخمــيس مــن كــ   ســبو ا لمصــالة

 ه  يامـه التـي حـاهدناها تربـو عمـى كـ   يـام »: عقي  ه ي كتابـه الفأـوه  نـه قـاا بن الوهاك

ناسـبين مـا لكـر يف التـاري  ا ا ه كأا قب  للر مستبعدين لها اصدقأا بما ر يأاا سمعأا هبا

اهـذا ا (2)«اعـديا اكرمـاا جـوداا هأهبرت العقـوا سـيرتها نو  من تحسين القذ   لى

 »: المدح ي يتأـا  مـم مـا ارد يف الحـدين الأبـوي القائـ 
 
ُسـوُا اهلل ن ـا ر  ر  ـاا    م    ْه  --ق 

ا    ين  التُّر 
اح  دَّ  اْلم 

ا نايف هذا الحدين  قواا لمعمماك احراح الحديا (3)«ن ْحُرو  ه ى ُاُجوه 

 مـا مـن الجهـا ا (4) احممـه عمـى القأايـا آخـراها  ل حم  بعضهم الحدين عمى اـاهره

قـاا »: مم ابن عباس رضـي اهلل عأهمـا الخ ا   بن الأقديا هيذكرنا بقمما سيدنا عمر

يـا ابـن : هقـاا لـي لات ليمـاا يف  اا غـزاةي غزاهـا --خرجا مم عمر : ابن عباس 

ى. : امن هو يا  ميـر المـؤمأين؟ قـاا: عباس  نشدين لشاعر الشعراك. قما ابـن  بـي ُسـْمم 

اي ا اي يعااـ  مـن المأ ـقا ونه ي يتبـم حوحـي القـالم: ابم صار كذلر؟ قاا: قما

ههذا عمر لـم يـرهل المـدح ا (5)«اي يمتدح الرج   ي بما يقوه هيها يقوا  ي ما يعر 

 أاقل بين القولين. ايتا (6)«المدح هو الذبح»: اقد راي عأه بأنه قااا عاما

 : عرو  القصيدة -

م   التـي ا له جماليتـه مـن خـالا تفعيالتـها اهو بحر م ر ا القصيدة من بحر الرَّ

ا ايعجا يف للـر هـالعر  جعمـوا مأـه نوعـا مـن الغأـاكا تقاربا هيها  سبابه العراضيا

                                                 

 . 261الهادي محبوبا:   . انظر: كتا  نظام الُممرا د. عبد3/313انظر: طبقات السبقي: ( 1)

 . 4/318طبقات السبقي  (2)

 . 3/38صحيح مسمما بشرح الأوايا  (3)

 . 11/613هتح الباري عمى صحيح البخاريا كتا  اود ا با  ما يقره من التمادحا  (4)

 . 11/333اوغاينا  بو الفر  اوصفهاينا  (5)

 . 11/611ى صحيح البخاريا كتا  اود ا با  ما يقره من التمادحا هتح الباري عم (6)
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م   نـو  مـن الغأـ»: هـ(112-421قاا الخ يا التربيزي ) الً؛ وه الرَّ م  يخـر  ا اكسمي ر 

الً؛ لدخوا اواتاد بين اوسبا : اقي ا هسمي بذلرا من هذا الوبه م  اانتظامه ا سمي ر 

م    الحصير الذي نسج به ر  م    الحصـيرا ك  ـ   : االمرمـوا بـها  لا نسـجها يقاا ر  م  كأنـه ا ر 

ـ  : يقاا لم رائق التي هيه م  ـ »: هـ( عأه463-331اقاا ابن رحيق )ا (1) «ر  م   مسـدس: الرَّ

ُتْن( ســا مــراتا مربــم قــديما قــديم ال  ــاع  ا الشــق ا القــلا الخــبن: بحاهــها  جــزاؤه )ه 

ا (3)امرمهـا مجـزاكةا المرم  سا صور ثـالث مأهـا تامـاا (2)«انسباغا القصرا الحذ 

ـ  عأـد ال ـوا   م  اربما لسرعته اخفته لها الجرجاين يف كتابه التعريفات يف اصل الرَّ

ُ  »: بالقعبا قاا م  ايهـز يف مشـيته القتفـين كالمبـارب ا  ه يمشي يف ال وا  سريعا هو: الرَّ

ا االصـفين السـببين الخفيفـينا هيقوه المبارب بمقانـا الوتـد المجمـو ا (4)«بين الصفين

ا االرحـاقاا االرقـاا اهلل ال يا يف المرحد بأنه من اوبحر التي تمتاب بالخفا ااصفه عبد

لقـوة االجديـا؛ حتـى  نـه ييتأاسـا مـم بعـل اتجعمه يأبو عن الصـالبا ااا ااينسيابيا

 .(5)اخصه باوغرا  الرتنيميا الرقيقا االتأم  الحزينا اوغرا  الشعريا

م   عمى مقام من المقامـات الموسـيقيا القديمـا لكـره اوصـفهاين يف  كما ي مق الرَّ

م   الخفيل: مأهاا كتابه اوغاين م   الرقي ا الرَّ الخمـط بـين  اكـاه اوصـفهاين يتقـيا االرَّ

م    : بقولها المص مح الموسيقي االعراضي  ثأاك حديره عراضـه :  ا يقواا لحن من الرَّ

م     ُ  ما باا مستعمال باسـمها من الرَّ م  القـن ي نـدرك ماهيتـه القديمـا عـن ماهيتـه ا االرَّ

ا مـا »: قـاا ابـن رحـيق عأـد حديرـه عـن  نـوا  الغأـاكا بسبا بعد المدة الزمأياا الحديرا

                                                 
 . 113الوايف يف العرا  االقوايفا تحقيق: هخر الدين قبااةا   (1)

 . 2/314العمدةا  (2)

 . 316الرؤا  بابقر السيدا   المدارس العراضيا يف الشعر العربيا عبد (3)

(4)  126 . 

 . 1/118ا اهلل ال يا عر ا د. عبدالمرحد  لى ههم  حعار الانظر:  (5)
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الرقيـ  : اهـو عمـى سـا طرائـقا القريـر الأغمـات االأـرباتا سأاد هالرقي  لا الرتجيـمال

ــاينا اخفيفــها اواا ــ  الر ــ ا اخفيفــها االرقي م  ــُ  يف ا (1)«اخفيفــها االرَّ م  ايســتعم  الرَّ

الـم يـذكر ا (2)اليبيـاا اتونسا االجزائرا ضمن مقامات الموسيقا اوندلسيا يف المغر 

م   اليومالباحروه يف عمم المو  ي يف  حـارهتم  لـى نظيـره يف ا سيقا مقاما مشرقيا اسمه الرَّ

 .(3)المغر 

ر   ــدَّ ــا  اْلُمص  ــا يف  يق ــالو  الميبي ــا الم ــ  القصــيدة يف نوب ــتخدم ن ــام ا (4)اس امق

ااضم يف لحـن يصـ  ا لمضرارة المحأياا بإطالق حركا العرا  االضر ا (5)السيقاه

)بالأوأ بلزلتأي( عمى : من الش ر الراين كقولها اه لى عشرة تفعيالت لتقرار بعل  لفا

ــاا ــاا ســبي  المر م ْن( ســالما امحذاه ــاع  ُتْن ه  ال  ــاع  اهــو مــن اولحــاه ا اهــي تعــادا )ه 

امما يسـتغر   ه كريـرا مـن الممحأـين يمجـأاه ا الم تتقرر هيه الجمما المحأياا المميزة

أ بعضهم لتقسـيم تفاعيـ  البحـور  لى اواباه الخفيفا المأاسبا لمموسيقا لخفتها؛ ب  لج

؛ القن يف هذا الـأ  لجـأ  لـى (6)التاما لتقوه ك  ح رة بأغما تاما ادارة  يقاعيا كامما

 يعديه تفعيميتن كما لكرت.ا تقرار كممتين من الأ 

                                                 

 . 2/313العمدة:  (1)

الجميـ   القـريم الـرايسا اموسـيقا االـاا عبـد انظرمصادر الموسيقا اوندلسيا مأهـا: احـي الربـا  لعبـد (2)

العزيــزا سمســما عــالم المعرهــاا ديــواه المــالو  التونســيا محمــد بوليأــاا هــن المــالو  يف ليبيــاا  عبــد

 لمباحن. 

 . 96قى الأظريا[كذا رسما الموسيقا ا سميم الحموا  الموسي (3)

هو  يقا  ابين محمي خا  يف هن المالو  الميبيا له احدة ابنيـا محـددةا انظـر: هـن المـالو  يف ليبيـا:  (4)

1/119 . 

مقــام موســيقي معــرا ا الفظــُا ســيقاه: لفظـــا هارســيا؛ بمعأــى الدرجــا الرالرــاا انظــر: الموســيقا الأظريــا ( 5)

 . 131ا 31 

(ا هـالأ  مـن بحـر القامـ   (6) مر  صأعا بيا: )نام الحبيا هذبما اجأاته... اعيونقن حواخ  لم تأعس 

 . 1/283اضعا ك  ح رة مأه يف حق  موسيقي تاما انظر: هن المالو  يف ليبياا 
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 : التجديد يف القصيدة -

تعــد هــذه القصــيدة مــن اونمــام التجديديــا يف الشــعر العربــي مــن جهتــين الجهــا 

امن غريا ما لهبا  ليـه د.  سـعاد قأـدي  ا ااوخرأ بأيا القوايفا بأيا العرا  اوالى

ا بأه بدايا اهور هن الرتجيم يف اود  الفارسي كـاه مـم بدايـا القـره السـادس الهجـري

ثـم انتقالهـا  لـى آدا  ا مـن نشـأة الفأـوه يف  د  مـاا اهذا ربما يتأا  مم طبـائم اوحـياك

هأـرأ  ه القصـيدة ال أ رانيـا ا أثير االتـأثر بـين آدا  اومـمالمغات اوخرأ من جها الت

 ي يف  ااخـر ا اهـي سـأا اهـاة الشـاعر اممداحـها هـ481محط دراستأا قيما قب  سأا 

اهـذا يسـتوجا هـرتة يبـأس هبـا مـن ا اقيمـا بالمغـا العربيـاا القره الخـامس الهجـري

اربمـا يقـوه ال أ ـراين مـن ا ثـم انتقالـه  لـى  د  آخـرا تاري  نشأة هن الرتجيم ات وره

 حعراك الفرس الذين كتبوا بالمغا العربيا. 

 : بنية العرو  - 5

م   العربي سداسي  ا رباعي؛  ي ا امجزاكا:  ه  ص  بحر الرَّ اهو قديم جدا ا تامًّ

مـأهم ابـن ا انظمـه بعـل المحـدثين عمـى ثمـاه تفعـيالت ا(1)كما لكر العراضيوه آنفـا

صـحيح : ا نشـد لـه مـن حـعرها اسـتدراكا عمـى الخميـ ا القـره السـادس( الفرخاه )ت

  (2):العرا  االضر 

ُتنْ  ــاع ال  ُتْن ه  ال  ــاع  ُتْن ه  ال  ــاع  ُتْن ه  ال  ــاع   ه 
 

ُتنْ   ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع   ه 
 

ـْز    ضحوا هاستقـّموا ااعأيـأا  جيرـة بالج 
 

ــا حــ  ــجًى كأّ قيـــــأا يف هــواهْم مــن ح   جيأامــا ل 
 

حــاين  ما لقيأا يف هواهم يوم حـّموا بالم 
 

 ااستبـاحوا لــي هـــؤادًا طالمــا يبـقــى حزيــأا 
 

                                                 
 اغيره.  2/314العمدةا  (1)

انسا اوخير القتـا  ااوبيـات ا 316الرؤا ا    ا االسيد بابقر عبد64لوحا  بدا  يف العرا ان (2)

  لى ضياك الدين الرااندي. 
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 (1):كما  تى بصورة المرمن محذا  العرا  االضر 

 من لقما قد تعأى يف هواهم مـن امـن

 كاه اجدي يف هـواهم  ل  قـاموا كامأـا
 

 مــن لقمبــي لــيس قمبــي غيــر قمــي لي حــجن 

ـــين  ـــتتار الب ـــنهاس ـــا كم ـــانوا م ـــوم ب ـــه ي  مأ
 

ــ  المــرمن محــذا  العــرا  م  ــالأظم عمــى صــورة الرَّ ــراين ب أُْ  ا اقــد ســبقه ال ُّ

اهـو مـا نجـده يف هـذه القصـيدة ا اهو ممـا لـم يشـر  ليـه ابـن الفرخـاها مقصور الضر 

 : اصورته

مْ  اْست ـق  يَّ ه  ـدِّ ْسا  ق  ْد ق وَّ دِّ ق  يق  اْلق 
ح   ي ا ر 

 

اْهُرغْ   أ ا  و  ي اْله 
ـاْا  ه  اا  غ  ُ  او ْحـــغ  اغ  ْمب ي ح  ق   ه 

 

ُمنْ  ـــاع  ُتْن ه  ال  ـــاع  ُتْن ه  ال  ـــاع  ُتْن ه  ال  ـــاع   ه 
 

هْ   ــــــاع ال  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع   ه 
 

كما ترد صورة الرم  المـرمن يف حالـا التصـريم مقصـور العـرا  االضـر  معـا 

 :  كقوله

ْجـر   ـان ى اْله  ْصـ   ع  ا   اْلو  ـر 
ارْ  ه ي ع  ار  د  ـدَّ اْلغ   ك 

 

ــارْ   ار  ه  ة  او ْســف  ْرــر  ــْن ك 
ــا م  ش  اْلح  ــْ  ه  ت ْرحُّ  ي 

 

هْ  ـــــاع ال  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع  ُتْن ه  ال  ـــــاع   ه 
 

هْ   ــــاع ال  ُتْن ه  ال  ــــاع  ُتْن ه  ال  ــــاع  ُتْن ه  ال  ــــاع   ه 
 

م   المرمن مأه االمسدس عأد حعراك العجـم الأـاامين بالعر بيـا اقد حا  بحر الرَّ

هــ( يـأظم ديوانـه المشـهور 692-614ههذا الشي  جـالا الـدين الرامـي )ا حيوعا كبيرا

م   المسدس الذي تقر  عدة  بياتـه مـن سـتا اعشـرين  لـل ا بــ)المرأوي( عمى بحر الرَّ

 .(2)بيا

ــ  م  حــاهظ ا اتتقــوه القصــيدة ال أ رانيــا مــن خمســا اثالثــين بيتــا مــن مــرمن الرَّ

                                                 
ا انسـبها  يضـا  لـى ضـياك الـدين 316الـرؤا ا    ا االسـيد بـابقر عبـد64لوحا  بدا  يف العرا ان (1)

 الرااندي. 

 . 9/31انظر: اوعالم لمزركمي: ( 2)
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ُتْن مـن ااقـم تف 212الشاعر عمى سالما  ال  ـاع   281عيمـا مـن قصـيدته جـاكت يف صـورة ه 

 (.281 8×31تفعيما يف القصيدة )

ُتْن :  ما الزحا  هوقم له مأها بحا  الخبن ال  ـاع  اهـو حـذ  الرـاين السـاكن مـن ه 

ُتْن يف موضعين هقـط همـا )البيـا (. االخـبن ممـا يحسـن يف 32+ البيـا 18هتصبح ه ع ال 

ــي ــ  العرب م  ــيسا ا بحــر الرَّ ــراهيم  ن ُتْن( : حــار د.  ب ال  ــاع  ــين )ه  ــا ب ــو  التفعيم ــى  ه تأ  ل

م   ُتْن( يف بحر الرَّ ال 
 .(1)اتستمتم بموسيقاها جمي  جيد تسرتيح  ليه االاها ا)ه ع 

لِّ  ُتْن هتصـبح : كما اقم له مأها بحا  الق  ال  ـاع  اهو حـذ  السـاكن السـابم مـن ه 

ُت  ــاع ال  لبيــا داه عراضــه اضــربه؛ بــ  يقــبح يف اهــو ممــا يصــمح اقوعــه يف حشــو اا ه 

البيـا ا 31البيا ا 23البيا ا 24البيا ا 6)البيا : اوخيرين. اموضعه من القصيدة يف

32.) 

اهي حذ  السبا الخفيل من آخر التفعيمـا :  ما العم  هوقم له مأها عما الحذ 

ُتْن؛ لتصير ال  ُمنْ : ه اع  يف : ين بيتـا؛  ياهذه العما اقعا يف العرا  يف خمس اعشرا ه اع 

اهي حذ  السابم الساكن اتسـقين : غير اوبيات المصرعا التي اقعا هيها عما القصر

ُتْن؛ لتصير ال  هْ : ما قبمه من ه اع  اهـي يف ضـر  القصـيدة اعـدهتا خمـس اثالثـوه ا ه اع ال 

بمجمـو  : بانضاها  لى عـرا  اوبيـات المصـرعا اعـدهتم عشـرة تفعـيالت؛  يا بيتا

موضعا. هيقوه مجمو  التفعيالت التي خرجـا عـن الصـورة اوصـميا  خمس ا ربعين

لتفعيما البحر لسبا من اوسبا  المـذكورة ثمانيـا اسـبعين تفعيمـا مـن مجمـو  مـائتين 

 اثمانين تفعيما يف القصيدة.

همـم يمجـأ ا اهبذا حاهظ ال ُّأُْ راين عمى سالما التفعيالت يف  غما  بيات قصـيدته

 ا يف حـايت التصـريم التـي يريـد هبـا ا  ي يف ثمانيـا مواضـم مأهـا لى استخدام الزحا  

ابيـادة موسـيقاه الشـعريا بتقـرار حـر  الضـر  يف ا اكسر الرتابـا مـن جهـاا المشاكما

                                                 
 . 86موسيقى الشعر[كذا كتبا باولل المقصورة ا   انظر: (1)
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دَّ د. جابر عصفور الزحاهـات االعمـ  التـي تقـم ا صدر البيا  تباعا لحر  الراي اقد ع 

 .(1)ا ا غأاك الشاعر لهالمشاعر يف حعره نوعا من تقرير الموسيقا الشعري

 بنية القوايف  -3

 ما القاهيا هقاه لمشاعر موقل غريا يصعا تفسـيره بـأي حـاا مـن اوحـواا  ي 

ا ما ا  ما   ا محاالا يف تجديد الشق  الشعري بتأويم القوايف:  نأي  هسره بأحد اومرين

م   المرمن ب ريقا حائعا عأد حعراك هسيره مرال يف ا الفرس  نه كاه يأظم قصيدته عمى الرَّ

قــاا ا تغييــر حــر  الــراي غيــر معهــود عأــد حــعراك العربيــا محــاهظيهم امحــدثيهم

ايف ا اعمم  ه الرتجيـم يف المغـا رجـم الأغمـات مـرة بعـد  خـرأ»: ايسفراييأي يف حرحه

هو الشعر المقسم  بيات قاهيته عمى ابه ااحـد ييـأق  عـن خمسـا : اص الح الشعراك

ا  ا خمسا عشر عمى اختال  ك  قسـم مأـه مختـوم ببيـا...ا عشرة  بيات اييزيد عمى

اهذه القصيدة كذلر و ا خمسا ثالثوه بيتا يف ستا  قسام ك  ا اهو يسمى بيا الرتجم

هـإلا ا  لا تـم قسـم يتمـوه بيـا الرتجيـما ا بيـات الرتجيـم خمسـاا قسم مأه خمسا  بيات

ذا يواهـق مـا لهبـا  ليـه د.  سـعاد اهـا (2)«اجتمعا  بيات الرتجيم كاه للر  يضا قسما

ا هأـوه  صـيما: الهادي قأدي  يف تقسيمها هأوه الشعر الفارسي  لى قسمسن رئيسـين عبد

ا اقســمته  لــى قســمين الرتجيــم بأــد (3)الكــرت يف غيــر انصــيما الرتجيــما اغيــر  صــيما

الكرت خصائ  ك  مأها مـن جهـا اواباه االقـوايف ااوغـرا  لقـ  ا االرتكيا بأد

كمـا قسـما ا اتدخ  القصيدة تحا الأـو  الرـاين مـن الرتجيـم اهـو الرتكيـا بأـدا امأه

ما يستخر  من اوبيات المخالفـا يف قاهيتهـا يف  ايـا كـ  : اوااا اوخير  لى ثالثا  نوا 

                                                 

 . 339لشعر)دراسا يف الرتاث الأقدي(ا  مفهوم ا( 1)

 . 9حرح ايسفراييأيا الورقا ( 2)

 . 218هأوه الشعر الفارسيا د.  سعاد قأدي ا   (3)
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مـا ي يسـتخر  مأـه : ااوخيـرا مايستخر  مأها تركيبا مرأويـا: االراينا بأد تركيبا قصيدة

 . (1)حيئا مرتابط المعاين

هقاه الأقاد القدامى يحبذاه ا اهبذا اقم خراجا عن مواضم التصريم يف القصيدة

اعأد التخم  من موضـو   لـى آخـر يف ا ايستحسأوه تصريم الشاعر يف م مم القصيدة

أُْ ـراين هأجـده يصـر  يف البيـا السـادسا (2)القصائد لات الغرضين  ا  كرر مـم ا  ما ال ُّ

المـا بمـغ ا اصر  البيا السابم مـم تغييـر قاهيتـه  لـى الحـاكا ا تغيير قاهيا الالم  لى الق

ايف البيـا الرالـن عشـر تصـريم مـم ا البيا الراين عشر صر  مم تغيير القاهيا  لـى الأـوه

ايف التاسـم ا ايف الرامن عشر تصريم مم تغييـر القاهيـا  لـى القـا ا تغيير القاهيا  لى الراك

ايف الرابـم االعشـرين تصـريم مـم تغييـر القاهيـا ا يمعشر تصريم مم تغيير القاهيا  لى المـ

االرالثـين تصـريم مـم ا الخامس االعشرين تصريم مم تغيير القاهيا  لـى الـدااا  لى الباك

مـم  ه   االحـادي االرالثـين تصـريم مـم تغييـر القاهيـا  لـى الفـاكا تغيير القاهيا  لى الـالم

بعد بيا التخم   لى ا الرامن عشر اصر  يف البياا  بياته المصرعا ييوجد هبا تخمصا

(.: غر  المدح أ اْلغ ْزي ه  و  ْر ه    )ل 

ا هذا اقد بدت ااهرة التصريم ااضـحا يف القصـيدة  لا بمغـا  حـدأ عشـرة مـرة

ا ما كانا عراضا البيا هيـه تابعـا لضـربه تـأق  بأقصـه»: االتصريم كما قاا ابن رحيق

مـم صـورة  -التفعيما اوخيرة يف الصدر-استواك صورة العرا  : ؛  ي(3)«اتزيد بزيادته

ُجز   -الضر   ا ليـق مقـاه لـه ا لممشـاكماا ابنـا ارايـا ا عرابـا -التفعيما اوخيرة يف الع 

                                                 
 . 288هأوه الشعر الفارسيا د.  سعاد قأدي ا   (1)

 . 1/298انظر العمدة: ( 2)

 . 1/299العمدة:  (3)
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كمـا يمحـظ ثبـات عـدد اوبيـات عأـد ا (1)م الم القصائد؛ و ا دالـا عمـى قاهيـا القصـيدة

 (2): تغيير حر  رايها عمى الأحو ااي

رقو 

 ألبياتا
1-1 (6) 9-11 (12) 13-19 (18) 13-23 (24) 21-23 (31) 

31-
31 

   ا د   م ق ر ه ح ق ا القازية

 عدد

 األبيات
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

االأاار لمجداا السابق يمحظ  ه الشاعر استخدم القـوايف الـذل  داه غيرهـا مـن 

 ههـو يقسـمها برؤيـاا عمـى حـد تسـميتها عأـد صـاحا المرحـدا القوايف كالحول االأفر

 : لاقيا تأثريا مم الأصو  الشعريا التي تشبم بم العتها  لى التقسيم ااي

ا الفـاكا العـينا السـينا الـراكا الـدااا الجـيما الحاكا التاكا الباك: القوايف الذل  -1

 .(3)يا المتبعا بألل انطالقا الأوها الالما الميما القا ا القا 

 .(4)الوااا الهاك اوصمياا ل اكاا الزايا الضادا الصاد: القوايف الأفر -2

 .(5)الغينا الظاكا الشينا الذااا الخاكا الراك: القوايف الحول -3

 ه ا الها  براهيم  نيس  لى تقسيمها تقسيما آخـر مرجعـه ايسـتقراك اانحصـاك

القن الشائم يف الشعر العربي مأها عمـى الأحـو ا جميم الحرا  صالحا وه تقوه رايا

 (6):ااي

                                                 
 . 131شعرياا عدناه حقيا  انظر: المفص  يف العرا  االقاهياا االفأوه ال (1)

اورقام بين الشرطا وبيات متحدة الرايا االرقم الذي بين القوسين يشير  لى بيا مصر ا ايختمـل مـم  (2)

 ماقبمه يف القاهيا. 

 . 1/18انظر المرحد: ( 3)

 . 1/91انظر المرحد: ( 4)

 . 1/93انظر المرحد: ( 5)

 . 248موسيقى الشعرا  ( 6)
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 العين.ا السينا الدااا الباكا الأوها الميما الراك: يف تقم بقررةقوا -1

 الجيم.ا الياكا الفاكا الحاكا الهمزةا القا ا القا : قوايف تقم بتوسط -2

 الراك.ا التاكا الهاكا ال اكا الضادا الصاد: قوايف تقم بقما -3

 الواا.ا الظاكا الزايا الشينا الخاكا الغينا الذاا: قوايف تقم بأدرة -4

 .(1)ايختمفوه يف  خرأا المعراضين آراك حوا هذا الموضو  يتفقوه يف مواضم

أُْ ـــراين قريــا جـــدا مــن تأويـــم القــوايف يف هـــن   ه تأويــم القـــوايف يف قصــيدة ال ُّ

اعصـر ا (2)بعيدة عن هن المسم ات اغيرها مما اجد يف المشرق العربـيا الموححات

أُْ ـراين قريــا جـدا مــن عصــر اهـور ا اي  دري هـ  كــاه لــه ا لموحــحات باونــدلسال ُّ

  اطال  عميها  ا ي؟.

 ما القاهيا اهي ثأائيا الموسيقا الشعريا المتقررة االمتجددة يف ك  آخر بيـا مـن 

كما  ضا  عميها الشاعر لونـا جديـدا مـن ا (4)مرداها باوللا (3)القصيدة هجاكت مقيدة

اهـو ترجيعـه ا ترجيـم التجأـيس هيهـا انبدا ؛ ليضفي عمـى قصـيدته رانقـا اهبـاك بزيـادة

مرـ  مـا اقـم لـه يف ا  ا يف عـرا  البيـا المصـر ا لرالث حرا  مـن القممـا اوخيـرة

 (5):البيا اواا

ـــاْا   ب 
ــــاا  ـــْد ب ْمب ْمـــا  ب اْلب ْمب   ق 

ــــاا  َّ اْلب 
م ـــي ـــا خ   ي 

 

اْا   اا  ب  ْلـــز  ْقــُ  ب الــزِّ اْلع  ــي ا 
ْلت أ  ْلز  أ ب  ـــو   ب الأَّ

 

                                                 

 . 121ا المعيار لمشأرتيأيا  211العرا  االقوايفا الخ يا التربيزيا   انظر الوايف يف (1)

ا ميـزاه الـذها يف  حـعار العـر ا السـيد  حمـد الهاحـميا تحقيـق: د. 1/198انظر: العمـدة ابـن رحـيقا ( 2)

 ا اانظــر:223ا  134ا اموســيقى الشــعرا  بــراهيم  نــيسا  131الجميــ  يوســلا   حســأي عبــد

 . 131المفص ا حقيا  

  خمط الأساخ يف ضب هاا انظر: ممحق الصور.  (3)

 . 139ا المفص ا حقيا  111ميزاه الذهاا الهاحميا   (4)

 البيا اواا من القصيدة. ( 5)
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م مـن  ( كممـا: قولـههرجَّ (ا )ب ـاْا(: )ب اْلب ْمب ــاا  اا  ْلــز  ـم مـن قولـه )ب الــزِّ : كممـاا ارجَّ

اْا(  (1):يف مر  قولها اكذلر يف اوبيات المصرعاا )ب 

ـاْق  ـاق  ح  ـا  اْلُعشَّ ي ي ُجْمم  م   ج 
ْجهي ْن ا   ُلْحا  ع 

 

ــاْق   ْمــُا ل ْي اْلُمْشــت اق  ت  ْيــه  ق   ُجــْد ب ت ْقب يــ ي   ل 
 

م من ( كمما هرجَّ اق  اْق : )اْلُعشَّ (ا ح  اغيرها كما هـو ا )ت اْق(: كمماا امن )اْلُمْشت اق 

كمـا لكرهـا ا حتى عرها القصيدة عأـد بعضـهم بالقصـيدة الرتجعيـاا ااضح يف القصيدة

    صحا  ههارس المخ وطات.

الـو   ـا كـذلر لجـاكت ا اقد اردت القصيدة م مقـا عأـد بعـل الأسـاخ بـالفتح

اقد ضب ها الخ ام محمد اصفي المعرا  بحـاهظ ا استقاما الوبهم مقا باولل مم 

ا غـاا  : مرـ ا القراب يف لوحاته كمها بقاهيا مفتوحا عمى   ا  هعاا ماضيا مبأيا عمى الفتح

ا الوكانا م مقا بالفتح كما ضب ها؛ لمحقا هبا  لـل انطـالق رسـماا تاق  ا ساا  ا خاا  

كمـا اردت يف الـأ  الم بـو  عمـى حاحـيا ا (2)كما هو موجود يف قصائد الشعر العربـي

بقاهيا م مقـا كـ  مـرة يضـب ها بشـق  يأقسـر يف بعضـه ا حرح المعمقات السبم لمزابين

ايقــوه  طــالق ا (3)امــن المعمــوم  ه القاهيــا ي تأــوها الــوبه مــم تأويأــه لــبعل القــوايف

اهيـا   ـم القاهيا بحركا ااحدة ب  تجد بعل الأساخ لعدم درايتهم بفأـوه العـرا  االق

 مـا الصـوا  ا اتـرك بعـل ضـبط القاهيـاا جمعوا بين التقييد اانطالق يف ضـب هم لهـا

 : وسبا  مأهاا الذي يراه الباحن هأ ا مقيدة

(؛ : خشــيا الوقــو  يف بعــل اولفــام التــي يمعأــى لهــا يف مرــ  قولــه )بالبمبــاا ب ــاا 

: و  نـه  رادهـا م مقـا لقانـاالا همفظا )باا( المرجعا تفيد معأى ييتفق مم سياق البيا

                                                 
 البيا السادس من القصيدة. ( 1)

 انظر: الصور الممحقا بالبحن.  (2)

 . لمزابين السبم المعمقات حرح كتا انظر: حاحيا  (3)
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ـاْر(:  ا يف قولــها )بالبمبـاا ب ـالي( ــار  ع  ار  اْلع  ـع 
ـْن ح  ( بـالفتح يتفيــد ا )ع  ـار  همـو جــاكت )ع 

: ثـم نويأـا هأصـبحاا عـاري: ا صـمهاا اهـو العـري بمعأـى الخمـوا المعأى المقصود

) جـد المـا اا حـدها حركـا التأـوين العـو  عـن حـر ا همما اقعـا يف القاهيـاا )عاري

ا يف ضيقا من  مره يف تواهق الحالا انعرابيا لقواهيه قيـدها هجـاكت )عـاْر(ا الشاعر نفسه

 اغيرها من المواضم.

 ما من  رادها م مقا هتقـوه القصـيدة مـن صـورة بحـر الرمـ  صـحيحا العـرا  

اهي صورة ممزما لمشاعر  ه يسير يف ركاهبا طيمـا ا يف بعل  بياهتاا االضر  )هاعالتن(

القأأا سأجده يركـا تفعيمـا المحـذا  مأـه يف بعـل تفعـيالت العـرا  يف ا القصيدة

اغيرهــا يف غيــر  بيــات التصــريم ا مــن البيــا الرــاينا )هاســتقْم(  هــاعمن: مرــ  قولــه

 .(1)االرتجيم

ا بـأكرر مـن طريقـاا اقد ُاجد الرتجيم التجأيسي يف بعـل الموحـحات اوندلسـيا

ا بقيا يف  بدا  هذا الأو  بين المغاربا االمشـارقاالقأأا نفقد دليال عمى من كانا له اوس

نزار )نصل المائا السادسا( الذي يقوا  بن موححا  بي الحسن:  لكر مأها عأد المغاربا

   (2):هيه برتجيم القوايف

 سمط بيا

 سمط

 سمط

 اشـــرب عمـــ  نغمـــة  المثـــاين

 وال تكــــب يف هــــوم الغــــواين 

 وقــــل لمــــب الح يف المعــــاين
 

ثاِن  

 وانِ 

 عانِ 

 فـــو ذا مـــب الحســـب يف بـــرود غصن ف ق
 

 رودِ  

                                                 
 . 131ا الوايف لمتربيزيا   136 العرا  االقاهياا انظر: المفص  يف( 1)

 . 2/149المغر  يف حمى المغر ا ابن سعيد المغربيا  (2)
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الـذي اسـتخدم هيهـا ا (1) هــ(131- 119امأها كذلر موححا ابـن ُبْهـر الحفيـد )

 (2): ل يقوا هيهاا بأربعا حرا ا الرتجيم التجأيسي يف الم الم ااوقفاا

 سمط بيا

 سمط

 سمط

  ُِ  َقْمبـِـي ِمــَب الُحــةِّ َغيــُر َصــا

 ُِ ــــف ــــ  الِم  َوإِن َلحــــاين َعم

مـــــــا ُبغَيـــــــُة اِقتِرايـــــــيَوإِ   ن 
 

 َصاُ 

  ُِ  ال

 رايي
 

ــــــتي َوشــــــاين غصن قف   ص 
 َوإِن َدرم قِ

 

 شاين  

التي ا هـ(964-636 ما عأد المشارقا هأجد مأها موححا صالح الدين الصفدي )

 (3):عار  هبا موححا ابن ُبْهر سالفا الذكر نعجابه بما هيها من جأاسات هقاا

 سمط بيا

 سمط

 سمط

ــا زاضــح ا ــدر يف الكمــالي  لب

 أراف لمـــــا تـــــرم انتحـــــالي

 وأنــــــت مــــــات النتقــــــال
         

 مالي 

 يالي

 قال
 

 

 تجـــد يمـــاح الحمـــ  رثـــاين غصن قف 
 

 ثاين 
 

هقاا مذيال موححته بقمما بقاهيا ا ثم اقرتح عميه بعل  صحابه بمعارضته مرة  خرأ

  (4):  قولهيف مرا  خرأ لق  غصن اسمط هبا هصار الرتجيم داخ  اوغصاه ااوسمام

 سمط بيا

 سمط

 سمط

يــا زاضــح البــدر يف الكمــال 

 أراف لمــــا تــــرم انتحــــالي

 وأنـــــت مـــــات النتقـــــال
 

مـــالي  

 يـالي

ـــــال  ق
 

ـــــاح   ـــــف من ب

 باالبتســـــــاح

 خو  التيـاح
   

ــاين غصن قف    تجــد يمــاح الحمــ  رث
 

 بعـــد األنـــاح  ثاين 
 

                                                 
 . 6/211انظر اوعالم لمزركمي: ( 1)

 . 36توحيم التوحيحا صالح الدين الصفديا تحقيق: البير حبيا م مقا  ( 2)

 . 38المصدر نفسها  ( 3)

 . 33ها  (م. 4)
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مــن  ابعــد العــر  الســابق الــذي تأاالــا هيــه بعــل القضــايا المتعمقــا بالقصــيدة

يص  البحن  لـى ا اعراضها اقاهيتهاا االغر ا االمأاسباا ترجما لمشاعر اممداحه

 : عر  الأ  اكاه مأهجي هيه عمى الأحو ااي

  خرا  الأ  عمى صورة صحيحا عراضيا. -

 ضبط الأ  ضب ا كامال يتفق مم القواعد المغويا االعراضيا. -

العيــو  ا لمــذكورة آنفــااردت القصــيدة يف مصــادرها الم بوعــا االمخ وطــا ا

بـ  ا الأس  اقعا بعـل اوخ ـاك يف بعـل القممـات مـن تصـحيل اتحريـل اغيرهـا

امن هأا اجا عمى الباحن  ه يحقق الـأ  ا اهـاره يف ا بعضها بمغ العرا  االقاهيا

ــاام ــن الأ ــرادة م ــا(ا صــورته الم أُْ راني ــ  )القصــيدة ال ُّ ــر ن ــا ا ا لي ــين المم ــاا مع ق

 (1):يمدح نظام الممرالرباق ال أ راين  عبد

ــاْل  ـــاِل َقــْد َبْمَبْمــَت بِاْلبِْمَبـــاِل َب  َيــا َخِمــي  اْلَب

مْ  اْست ــق  ي ه  ــدِّ ْسـا  ق  ـْد ق وَّ دِّ ق  يق  اْلق 
ح   ي ا ر 

أ ي الأَّــو 
ي ه  ـدِّ ْمُم خ  دَّ الدَّ دِّ خ  ي   اْلخ  ا   س   ي 

أ ــو  ـاق  اْلج  سَّ ـاق  غ  ة  اْلُعشَّ ي ُبْمر  قِّ ْم ُتس   ك 

أ  هَّ  ـو  ْن ُسـْقر  اْله 
ا   م  اري ه  ْن ُخم 

ْمب ي م   ق 

اْق  اق  ح  ا  اْلُعشَّ ي ي ُجْمم  م   ج 
ْجهي ْن ا   ُلْحا  ع 

 ُْ ُِ َمـا ـي اْلَمْ ـِي َفاألَْرَمـــا
ُا زِ  َياَغَزاال  َقدي

أ ـى ـْن ج   م 
ْدهي  ع 

أَّـات  ـْرت اُ  ه ي ج  ْا ي  ز  ْم ي   ل 

ــ ْت ــى    ــْذ ب او س  ــي ُم
ْحت أ  ــا   ْهر  ــطُّ م  ْحت أ يق   ـر 

ـــَزاِل َقاْل   ْل ــُل بِالــزِّ ــي َواْلَعْق
ـــَوم َقْلَزْلَتنِ  بِالن 

أ ه ي و  ْمب ي اْله  ق  اْهُرْغ ه  اْا  ا  اا  غ  ُ  او ْحــغ  اغ   ح 

ْيأ ي م أْ  ع  ْدـقا ا  ي ا 
ت  ْبر  ـاْا ع  اا  خ  ا اْلخ   ر  ي ال 

مْ  ْتل   ت ُسوُق  ك  اقي  م نْ  اْلح  ن   س  اا   ع  ْمخ   خـاْا  اْلخ 

اْا   س 
اا  ْمس  السَّ  ك 

ْمًرا ه ْيه  أ ي م ْن ه ْير  خ  اْسق   ه 

ــاْق  ــت اق  ت  ــُا ل ْي اْلُمْش ْم ــه  ق  ْي ــ ي   ل  ــْد ب ت ْقب ي  ُج

 ُْ ُِ َرا ا ــر  ــَك ال ــرِ تِْم ــي َغْي ــا زِ ُـ َوَم ــُز َرا  ِرْيُق

ــاْح  م ــنْ  ــاح  ه  التُّف  ـــأْر  ك  ــدٍّ مـ  أ ــى ُبْســت اُه خ   ج 

اْح ُسرَّ  اح  ر  ي الـرَّ
ـاه   م 

ا ه ي اْلُحْزه  د  بًّا ُمْذ غ   ص 

                                                 
 الأ  من الأس  التي توهرت لدأ الباحن تم عرضها يف ممحق الصور. تم استخرا   (1)
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أ اْغت ـد  اًنا ه  م  ْمب ي ب  ي ق 
ت ْمُا اْلُحاَّ ه  ْد ك   ق 

أ و  ْد غ  ي ق 
ان  و  أ ُحور  اْلغ  و  ي ه 

ُمْمأ ي ه  ْن ي   م 

ـــي اآلَن ِنْ  ـــي إِن  َيْتِف ـــا ُأَقاِس ـــي َعم 
نِ  َنجِّ

ا    ر 
ْص    ه ي ع  ان ى اْلو  ْجر   ع  ار   اْله  دَّ اْلغ  ارْ  ك   د 

ـــًرا رُّ ك ْب ـــْزا  ْا ت  ـــز  ـــا ي ت  ان ًب ـــي ج  أِّ ـــر  ع   م أْ

أ ــو  ا ب ُزنَّــار  اْله  ْســط  ُمْغت ــرًّ ْدُت اْلو  ــد   ُمــْذ ح 

أ ـــو  ْيح  اْلج  ـــار  ب  ـــْن ت 
ـــاُه م  ْمب ـــي   ْل   ت  ـــاه  ق   ت 

ـدي  اج  ْدري م  ْدح  ص  اْخت ْر م   ا 
ه  أ اْلغ ْزي  و  ْر ه   ل 

 َســيِّد  زِــي ُفــلِّ َخْطــة  َســاَدَة اآلَزــاِ  َزــاْ  

 م  
 
ـامْ ه ْخر  د ين  اهلل ـام  ع  ْنع  ي ان 

اُه هـ  ْدا   ْن ج 

أ د  اي ـات  الأّـَ  غ 
ـبَّاق  أ س  اي ات  اْلُهد   ن ْصر  ر 

أ ــر  ام  الشَّ ــْرغ 
ــاُم ض  اب ــه    ْرغ  ــْن د 

مي م  ــْيغ   ض 

ــْن آبــائ ه مْ   ع 
ــاك  ْيج  ـي اْله 

ـاك  هـ   ُمــْؤت م  او ْبأـ 

ـــــهُ  ق أَّ ـــــه  ل  ات  ذَّ ـــــْن ل   ع 
ـــــود  ْعُب ْمم 

ـــــام  ل   ص 

 َعـْب َصـنَْعِة اْلُكت ـاِب َتـاْب  َلْو َرُِا َصاِيـة 

ــادْ  ــاد  ح  ْرح  ُم ُلا ان  ــالَّ ُه اْلع  ــد  أْ
ــا ع  م يًم  ي اع 

ا ْن   ل  أ ي ـام  ر  ْخـر  اْلـو  ـا ه   ي 
ظ ـام  الُمْمـر 

 ي ا ن 

ى اي ات  د ْين  اْلُمْص  ف  ًة ر  أُْصور  ْا م     ْصب ح 

ـــه   ئـ  ــــْن آي  ُه م  اي  ــــْن ا  اُد م  ــــف  ــــاُنُه   ْص  ح 

ــاْح  ــب اح  ب  ْص
اْلم  ــرِّ ك  ــي ب السِّ

ي   ْدُمع  ــار   ُدرُّ ج 

ــاْح  تَّــاح  ت    اْلف 
بِّــي ـْن ر 

ـي مـ  ا او ْمــر  لـ  ــذ     هَّ ه 

ــ ــي اْلَقْم ــا َزَقاِس ــا َقْمب  ــْب َلنَ
ِن اَلنْ لِ ــف   ِة لِْمِخ

ــارْ  ار  ه  ــف  ة  او ْس ــر  ْر ــْن ك 
ــا م  ش  اْلح  ــْ  ه  ت ْرحُّ  ي 

بَّـــاُر ب ـــارْ   اْلج 
ــه  ْمبـ  ــْن ق  ت ى مـ  ـــاْلف  بَّـــْر ه  ت ج   ي 

ن ـار  ن ـارْ  ي الزُّ
ذ  ـى بـ  او ْال  ار  ا  ي الأّـَ

ْا ه  ْم   ب   ل 

ـارْ  اُر ح  حَّ ر  السَّ
ْره  ْمُا ُمْذ م ْن ط  ا   ه اق  اْلق   م 

ــارْ ج   ــار  ع  ار  اْلع  ــع 
ــْن ح  يٍّ ع  ــر  ــْرمي س   ق 

ـدي  ائـ 

ــاْ   ــاِ  َس ــ  اْلُفس  ــَواُا إل ْيِب َبْم ــدِّ ــي ال
ــد  زِ  َأيِّ

امْ  ام  ر  ْكـر 
ة  ان  ْرـر  ي ك 

ـال  ع  ـأْس  اْلم  ْهو  م ْن ج   ا 

ـــامْ  ــام  ح  شَّ ـــى اْلغ  م  ي ع 
ــات  ـــُه اْلع  يَّ

أْد  ــاد اي ه   ع 

الْ  ْر   ال ُّم ى ا  ْمسي   ل ى ض   ي ح 
امْ ب اس  ام  ه   ه 

ــــامْ  ــــام  ت  ْوُمــــوُق ل أْل ْيت  ُه اْلم 
اق  قي   ْحــــف   ُمْشــــف 

نْ  ل ْيس   ْت    ع  ام   ق  ْمص  ُم الصَّ اد ي م ْخد  ـامْ  او ع   ص 

ْرَهـاِب َهـاْب   َلْو َعَراُا ُرْسَتُو زِـي َمْوِضـِع اإْلِ

ــــادْ   ه 
ــــاد  هَّ مزُّ

ــــاُه ل  ــــي ُدْني 
اُه ه  ــــو  ْق ــــًدا ت 

اه   ب 

ُد ا ــت أ ج  ُه اْلُمْس ــاك  ــادْ ج   ج 
ــاد  ْنج  ــوُم ب ان  ْظُم  ْلم 

ـادْ   ح 
ـاد  ْلح  ـى ان  ْن   ل  اًدا م  ه 

اْست ْرد أ ج  أُْه ا 
 م 

ـادْ  اد  ه  او ْصـف  ا  ا  ان يه  ه ي اوْغال  أ ح  اْغت د   ا 
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ــــ ــــُد او ْط ــــهُ ُيْوع  نَّ ــــى    تَّ  ح 
ــــاد  ْيع  اد  ب ان   و 

 ِمنُْز زِي َناِدي األََعاِدي َطاِرُ  اآلَعاِل َعاْل 

طـ  ى ُمْقس  اْ     ْضح  ا   ص  ْنص  ُ  ان  أْه  أُْه م 
م   ا 

ــمي  ائ   د 
ــامي ــي اْنح    ــُه ه  ــاُد م أْ اْلُحسَّ ــاد  ا   س 

هُ  ـــار  ـــاُرُه   ْاط   ن 
ـــا ي ع 

ـــي ل  ْا ُيْع   ـــز  ـــْم ي   ل 

ـرَّ  لْ ُسْحُا   ْق  ار  ا ـا ض  ْل م 
ْم ت ق  ْو ل  ا ل  م   لسَّ

ي ْيد  هـ  ْود  اْلع  اْرب ْح ب ع  أ ا  ْغم  اْلع د  م ى ر   ُدْم ع 
 

ادْ   ع 
اد  يع  ي ان 

ْوا  ل  ْن ه 
ْت م  ا اْعت د  ْو ر   ْتُه م   ل 

ِة األَْوَعـالِ   َعـاْل  َما َلُهْو ُمْ  َراَعُهْو ِمـْب ِشـد 

اْ    ح 
ا   ْجح   ب ان 

اك  م ى او ْعد  ى ع  ـر   ْمس 
 ق اه 

ـــاْ    س 
ـــا   ْعز    الأَّسَّ ـــالزَّ ـــْم ك  ُه ـــاُه ل     هَّ ُعْمي 

ـاْ    ع 
ا   ْسـع  ي ان 

ْير  هـ 
التَّـْأخ  ْيم  ا 

ر  التَّْقـد   آث 

ــاْ   ــاُ  ك  كَّ  اْلو 
ــه  فِّ ــاد ي ك  ــاُ  غ  أ ت ْوك  ر  ْمــو 

 ل 

ـــا   دْ  ْيه 
اك  ه  ـــرَّ  غ 

ـــاي ْال  ـــاْ  د  ـــا   ط  ُم اْو ْل    ا 
 

 :  ما نتائج هذه الورقات اخالصتها اثمرهتا

 المشاركا يف تحقيق نصو  الرتاث.

  اهار ن  مغمور االتعريل به. 

 بياه المحاايت القديما لمتجديد يف العرا  االقاهيا.

بياه سبق ال ُّأُْ راين يف الأظم عمـى صـورة بحـر الرمـ  المـرمن مقصـور العـرا  

  يضا.  االضر 

 تأثر اود  العربي باود  الفارسي من خالا اودباك الأاطقين بالمغتين.

 تقار  الأ  من هن الموححات يف بعل مواضعه.

هإه اهقا همن اهلل احده ا ه كانا اوخرأ همن نق  الأفس البشريا عاما امن 

ا رجو  ه يقوه هـذا البحـن هاتحـا لبحـوث  خـرأ حـوا هـذه القصـيدة ا نفسي خاصا

 هي يف طور اننجاب.ا
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 المصادر والمراعع

 : مخطوطاتال

ا 16234مجـاميم ا 413: مخ وم رقـما عمى القصيدة ال أ رانيا ايسفراييأيحرح  -1

 القاهرة. -المقتبا اوبهريا

ا 4111: رقـما نسـخا نـور عرمانيـاا مسـعود الفرخـاه بـن عمـيا انبدا  يف العرا  -2

 استأبوا.

 : مطبوعاتال

 م.1334ا  ضا مصرا يما  حمد  حمد بدايا اودبي عأد العر الأقد   سس -1

 م. دار العمم لمماليين. بيرات. لبأاه.1332. 11اوعالم لمزركمي. م  -2

دار الفقـر ا  . عمـي مهأـا حرحه اكتا هوامشه  . عبدا  بو الفر  اوصفهاينا اوغاين -3

 يت.ا 2ما لبأاه -بيرات 

لمباراه سموسرت دي ساسي يف مأتخباته الم بوعـا ا فيداونيس المفيد لم الا المست -4

 م. 1826ا مجما الشراكا الشهرياا م1816يف باريس سأا 

ا مصـر -القـاهرا دار الرحـيدا المـأعم حأفـي د. عبـد: تحقيقا لمجرجاينا التعريفات -1

 يت.ا يم

د. محمــود ههمــي :  حــر  عمــى التعريــاا كــارا براكممــاها تــاري  اود  العربــي -6

 ا م1333ا الهيئا المصريا العاما لمقتا ا جابيح

ا دار الرقاهـاا لبيـر حبيـا م مـق : تحقيـقا صـالح الـدين الصـفديا توحيم التوحـيح -9

 يت.ا يما بيرات لبأاه
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نســبا هيهـــا ا هـــ(1314حاحــيا كتــا  حــرح المعمقــات الســـبم لمــزابين )مصــر  - 8

 لموطوام.

ا 1ما لبأـاه -بيـرات ا دار اورقما عمر ال با د.: تحقيقا ابن قتيباا الشعر االشعراك -3

 م.1339 -هـ1418

-بيـرات ا دار الفقـرا محمد صديق الع ـار: تحقيقا بشرح الأوايا صحيح مسمم -11

 م. 2113 -هــ1423ا 1ما لبأاه

ا د. محمود محمـد ال أـاحي: تحقيقا تا  الدين السبقيا طبقات الشاهعيا القربأ -11

 هـ.1413ا 2دار هجر لم باعا االأشر االتوبيم ما الفتاح محمد الحمو د. عبد

مركــز دراســات المعمومــات ا د. كمــاا عرهــات نبهــاها عبقريــا التــأليل العربــي -12

 يت.ا يما مصرا االأصو 

ا رحــيق القيــرااين بــن  بــو عمــي الحســنا العمــدة يف محاســن الشــعر اآدابــه انقــده -13

 .يتا يما  دار الجيا الحميد محمد محيي الدين عبد: تحقيق

ا المقتبا التوهيقياا الباقي هؤاد عبدا هاين الحا ا هتح الباري عمى صحيح البخاري -14

 م.2112ا 3م

ا 1ما المؤسســا العامــا لمرقاهــاا الســتار العريفــي بشــيه عبــدا هــن المــالو  يف ليبيــا -11

 م.2116

ا 2ما لسدار اونــدا الهــادي قأــدي  د.  ســعاد قأــدي  عبــدا هأــوه الشــعر الفارســي -16

 م. 1381 -هـ 1412

ا ااوبأيـا(ا االقضـاياا القصيدة اوندلسـيا خـالا القـره الرـامن الهجـري )الظـواهر -19

 م.1336ا 1اهلل الهراما.كميا الدعوة انسالميا.م د.عبد الحميد عبد
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ا بأغـابي-دار القتـا  الميبـيا  حمـد الق عـاينا عيسـى بـن محمـدا الشي  القامـ  -18

 م.1332ا القاهرة يم -رمقتبا جمهوريا مص

ا دار القتا  العربيا السالم تدمري عمر عبد: تحقيق ابن اوثيرا القام  يف التاري  -13

 . م1339 -هـ1419ا 1م

 يت.ا يما بيرات لبأاها دار  حياك الرتاث العربيا حاجي خميفاا كشل الظأوه -21

ا محمـد  حمـد حسـا اهللا اهلل عمـي القبيـر عبـد: تحقيقا ابن مأظورا لساه العر  -21

 يت.ا ي.ما القاهرةا دار المعار ا هاحم محمد الشاللي

المأشـأة العامـا ا الـرؤا  بـابقر السـيد عبـدا المدارس العراضيا يف الشعر العربـي -22

 م.1381ا 1ما ليبيا -لمأشر االتوبيم 

ــى ههــم  حــعار العــر  -23 ــدا المرحــد  ل ــراتا دار الفقــرا اهلل ال يــا د. عب  ا2ما بي

 م.1391

مقتبـا ا جمعـه ارتبـه يوسـل  ليـاه سـركيسا معجم الم بوعات العربيـا االمعربـا -24

 .القاهرةا الرقاها الديأيا

السرا   بن الممر عبد بن محمدا المعيار يف  اباه اوحعار االقايف يف عمم القوايف -21

ا 3ما مقتبـــا دار المـــالحا تحقيـــق محمـــد رضـــواه الدايـــاا الشــأرتيأي اوندلســـي

 م. 1393 -هـ 1411

ــى المغــر  -26 ــيا المغــر  يف حم ــن ســعيد المغرب ــقا اب دار ا د.حــوقي ضــيل: تحقي

 . يت.2المعار  م

ا دمشـقا دار الرحيدا عدناه حقيا االفأوه الشعرياا المفص  يف العرا  االقاهيا -29

 م. 2111-هـ1421ا 2ما بيرات



 
224 

ي ا ي ما ي لمرقاهـا االعمـومالمركز العربـا مفهوم الشعر)دراسا يف الرتاث الأقدي( -28

 ت. 

ا 1ما بيرات -دار صادر ا  بو الفر  ابن الجوبيا المأتظم يف تاري  المموك ااومم -23

  هـ.1318

الشـي  محمـد الحبيـا : تحقيـقا حـابم القرطـاجأيا مأها  البمغاك اسـرا  اودبـاك -31

 .م1386ا 3ما دار الغر  انسالميا بمخوجا

 م. 1339ا 9ما القاهرةا مقتبا اونجمو المصرياا هيم  نيس براا موسيقى الشعر -31

ا 2ما لبأـاه -بيـرات ا مأشورات دار مقتبا الحياةا سميم الحموا الموسيقى الأظريا -32

 م.1392

د.حســـأي : تحقيـــقا الســـيد  حمـــد الهاحـــميا ميـــزاه الـــذها يف  حـــعار العـــر  -33

 ا م1339-هـ1418ا القاهرةا مقتبا اادا ا الجمي  يوسل عبد

ا الـدار المصـريا المبأانيـاا الهادي محمـد رضـا محبوبـا تأليل د. عبدا نظام الُممر -34

 ي ت.ا يم

د.  حمـد : حققـها القـادر العيدراسـي عبـدا الأور السـاهر عـن  خبـار القـره العاحـر -31

 .م2111ا 1م -بيرات -دار صادرا  كرم البوحيا محمود اورناؤاما حالو

ميـر  بـن محمـد  مـين بن  سماعي ا اك المؤلفين اآثار المصأفينهديا العارهين  سم -36

  م.1311ا يما استانبواا اكالا المعار  الجميماا سميم الباباين البغدادي

ا سـوريا -دمشـقا دار الفقرا هخر الدين قبااة: تحقيقا الوايف يف العرا  االقوايف -39

  م.1386-هـ1419ا 2م

 : الدوريات

 .4  ا محمد رحيد رضاا مجما المأار -1
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 : رقميةالقراص األ

 السعوديا. -الريا  -مر هيص مركز الم من  صدراتا خزانا الرتاث -1

 دبي.ا جمعا الماجد لمرقاها االرتاثمركز  -2

 : اإللكترونيةمواقع ال

http: //www.mobda3.net/vb/showthread 

http: //retrobib.ulib.sk/Basagic 

http: //totfim.com/Manuscripts/Reader 

http: //www.e-corpus.org/ara/notices 
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 وزيما يمي ممحق لبع  المخطوطات والمطبوعات المعتمدة يف تحقيق القصيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 223743 رقم:مركز جمعا الماجد  –أاام نسخا حرح ال
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 غال  كتا  اونيس 
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 نيسالصفحا اوالى من القصيدة من كتا  او
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 لوحا بخط محمد اصفي المعرا  بالقراب

 

* * * * 
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 يف ذفر  قييدت

  مب ال هة والفالةي تجة زيز الزفاة  مقدار النصاب ال

 هـ(861)ت أبي محمد عبد الوايد بب أبي السداد الباهمي المالقيمعفمة ل

 

 

 

 

 

 بسو اهلل الريمب الرييو

لســـالم عمـــى ســـيد المرســـمين اعمـــى آلـــه االحمـــد هلل ر  العـــالمين االصـــالة ا

  جمعين امن تبعهم بإحساه  لى يوم الدين. اصحابته

هقد  اجا اهلل تعالى الزكاة عمى اوغأياك لـرتد عمـى الفقـراك االمحتـاجينا  ابعد؛

   }ا اقـــاا: (1){   }قـــاا اهلل تعـــالى: 

   }(2)ه اهلل اهــرت  <: ا ايف حـدين معــال رضــي اهلل عأــه 

 .(3)>رد عمى هقرائهمعميهم صدقا يف  موالهم تؤخذ من  غأيائهم اتُ 

                                                 
 . 42سورة البقرة اايا: ( 1)

 . 114سورة التوبا اايا: ( 2)

(ا 2/114( )1331ا رقــم: )بــا : اجــو  الزكــاة خرجــه انمــام البخــاري يف صــحيحها كتــا : الزكــاةا ( 3) 

( 13ا رقـم: ) لـى الشـهادتين احـرائم انسـالم الـدعاكاانمام مسمم يف صحيحها كتا : انيماها با : 

 (ا االمفظ لمبخاري. 1/11)

  تقديو وتحقيق

 غفورعبد الفتاُ م

 بايل بمرفز ابب القطان لمدراسات واألبحاث 

 العرائش -يف الحديل ال ريف والسيرة النبوية 
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االزكاة مورد خصا يف مواساة اوغأياك لمفقراكا اسد خمتهما قاا القـرايف رحمـه 

اكمـ  ا لخمـا الفقـراك ااسـدا  اجا اهلل تعالى الزكاة حـقرا لمأعمـا عمـى اوغأيـاك<: هللا

حتـى ي ا هذه الحقما بتشريقه بين اوغأياك االفقراك يف  عياه اومـواا بحسـا انمقـاه

 .تأقسر قمو  الفقراك باختصا  اوغأياك بتمر اومواا

ا االمعـادها االتجـارةا حـرثاالا االماحـياا الأقـداه :ها يف الشـر  سـتاامتعمقاتُ 

  .(1)>مم حصوا الأماك هيها الم يوجبها يف غير هذا من نفائس اوموااا االف ر

اهذه اونوا  المذكورة التي تتعمق هبا الزكاة حددت السأا الأبويـا الشـريفا مقـدار 

 الأصا  الذي تجا هيه الزكاةا اهص  العمماك يف للر تفصيال حاهيا كاهيا.

اهلل لهذه اونوا  يف مؤلفاهتم  بوابا خاصاا امـأهم مـن  هـرد نوعـا اعقداا رحمهم 

الـذي اقتصـر هيـه  محمـد عبـد الواحـد البـاهمي المـالقي ي بااحدا مأها بالتأليلا كتقييد 

ا اوهميـا هـذا التقييـدا ي تجا هيه الزكـاة مـن الـذها االفضـاذمقدار الأصا  العمى 

ارتأيا  ه  قُدم عمى  خراجه من هوائد اتحقيقات عممياا احتم  عميهالما 

اقسما العم  عميه  لى قسمين: خصصا اواا مأهما لمتقـديما اتأاالـا هيـه: 

لِّل ــالمؤ  ــل ب ــبها اســمه : اي: التعري ــها ا انس ــاك عمي ــاك العمم ــذها اثأ احــيوخها اتالمي

: عأوانـها ا ثبـاث نسـبته لمؤلفـها اموضـوعها بالتقييـدثانيا: التعريـل  .امؤلفاتها ااهاته

ا. ا ما القسم الرـاين هخصصـته ما انمال  مأهالتحقيقيف  تينالمعتمد تينصل الأسخاا

.لمأ  المحقق

                                                 
 (. 3/9الذخيرة )( 1)
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 (1)أوال: التعريف بالمؤلف

 اسمز ونسبز:

هو عبد الواحد بن محمد بن عمي بن  بي السداد اومـوي البـاهمي المـالقيا كأيتـه 

أا مالقا موطأـه اوصـمي هاوموي نسبا  لى بأي  مياا االمالقي: نسبا  لى مدي : بو محمد

 ادار سقأاه امقاه اهاته.

 شيوخز:

 خذ العالما عبـد الواحـد البـاهمي العمـم عـن مجموعـا مـن عممـاك عصـره القبـار 

 مأهم:

 بو الحجا  يوسل بن  براهيم بـن يوسـل بـن سـعيد بـن  بـي ريحانـا اونصـاري 

 .(2)هـ(692الشهير بالميريمي)ت

 .(3)هـ(681)تاوحو  يالحسين بن عبد العزيز بن  ب يعم و ب

 جــري الشــهير بالســقوت المــالقيالقاســما قاســم بــن  حمــد بــن حســن الح   و بــ

 .(4)هـ(631)ت

                                                 
الربنـامج ا(ا 114ـ3/113انحاطا يف  خبار غرناطا)ا(ا 46) :  ( من مصادر ترجمته: الربنامج لمتجيبي1)

رقــم  (1/421)يبــن الجــزري غايــا الأهايــاا(ا 2/63الــديبا  المــذها)ا(ا 111) :  حــيآ ديالمــو

 طبقـــات المفســـرين لمـــداادياا 1131(ا رقـــم الرتجمـــا: 2/121) بغيـــا الوعـــاةاا 1381الرتجمـــا: 

العـارهين  هديـاا ا1131رتجمـا:ال( رقـم 138ــ3/139درة الحجـاا)اا 312(ا رقم الرتجمـا: 1/366)

 (. 4/199اوعالم )(ا ا636ـ631) : 

 (. 344ـ 343غايا الأهايا )/( 2)

 (. 3/139درة الحجاا)( 3)

 (. 114ـ3/113)انحاطا( 4)
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 .(1)هـ(918)ت الرقفي الغرناطي جعفر  حمد بن  براهيم بن الزبير و ب

 .(2)عمر عبد الرحمن بن عبد اهلل بن حوم اهلل اونصاري و ب

 .(3)محمد بن عمي بن الحسن السهمي

 :تفمي ا

  خذ عن العالما الباهمي مجموعا من عمماك بمانه اوهذال مأهم:

 . (4) هـ(913)ت ابن عيسىا يعر  بسعيد بن  براهيم بن عيسى بن دااد الحميري

 .(5) هـ(928)ت بو بقر محمد بن  بي جعفر  حمد بن الحسن بن الزيات

 .(6)(هـ911القيسي)ت  بو بقر محمد بن عبيد اهلل بن محمد بن مأظور

 .(7)ـ(ه969)ت يوسل بن  بي موسى بن سميماه بن هتح الجذامي

 مؤلفاتز:

  لل العالما الفقيه الباهمي مجموعا من المؤلفات القيما مأها:

ا توجـد مأـه الأرير االعذ  الأمير يف حرح كتا  التيسـير يف القـراكات السـبم الدرـ 

ــ1132نســختاه بالخزانــا الحســأيا تحــا الــرقمين: ن دار القتــا ا صــدر عــ(8)13298 ـ

                                                 
 (. 1/421غايا الأهايا)( 1)

 (. 1/366(ا اطبقات المفسرين لمدااادي)3/139درة الحجاا)( 2)

 (. 1/421غايا الأهايا )( 3)

 (. 2/333( الديبا  المذها)4)

 (. 1/421غايا الأهايا )( 5)

 (. 1/421غايا الأهايا )( 6)

 (. 2/391( الديبا  المذها)7)

 (. 249 وطات الخزانا الحسأيا) : كشا  مخ( 8)
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ما بتحقيق: اوستال: عادا  حمد عبـد الموجـودا 2113هـ ـ 1424العمميا ـ بيرات سأا: 

ااوستال: عمي محمد معو ا اصـدر ضـمن م بوعـات مجمـم المغـا العربيـا بدمشـق 

ما بتحقيق: اوستال محمد حساه ال ياها انشرته ابارة اواقـا  2116هـ ـ 1429سأا: 

ما بتحقيــق: الــدكتور محمــد 2111هـــ ـ 1432يــا ســأا: االشــؤاه انســالميا المغرب

 ب ربول. 

 ا توجــد مأهــا نســخا بالخزانــا الحســأيا تحــا رقــم:ملسو هيلع هللا ىلصرســالا  لــى المصــ فى ـــ 

14116(1). 

 .(2)اوصوا الخمسا التي بأي عميها انسالمـ 

 .(3)المأتخا يف هضائ  القرآهـ 

 .(4) يف باائد ابن كريرمأظومتاه يف القراكات اوالى: يف باائد قالوها االرانيا: 

لكر هيه الخال  بـين اوئمـا الرالثـا:  ،>تحفا التالي يف  حر  المعالي<: ـ جزك هيه

 .(5)ابن حريح بي عبد اهلل اا مقي بي محمد اا الداين بي عمرا 

 .(6)>عمدة التحرير يف اندغام القبير<: جزك هيهـ 

                                                 
 (. 134كشا  مخ وطات الخزانا الحسأيا ) : ( 1)

 (. 636ـ  1631) ( هديا العارهين2)

 (. 636ـ  631) ( هديا العارهين3)

( 41لكرهتما اوستالة: حيـاة قـارة يف مقدمـا تحقيهـا لمقالـا يف مقـادير المقاييـ  الشـرعيا يبـن البأـا) :( 4) 

ا الكــر اوســتال محمــد 1132ا مخ وطتــاه بالخزانــا الحســأيا بالربــام تحــا رقــم:     مــ1[الهــام :

  مـا 1( [الهـام :1/28ب ربول يف مقدما تحقيقه لقتا  الدر الأرير االعذ  المأيـر يف حـرح التيسـير )

نسـخا  1198توجد هاتاه المأظومتاه يف آخر الدر الأرير نسخا الخزانا الحسـأياا ابالربـام رقـم: <نصه: 

 . >61سقورياا رقم: ان
 (. 46) :  ابرنامج التجيبي (ا94) :  ( ههرسا المأتوري5)

 (. 46) :  ( برنامج التجيبي6)



 
238 

سـأاد الـذي تضـمأه كـ  سـمعا ان<: قاا التجيبي يف برنامجه عن هذين الجزكين

 .(1)>ااحد مأهما من لفظ مصأفهماا اتأاالتهما جميعا من يده رحمه اهلل

 ثناء العمماء عميز:

  ثأى عمى العالما عبد الواحد الباهمي غير ااحد من العمماك مأهم:

لا حاهالا متفأأاا مضـ معاا  مامـا يف ا ستكاه <: ا قاا عأهلساه الدين ابن الخ يا

ماهرا يف صأاعا ا   السباق  تقاناا ا داكا امعرهاا ارااياا اتحقيقاْص خ   ازئالقراكاتا حا

ا متحببـاا اا حسـن التعمـيما مسـتمر القـراكةا هسـيح التحميـقا ناهعـاالأحوا هقيهاا  صـولي

عمـرها  وم اوبمأا عمى العمم ا همها كرير الخضو  االخشـو ا قريـا الدمعـاا  قـر   سمق

 .(2)> خذ عأه القرير من  ه  اوندلساا اخ ا بالمسجد اوعظم من مالقا

 .(3)> ستال كبير <: اقاا ابن الجزري

مأجبـا  احسـن التعمـيم ناهعـا  صـوليا نحويـا اكـاه هقيهـ<: احاله ابن هرحوه بقوله

 .(4)>االصالح االتواضم احسن الخمقا مأق م القرين يف الدين المتين

 : وزاتز

ا ببمـده مالقـاهــ(ا 911)تائيف خـامس لي القعـدة مـن عـام خمسـا اسـبعماتويف 

 .(5)اكاه الحف  يف جأابته عظيما

                                                 
 (. 46) :  ( برنامج التجيبي1)

 (. 3/113)انحاطا( 2)

 (. 1/421غايا الأهايا )( 3)

 (. 2/63( الديبا  المذها)4)

 (. 2/63الديبا  المذها)(ا ا3/114انحاطا )( 5)
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 التقييدثانيا: التعريف ب

 سأعر  هبذا التقييد من خالا ما يمي:

 عنوان التقييد:

  ااا نمــا جــاك يف لهــذا التقييــدا  المؤلففو  ا السخ ففو نس اسففخ  فف   خيــذكر لــم 

ي تجـا هيـه الزكـاة ذالـلكر مقـدار الأصـا  <: نصه ما خراجه يف المعتمدتين  تينأسخال

يف  تأليل<: ايف ههرس المقتبا الوطأيا بالربام جاك العأواه كااي .>من الذها االفضا

 .(1)>ي تجا هيه الزكاة من الذها االفضاذلكر مقدار الأصا  ال

 لمؤلفز: نسبتز

هال يعـرتي  الباهمي عبد الواحد محمد ي لى مصأفه العالما  ب التقييد ما نسبا هذا 

 ناسـخه:  بـو القاسـم بـن محمـد بـن محمـد بـن  بـراهيم بـن  حرا هقـد صـرحي  صحته 

بمـا د 1188نسخا المقتبا الوطأيا رقـم: يف  اا  عبد السالم اوسدي اوندلسي بإثباته له

بن  بي السداد الباهمي االفاض   بو محمد عبد الواحد  شقاا الشي  الجمي  المقر<: نصه

  .>تجا هيه الزكاة من الذها االفضاي ذرحمه اهلل.لكر مقدار الأصا  ال

كما جاك يف  اا نسخا  خرأ لهذا التقييد بالمقتبا الوطأيا بالربـاما ضـمن رصـيد 

م ـ فف  مممف   1336 جائزة الحسن الراين لممخ وطات االوثائق ـ مركز الربام سـأا:

ــو محمــد  شقــاا الشــي  الجميــ  المقــر< :مــا نصــه 1421/23 تحــا رقــم:  الفاضــ   ب

ي ذ.لكر مقـدار الأصـا  الـارضـي عأـه بن  بـي السـداد البـاهمي رحمـه اهللاحد عبد الوا

  .>تجا هيه الزكاة من الذها االفضا

                                                 
 ( [القسم الراين 1/218هرس المقتبا الوطأيا بالربام )ه( 1)
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هــ( يف بهـرة الـرا  يف 963اقد نق  مأه  بو الحسن عمي بن محمد ابـن بـاق)ت

 .  (1)تمخي  تقدير الفر 

الفقـه يف ل لـه تواليـ ما القتا المرتجما لمباهمي همم تذكرها ب  اكتفا بما نصـه: 

 .(2)القراكاتا

 موضوَ التقييد:

ي تجـا هيـه ذمقدار الأصـا  الـالمالقي يف هذا التقييد  عبد الواحد الباهميتأااا 

ا ا ص  لذلر من السأا الأبويا الشـريفاا الكـر مجموعـا مـن الزكاة من الذها االفضا

بكـاة الـذها مقادير المقايي  االموابين الشرعيا المسـتعمما بـبالد اونـدلس يف  خـرا  

االفضا يف بمانها كاواقيا االدانقا ادرهـم القيـ ا ادرهـم الـدخ ا االمـدا االـديأارا 

االفـــرق بـــين الرطـــ  يف اونـــدلسا االرطـــ  الشـــرعي المقـــيا  ضـــاها  لـــى اوطـــواا 

 المستعمما يف تحديد مساحا اور  كالفرس  االمي  االذرا  االغموةا اغير للر.

 را اهي:ابأى تقييده عمى  ربعا عأاص

 االفضا. الذهاالذي تجا هيه الزكاة من أصا  اللكر مقدار 

 .لكر مقدار نصا  الذها

االرطــ  الشــرعي المقــي ـ المؤلــل ـا  يف بمــاه ايف  ر  لكــر اواقيــا االرطــ 

 .امقدار ما بيأهما

 .لكر مقادير مساحات اور 

                                                 
 (66بهرة الرا  ) : ( 1) 

ــــديبا  المــــذها)(ا ا3/114(ا اانحاطــــا)3/139درة الحجــــاا)( 2) ــــات المفســــرين  ا(2/63ال اطبق

 (. 4/199(ا ااوعالم)1/366لمدااادي)
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 وصف النسختيب المعتمدتيب يف التحقيق:

 يد عمى نسختين خ يتين:اعتمدت يف  خرا  هذا التقي

اوالــى محفواــا بالمقتبــا الوطأيــا بالربــاما ضــمن رصــيد جــائزة الحســن الرــاين 

، 1421/23 ـ يف مجمو  تحا رقم: م1336 لممخ وطات االوثائق ـ مركز الربام سأا:

مـن الق ـم المتوسـطا اعـدد  ،38  لى  : 31 صفحاتا من  : 4 اهي مقونا من

كمماا خ ها مغربيا عميهـا تصـحيحاتا  14   س رس راا ايف ك 22  س ر صفحاهتا:

خاليــا مــن اســم الأاســ  اتــاري  الأســ ا اعتمــدهتا  صــال لقمــا  خ ائهــاا ارمــزت لهــا 

 بحر ) (.

دا ضــمن 1188االرانيــا محفواــا  يضــا بالمقتبــا الوطأيــا بالربــاما تحــا رقــم: 

ا 111/141ا امقياسـها:19 ا مسـ رهتا: 43   لـى الورقـا: 41مجمو  مـن الورقـا: 

 بخـط غمـيظ عميهـا بعـل التصـحيحاتا االعأـااين مقتوبـابخط مغربي جميـ   مقتوبا

 ا اعتمدهتا يف المقابماا ارمزت لها بحر ) (.اوحمربالموه 

االمجمو  الذي توجد هيه الأسـخا الرانيـا احـتم  عمـى مجموعـا مـن المؤلفـات 

 المهماا اهي كااي:

ها وبي سعيد هر  بـن لـا. )مـن لكر هرائل الوضوك االغس  اسأأها اهضائم ـ 1

  (.9ا  لى:  1ق

تأليل يف هن اولاه وبي الحسـن عبـاد بـن سـرحاه بـن مسـمم بـن سـيد الأـاس ـ  2

 .( 21ا  لى:  8المعاهري. )من ق: 

ا  لـى:  26تمخي  مسألا تقبير ايحرام يف الصالة وبي بقر بن اوْلي ر )من ق: ـ 3

28.)  
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غيـر مـذكور )مـن ق:  ؤلـلقب  صالة المغـر  لم سجود التالاة اليما الجمم ـ 4

  (.31ا  لى:  23

تأليل هيما يعر  يف الصالة مما ليس مشراعا هيها ) حقام السهو يف الصالة( ـ  1

 . (41ا  لى:  31)من ق:  وبي سعيد بن هر  بن ُلا

تأليل يف لكر مقدار الأصا  التي تجا هيه الزكاةا وبي محمد عبد الواحد بن ـ 6

  (.43ا  لى:  41)من ق:  لسداد الباهمي بي ا

  (.43ا  لى:  44مقالا  بي بقر الرابي يف الداك الخفي )من ق: ـ  9

قم وبي يحيى محمد بن محمد بن محمد بن عاصـم قـدس اهلل راحـه )مـن ـ  8 ح 

  (.12ا  لى:  11ق: 

 تأليل يف انتقاا الـُمه  من مح   لى محـ  وبـي عمـراه بـن  بـي عمـي الزنـايـ  3

  (.69ا  لى:  12)من ق: 

تــأليل يف اوحاديــن الموضــوعات لضــياك الــدين  بــي حفــ  عمــر بــن بيــد ـ  11

  (.98ا  لى:  68الموصمي الحأفي )من ق: 

بـن  ىتأليل يف لكر الوارثين من الذكور اانناث ليحيـى بـن عبـد اهلل بـن يحيــ 11

  (.81ا  لى:  93محمد بن بكريا رحمه اهلل )من ق: 

ا يف الخيـ  وبـي بكريـاك يحيـى بـن محمـد بـن  يـو  ال ـائي )مـن ق: مأظومـ 12

  (.82ا  لى:  81

  (.84ا  لى:  83مأظوما يف الجرب يبن الياسمين )من ق: ـ  13

)مـن ق:  مأظوما يف مبادش القسر وبـي بقـر بـن محمـد القضـاعي القمموسـيـ 14

  (.86ا  لى:  81
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  (.31ا  لى:  86اصم )من ق: مأظوما يف مبادش الأحو وبي بقر بن عـ  11

)مـن ر مأظوما  خرأ يف تصاريل اوصابم يف عقد العدد وبي عمرا بن مأظوـ 16

  (.31ا  لى:  31ق: 

تقييــد يف حيــاة اونبيــاك وبــي بقــر  حمــد بــن الحســين البيهقــي رضــى اهلل عأــه ـــ 19

  (.39ا  لى:  31ارحمه )من ق: 

طـاهر بـن عبـد اهلل بـن طـاهر ال ـربي جوا  يف السما  االغأاك وبـي ال يـا ـ  18

  (.112ا  لى:  39الشاهعي )من ق: 

قتين االفقهـاك يف الـزااا وبـي ؤمسألا رهم انحقاا يف الجمـم بـين قـوا المــ  13

  (.121ا  لى:  112عبد اهلل محمد بن  بي القاسم بن يعي  رحمه اهلل )من ق: 

ا  لـى:  121مـا( )مـن ق: راضا اوبهار يف عمم اقا المي  االأهار )مأظوـ  21

133.)  

اقت ا  اونوار من راضا اوبهارا وبي بيد عبد الرحمن بن غالا المديوين ـ 21

  (.141ا  لى:  134الجادري )من ق: 

تأليل يف التقسير وبي عبد اهلل محمد بن  براهيم بن عمي بن  حمد بن الرقام ـ  22

  (.149ا  لى:  146)من ق:  اواسي

 وبـي عرمـاه ا انكسـير يف المبتغـي مـن صـأعا التقسـيرـ: موسـوما بـمأظومـا ـ  23

  (116ا  لى:  148)من ق:  سعد بن  بي جعفر  حمد بن  براهيم بن ليوه التجيبي

ــا اوســماك الحســأيـ  24 ــن ق:   رجــوبة لمخــواربمي يف مأفع ــى:  119)م ا  ل

161.)  
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)مــن ق:  قاييـ حـرح  لفـام اقـم لكرهـا يف كتــا ال ـا مـن المـوابين االمـ  21

  (.162ا  لى:  161

المجمو  كمه بخط  بي القاسم بن محمد بن محمد بن  بـراهيم بـن عبـد السـالم ا

اقت ـا  اونـوار مـن راضـا اوبهـار  :اوسدي اوندلسي. ن  عمى اسمه يف آخر كتـا 

لمجــادري. االــذي هــرغ مــن نســخه يف العشــر ااخــر لممحــرم هــاتح عــام: ســبعا عشــرة 

 .(1)(هـ319)اتسعمائا

 

                                                 
 (.  141)الورقا( 1)
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 نماذج مب النسختيب المعتمدتيب يف التحقيق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحا اوالى من الأسخا) (
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 الصفحا اوخيرة من الأسخا) (
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 محققلنص الا

 .اصحبه اسمم صمى اهلل عمى سيدنا محمد اآلها االرحمن الرحيم بسم اهلل/31

بن  بي السداد البـاهمي االفاض   بو محمد عبد الواحد  شقاا الشي  الجمي  المقر

 :ارضي عأه رحمه اهلل

 .ي تجة زيز الزفاة مب ال هة والفالة ذفر مقدار النصاب ال

ههـذا  .(1)>دقالـيس هيمـا داه خمسـا  ااق مـن الـورق صـ<: ملسو هيلع هللا ىلص ص  للـر قولـه 

 .(2) ص  يف  ه ما نق  عن للر ي بكاة هيه

الواحــدة مــن هــذه اوااقــي التــي  حــاا عميهــا الشــر   (3)هــاعمم  ه مقــدار اواقيــا

ا ابنــا الواحــد مــن دراهــم القيــ  ســتا داانيــق (5)مــن دراهــم القيــ  (4) ربعــوه درهمــا

اك  حبا ا متمئ الوسطسا حبا من حبو  الشعير الممُ : ابنه ثماين حبات اُخ (6)االدانق

                                                 
ا رقــم: بــا : لــيس هيمــا داه خمــس لاد صــدقاا  خرجــه انمــام البخــاري يف صــحيحها كتــا : الزكــاة( 1) 

 (. 2/691( )381(ا اانمام مسمم يف صحيحها كتا : الزكاةا رقم: )2/113( )1413)

:  يجـا  الصـدقا هيهـاا اهيمـا ـ الحدين ـ مفهومه<(: 1/369قاا القاضي عبد الوها  يف حرح الرسالا)( 2) 

 . >باد عميها
سـم لـوبه ااواقيـا  :قاا اااوص  يف اواقيا ما لكره  بو عبيد<(: 3/129قاا ابن عبد الرب يف ايستذكار)( 3) 

 . > سمعا  ربعوه درهما كيال
(. اهو: احـدة 3/113(ا امواها الجمي )1/243. عقد الجواهر الرميأا)سبعا  عشار المرقااالدرهم: ( 4) 

امـا تقريبـا. المقاييـ  ( جر391. 2نقديا من مسقوكات الفضاا معموما الوبها امقداره عأـد الجمهـور )

 (. 13االموابين الشرعيا) :

هو الذي تركا مأه اواقياا االرط ا االمدا االصا ا الهذا سمي درهم القي ؛  ي: الذي  :( درهم القي 5) 

 (. 1/263التوضيح لخمي )تحققا به المقايي  يف الشر . 

 رامــا. المقاييــ  االمــوابين  ( ج431. 1 6÷391. 2مقــدار الــدانق ســدس درهــم. اعأــد الجمهــور: )( 6) 
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 (1)سا حبـاا هالوقيـامُ اُخ  شورة اغير مذنباا همبمغ ابه درهم القي  خمسوه حباقغير م

امبمـغ خمـس اوااقـي الزكويـا عشـرة آي  حبـا ا عمى هذا  لفا حبا اسـا عشـرة حبـا

 .اثمانوه حبا

هاعر  مبمغ ا هإلا اجدت سقا مخالفا لدراهم القي ا جميم السقر ربْهبهذا اعت  

ثـم ا فه حتـى يبمـغ مأتهـى عـدد اواقيـاعِّ ا هضـدرهم الواحد من بنا الحـا الموصـو ال

همن للر دراهـم الـدخ  اهـي  نقـ  ا ضاعل خمس مرات يخر  لر مقدار الأصا 

اهــي  ربـم عشــرة حبــا ا مـن دراهــم القيـ ا اللــر  نـه نقــ  مــن دراهـم القيــ  سـبعاه

 .مبمغ بنا درهم القي اهي ستا اثالثوه حبا ا هبقيا خمسا  سباعها اخمسا حبا

الذلر كانا الجاريا من دراهـم القيـ  تـوبه مائـا ا ربعـين مـن دراهـم الـدخ ا 

همبمــغ اواقيــا الزكويــا مــن دراهــم الــدخ  ســتا اخمســوه ا اقيــ : هيهــا بــدخ   ربعــين

 اعددها من الحا  لفا حبا اسا عشرة حبا كما تقدم. ا درهما

لمـا نقـ  ابه الـدراهم كرـر ا امـن هـذه السـقا مائتـاه اثمـانوه درهمـ هالأصا 

 .للر المقدار المعترب (2)بحرّ ا هعددها

نقصـا ا ثم السقا التي ضرهبا الموحداه مبمغ الدرهم مأها ثمـاه اعشـراه حبـا

همبمـغ اواقيـا ا اللـر ثمـاه حبـاتا عي درهم من دراهم الدخ ُس تُ عن دراهم الدخ  ب  

ا مـا ا مائـا اسـتوه درهمـا ثـالثالزكويا من هذه السقا اثأاه اسبعوه درهماا انصاهبا 

                                                 
ا :  ه سَّ الدانق يف اص الح الحُ  :قاا حيخأا<(: 1/263(. قاا خمي  يف التوضيح )24  الشرعيا ) : 

اكـ  قيـرام  ربعـا داانـقا هيقـوه الـدانق جـزكا مـن سـتا اتسـعين جـزكا  االديأار  ربعا اعشراه قيراطـا

 . >ليقوه مأاسبا لمدرهم يف مائا
  (. كذا يف ) ( ا)( 1) 

 يف ) (: يحرب. ( 2) 
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حبــاتا  هــالقيرام مأهــا ســبما ااه بــبالد اونــدلس 36/القــراريط الجاريــا (1)هــذهســقا 

 ااهلل  عمم.ا اك  مرقاا مأها عشراه قيراطاا (2)هأصاهبا اثأاه اسبعوه مرقاي

  :ذفر مقدار نصاب ال هة

ا:  ه سبعا دنانير ا اقالو(3)قاا عمماؤنا رحمهم اهلل: نصا  الذها عشراه ديأارا

 القي ا اقد تقدم  ه دراهم القي  خمسوه حبا اخمسا (4) من دراهم[بنا عشرة دراهم 

اتضـاعل  يضـا خمسـي الحبـا ا ل الخمسين عشر مرات هتبمـغ خمسـمائااع  ض  هتُ حباا 

همبمغ عشرة دراهم كـيال خمسـمائا حبـا ا هتبمغ عشرين خمسا بأربم حباتا عشر مرات

ا رأ كم بنا الديأار الواحدلت  ا عدد الدنانيرا   هذا العدد عمى سبعاوبثم تُ ا ا ربم حبات

 .هتجده اثأين اسبعين حبا

اهـو  نـه  لا كـاه ابه عشـرة دراهـم مرـ  سـبعا دنـانير ا ا ه حئا مـن اجـه آخـر

م الدرهم اهـو سـبم حبـات هتأخذ سبُ ا حص  مأه  ه الدرهم الواحد سبعا  عشار الديأار

غ  حدأ اعشـرين حبـا اثالثـا  خمـاسا هتضـيل هيبمُ  اضاعل ثالث مراتهتُ ا اخمس

كمـا  (5)هيقـوه المجمـو  اثأـين اخمسـينا  لى عدد ما يف الدرهم اهو خمسوه اخمسا

ا بمغ العشرين ديأارا التي هي الأصا لتعمم م  ا ثم تضاعل هذا المبمغ عشرين مرةا تقدم

                                                 
 يف  : هذا. ( 1) 

امبمـغ الـدرهم سـا اثالثـوه  ابنا المرقاا درهماه عددا ي كيال<(: 1/281قاا ابن عبد الرب يف القايف )( 2) 

 . >الممتمئا المتوس ا غير الخارجا عن حد ايعتداا يف الزيادة االأقصاه احبا من حبو  الشعير
( جرامـا. 21ا4الـذها المضـراباا المقـدرة بالمرقـااا امقـداره: باتفـاق هـو: ) الديأار: اسم لمق عا مـن( 3) 

ــ  االمــوابين الشــرعيا ) :  ــاا الخزاعــي يف تخــريج الــدييت الســمعيا ) :13المقايي (: 613(. ق

 . >الديأار  ربعا اعشراه قيراطا<
 ما بين معقوهتين ساقط من ) (. ( 4) 

 حبا كما تقدم.  92ن؛ وه بنا الديأار الواحد كذا يف ) ( ا) ( الع  الصوا : سبعي (5)
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مقـدار نصـا  ههـذا  .مـن للـر  لـل حبـا ا ربعمائـا حبـا ا ربعـين حبـا هتجد الحاصـ   

 .الذها من حا الشعير

هــإه ابه الــديأار الواحــد مأهــا  ربعــا اثمــانوه حبــاا ا هأمــا الــدنانير الجاريــا ااه

هيزيد هذا الديأار عمى الديأار الزكوي اثأا ا اللر مقدار ثالثا دراهم من سقا الموحدين

ا ربعـين حبـااتزيد العشراه من هذه الدنانير عمى العشرين الزكويا مـائتين ا ا عشر حبا

هإلا  ردنا تحقيـق ا من هذه الدنانير  لل حبا استمائا حبا اثمانوه حبا (1)عشرينالهبمغ 

 لفا ا ربعمائـا ا ربعـين مبمـغ بنـا العشـرين الزكويـا  (2)الأصا  من هذه الدنانير قسمتها

 يضـاا هيخـر   الشـعير من حا (3)رناامن حا الشعير عمى  ربعا اثمانين مبمغ ما يف ديأ

ها مـن العـدد بسـتأها اثأتا عشـرة حبـاسبعا عشرا ايبقى من العدد المقسوم هضما هي لأا 

الأصـا   لا مـن دنانيرنـا ا هه هيقـوه سـبعهاوالذي هو  ربعا اثمان/39ا/المقسوم عميه

 يأار.سبعا عشر ديأارا اسبم د

من دنانيرنا  (4)العشراه ديأاراما تزيده  اهي مبمغا خذ مائتين ا ربعينها ه حئا 

ــا مــن حــا الشــعيرعمــ ــانظر كــم هيى العشــرين الزكوي ــا ا ه  ــارين  تجــدهــا مــن دنانيرن ديأ

بـاقي اهي اثأاه اسبعوه حبا ا (7)الديأارحبا استا  سبا   (6)نياستاثمانيا  (5)مائانااثم

م بُ اُسـا (8)رااانق  للر من العشرين التي يف بمانأا تجد الباقي سـبعا عشـر ديأـا هالعدد

   عمم.ااهللا ار كما تقدميأ  د  

                                                 
 . همبمغ عشرينيف ) (: ( 1) 

 كذا يف ) ( ا) (ا الع  الصوا : قسما  لفا. ( 2) 

 يف ) ( ديأرنا. ( 3) 

 يف ) (: ديأار بداه  لل. ( 4) 

 يف ) ( اثمأي مائا. ( 5) 

 يف ) ( ستوه. ( 6) 

 يف ) (: الديأر بداه  لل. ( 7) 

 ديأرا بداه  لل. يف ) ( ( 8) 
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ومقـدار   والرطل ال رعي المكي  ويف أرضنا  يف قماننا (1)ذفر األوقية والرطل

 :ما بينهما بحول اهلل تعال 

تقدم  ه نصا  الفضا بسقتأا اليوم اثأاه اسبعوه مرقاي من هـذه القـراريط اهـي 

اهـي  يضـا المسـاايا ابنـا لمـائتي درهـم مـن ا الشـرعيا الزكويـا (2)قـيابنا خمـس اوا

 .راهم القي د

عشـرة ثمـان من اوااقي التـي يتعامـ  هبـا يف  رضـأا ابمانأـا  اب ا  ه هاعر  ااه

وبه درهـم مـن بـ ربعا قراريط مأها  ا اللر  ه اقيا من حسا  ثمانين قيراطا يف اواقيا

هصارت خمس اوااقـي الشـرعيا ا اسقتهم عشراه درهما يف اواقيا  سقا الموحدين

اثمن يف  رطالأا باواقيـا الشـرعيا الزكويـا  ههو رطـ  ا ا من  اقيتأاتقاب  ثماه عشرة  اقي

اهي من سقتأا مائا ا ربعا ا ربعـوه ا قدر ثالث  ااقي اثالث  خماس  اقيا من  ااقيأا

 .(3)طاهااالدرهم قيرا درهما

ا همائـا اثمانيـا اعشـراه درهمـا مـن دراهـم القيـ  :ا ما الرط  المقي الشـرعي

س  اقيا من اوااقـي الزكويـاا ابيـاه للـر  ه اواقيـا الزكويـا اللر ثالث  ااقي اخم

  ربعوه درهما كيال كما سبق.

  اقيا. خمسهرالث  ااقي بمائا اعشرين درهما اثمانيا دراهم 

درهـم مـن  امبمغ للر من سقتأا  ربعمائا درهم اسـتوه درهمـا ا ربعـا  خمـاس

 حـدأ عشـر  اقيـا اخمسـا  يف للر مـن  ااقيأـاا احسا  قيراطين يف الدرهم كما سبق

 اخمس عشرة  اقيا.ا اقيا عشار  ُ 

                                                 
(ا اقاا ابن البأا يف مقالـا 23الرط : معيار يوبه بها اهو مقياا  يضا. المقايي  االموابين الشرعيا) :( 1) 

الرطـ : ثمانيـا اعشـراه امائـا درهـم كـيالا اعميـه الجمهـور <(: 94يف مقادير المقايي  الشرعيا ) : 

 . >هيعتمد عميه
 يف ) (: اواراقي. ( 2) 

 (ا ا) ( قيرطاه. يف ) ( 3) 
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هفيــه مــن دراهـم القيــ  مائــا درهــم ا ااه يف  رضــأا بـه ا مـا الرطــ  الــذي يتعامــ 

مـن اوااقـي الزكويـا  امقـدارها /38ا /اسبعا اسبعوه درهمـا اسـبعا  تسـا  الـدرهم

 مـىهيزيـد رطمأـا عا عشـرة  اقيـا سـااهـو مـن  ااقيأـا ا  ااقي ا ربعا  تسا   اقيـا  ربمُ 

ا الرط  المقي من  ااقيأا بأربم  ااقي اخمسا  عشار  اقيا ا ربعا  خمـاس عشـر  اقيـا

الشـرعي  (1)هعمـى هـذا يقـوه يف رطمأـا مقـدار المـدا اللر  بيد من ثمن الرط  المقـي

اهـذا عمـى  ه يقـوه المعـرب ا  ه المـد الشـرعي رطـ  مقـي اثمـن :يسير  لا قمأابانيل 

 ااهلل  عمم.ا هإنه  ثق  (2)رأما البُ ها بحا الشعير

 :ذفر مقادير مسايات األر 

يـ :  لـل لرا ا اهـي ا االم  (5)االفرسـ : ثالثـا  ميـااا (4):  ربعا هراس (3)الربيد

 ربعـا اعشـراه  صـبعاا ااوصـبم سـا  :را ا االـذرا ل: مائتـا (6)عشرة غالاا االغموة

 عل ااهلل  عمم.حبات من الشعير مصفوها عرضا مضموما بعضها  لى ب

 ز االحمد هلل.جن

                                                 
(. اهـو مقـدار مـ ك اليـدين المتوسـ تين مـن 3/98. الـذخيرة)ما اسم رطال اثمرا بالرط  الشرعي :المد الشرعي( 1) 

 (.  36غير قبضهماا اعأد الجمهور: المد يسااي رط  اثمن بالعراقي. المقايي  االموابين الشرعيا ) : 

 الرب: القمح. ( 2) 

( مـرتاا 22261 4×1161لربيد  ربعا هراسـ ا امقـداره عأـد الحأفيـا االمالقيـا: )اتفق الفقهاك عمى  ه ا( 3) 

 (. 11(مرتا. المقايي  االموابين الشرعيا) : 44121 4×1113اعأد الشاهعيا االحأابما)

 (. 1/43يأظر: ايستذكار)( 4) 

المرهق ار س اوصبم  ثالثا آي  اخمسمائا لرا ا االذرا  ما بين طريف: االمي  ا( جمم مي  بقسر الميم5)

كـ   صـبم سـا حـعيرات ب ـن  حـداهما لظهـر اوخـرأا كـ  ا ك  لرا  سا اثالثوه  صبعا االوس ى

حعيرة سا حعرات من حعر الربلاه. اقاا ابن حبيا: المي   لل با  ببـا  الفـرسا اقيـ  ببـا  البعيـرا 

ا حبو  من اسط الشعير ب ن االبا : لراعاه. االذرا : حرباها االشرب: اثأا عشر  صبعاا ااوصبم: س

 (. 1/61. البهجا يف حرح التحفا)>اعمى اواا اقتصر حراح المختصر ا حداهما لظهر اوخرأ

 (. 11/132. لساه العر )قدر رميا بسهم :( الغموة6) 
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 عريدة المصادر والمراعع

 عمــر يوســل بــن عبــد اهلل بــن  يبــا وايســتذكار الجــامم لمــذاها هقهــاك اومصــار .1

دار ا محمــد عمــي معــو ا ســالم محمــد ع ــا :تحقيــق عبــد الــرب الأمــري القرطبــي

 .م2111ا القتا العمميا

الهيمــاا مأشــورات مركــز  برنــامج ابــن جــابر الــوادي آحــيا تحقيــق: محمــد الحبيــا .2

البحــن العممــي ا حيــاك الــرتاث انســالمي كميــا الشــريعا االدراســات انســالمياا 

 م.1381هـ ـ 1411جامعا  م القرأا مقا المقرماا 

قاســم بــن يوسـل التجيبــي الســبتيا تحقيــق: عبـد الحفــيظ مأصــورا الــدار برنـامج ال .3

 العربيا لمقتا .

ا جــالا الــدين عبــد الــرحمن الســيوطيا لحــاةبغيــا الوعــاة يف طبقــات المغــويين االأ .4

لبأاها المقتبا العصرياا محمد  بو الفض   براهيم :تحقيق

تحقيـق: محمـد ا الحسن عمي بن عبد السالم التسولي يبا والبهجا يف حرح التحفا .1

 .م1338 ـهـ  1418ا 1ا ملبأاه ـدار القتا العمميا ا عبد القادر حاهين

مـن الحـر  االصـأائم  ملسو هيلع هللا ىلصمـا كـاه يف عهـد رسـوا  عمـى تخريج الدييت السمعيا .6

ا تحقيق:  حساه عبـاسا خزاعيالشرعياا لعمي بن محمد بن مسعود ال االعمايت

  م.1381 هـ ـ1411ا 1ا بيراتا مدار الغر  انسالمي

خمي  بن  سحاق ضـياك الـدين ا لالتوضيح يف حرح المختصر الفرعي يبن الحاجا .9

ـــدي المـــالقي ـــق:الجأ ـــن ا تحقي ـــا  حمـــد ب ـــد القـــريم نجي ـــه ا عب ـــز نجيبوي مرك

 .م2118 ـهـ 1423ا 1ا ملممخ وطات اخدما الرتاث

عمـي بـن  حمـد بـن  الحسـن يبـا وحاحيا العداي عمى حرح كفايا ال الـا الربـاين .8

 ـدار الفقــر ا يوســل الشــي  محمــد البقــاعيا تحقيــق: مقــرم الصــعيدي العــداي

 .م1334 ـهـ 1414ا بيرات
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ــا وجــاادّرة الحجــاا    ســماك الر .3 ــد المقأاســ يب ــن محّم ــاس  حمــد ب ــن  يالعب اب

المقتبا العتيقـا  ـدار الرتاث )القاهرة( ا محمد اوحمدأ  بو الأور ا تحقيق:القاضى

 .م1391 ـهـ  1331ا 1ا م)تونس(

براهيم بـن عمـي بـن محمـدا بـن ا نالديبا  المذها يف معرها  عياه عمماك المذها .11

دار ا الأـور واتعميـق: محمـد اوحمـدي  بـ تحقيـقا هرحوها برهاه الـدين اليعمـري

 .الرتاثا القاهرة

 دار الغـر ا تحقيـق محمـد حجـيا شها  الدين  حمد بن  دريس القـرايفل الذخيرة .11

 .م1334ا بيراتانسالميا 

بهرة الرا  يف تمخي  تقدير الفر  وبي الحسن عمي بن محمـد بـن عمـي بـاقا  .12

ا بجامعا 2112ـ  2111شا سأا: دراسا اتحقيق: ليمى بوحعيا. رسالا ماسرت نوق

 كميا العموم اننسانيا االعموم ايجتماعياا الجزائر. 2قسأ يأا

محمد عبد الوها  بن عمي بن نصر البغدادي المالقي اعتأى به:  يبوحرح الرسالا  .13

 .م 2119 ـهـ  1428ا 1ا مدار ابن حزما  بو الفض  الدمياطي  حمد بن عمي

ي   بــي عبــد اهلل البخــاري الجعفــيا تحقيــق: صــحيح البخــاري لمحمــد بــن  ســماع .14

محمد بهير بن ناصر الأاصرا دار طوق الأجاة )مصورة عن السم انيا بإضاها تـرقيم 

 هـ.1422ا 1محمد هؤاد عبد الباقي(ا م

محمد بن عمي بن  حمدا حـمس الـدين الـدااادي المـالقي دار لطبقات المفسرين  .11

بيرات ـالقتا العمميا 

محمـد جـالا الـدين عبـد اهلل بـن  يبـو أا يف مذها عالم المديأـاعقد الجواهر الرمي .16

ا نجم بن حاس بن نزار الجذامي المالقي دراسا اتحقيق: حميـد بـن محمـد لحمـر

 .م2113 ـهـ  1423ا 1ا مدار الغر  انسالميا بيرات

غايا الأهايا يف طبقات القراك لشمس الدين  بي الخير محمد بن محمد بـن عمـي ابـن  .19

 م.2116ا 1حقيق:  . برجسرتاسر دار القتا العممياا بيراتا مالجزريا ت
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 بــي عبــد اهلل محمــد بــن عبــد الممــر بــن عمــي القيســي المأتــوريا دراســا ههرســا  .18

اتحقيق: د. محمد بأشريفاا مأشورات مركز الدراسات ااوبحاث ا حياك الـرتاثا 

 م.2111هـ ـ1432ا 1م

يوسل بن عبد اهلل بن عبد الرب الأمري  عمر يبا والقايف يف هقه  ه  المديأا المالقي .13

ــي ــق القرطب ــاين :تحقي ــر الموريت ــد مادي ــد ال ــد  حي ــد محم ــا  ا محم ــا الري مقتب

 .م1398ـ هـ1338ا 1ا مالحديراا الريا ا السعوديا

 ـ دار صـادر ا محمـد بـن مقـرم بـن مأظـورا وبي الفض  جمـاا الـدين لساه العر  .21

 .1ا مبيرات

)صــحيح  ملسو هيلع هللا ىلصعــدا عــن العــدا  لــى رســوا اهلل المســأد الصــحيح المختصــر بأقــ  ال .21

مسمم(ا وبي الحسن مسمم بن الحجا  القشيري الأيسابوريا تحقيق: محمد هـؤاد 

 م.1331هـ ـ 1412عبد الباقيا دار  حياك الرتاث العربي ـ بيراتا 

مقالا يف مقادير المقايي  الشرعيا وبي العباس  حمد بـن محمـد بـن عرمـاه اوبدي  .22

 م.2113أاا تقديم اتحقيق: حياة قارةا دار القتا العممياا المراكشي ابن الب

المقايي  االموابين الشرعياا لعمي جمعـا محمـدا مأشـورات ام بوعـات القـدس  .23

 م.2111هـ ـ 1421ا 2لإلعاله االأشر االتسويقا القاهرة م

ــا لمواهــا الجميــ  لشــرح مختصــر الخميــ  .24  عبــد اهلل محمــد بــن ي شــمس الــدين  ب

ــرح ــد ال ــن عب ــيمحمــد ب ــق: من الح ــا  الّرعيأ ــراتا تحقي ــا عمي دار عــالم ا بكري

 .م2113 ـهـ 1423ا القتا

سماعي  بن محمـد  مـين بـن ميـر ا نهديا العارهين  سماك المؤلفين اآثار المصأفين .21

ــاين البغــدادي ــاا ســميم الباب ــا يف م بعتهــا البهي ــا المعــار  الجميم ــا اكال ــم بعأاي  طب

 .لبأاه ـ: دار  حياك الرتاث العربي بيرات  عادت طبعه باواهساا 1311استانبوا 
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 المغاربة وقالية تحريو اإلقامة بدار الكفر 

  (1)التح ير مب اإلقامة بأر  العدومب خفل مخطوط 

 هـ5363 توىف سنةمال ألبي عبد اهلل محمد بب المدين بب عمي فنون

 

 

 

 

 

 -هرنســيا -(2) نجميزيــاحــهد مغــر  القــره التاســم عشــر لممــيالدا تغمغــال  جأبيــا 

 سبانيا  ثـر بشـق  مباحـر عمـى البأـى ايقتصـاديا االسياسـيا اايجتماعيـاا ناهيـر عمـا 

  حدثه من رجات يف المجتمم المغربيا مما  دأ  لى بمبما يف اوهقار االمعتقدات. 

وبي عبد اهلل محمد بن المـدين  ا>التحذير من انقاما بأر  العدا< اردت رسالا

أوها يف اضعيا تاريخيا مغايرة نطار الفتااأ السابقاا ههذه الفتـااأ تأاالـا بن عمي كا

قضــيا مســممي اوندلســيا يف حــين جــاكت هتــوأ ابــن المــدين كأــوه يف اقــا حــهد هيــه 

المغر  ضغوطا استعماريا قويا من طر  القوأ ايستعماريا اواربياا مما  دأ به  لى 

ما اخسـر  مـام هرنسـا يف معركـا  يسـمي 1816أا توقيم المعاهدة التجاريا مم بري انيا س

                                                 
( محمد بن المدين بـن عمـي كأـوها التحـذير مـن انقامـا بـأر  العـداا مخ ـوم بمقتبـا آا سـعود بالـدار 1)

  .243رقمالبيضاكا 

 مأشـورات ا1886 – 1816 –(  نظر خالد بن الصغير: المغـر  ابري انيـا العظمـى يف القـره التاسـم عشـر 2)

 . 1339 ا2. م بالرباما اينسانيا االعموم اادا  كميا

 دراسة وتخريج

 ه اح البقالي

 المممكة المغربية -وقارة التربية الوطنية
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ا اما تبعها من معاهدة يلا مغأياا كما ا زم يف حـر  ت ـواه  مـام  سـبانيا يف 1844سأا 

ما اومر الذي جع  المغر  تحا الحقم اوجأبي نظريـاا 1861 -1813حر  ت واه 

ث م. اي حـــر  ه هـــذه اوحـــدا1312مـــارس  31قبـــ  توقيـــم معاهـــدة الحمايـــا يـــوم 

امقاطعتـه يف هقـر  >العـدا المحتـ < االت ورات  رخا بظاللها عمى قضيا التعامـ  مـم

 المغاربا عاماا اهقهائهم خاصا.

اتحااا الورقا تحقيق ن  هذه الرسالاا اتبيـاه الفـرق بيأهـا ابـين  هـم الفتـااأ 

همن هو محمد بن المدين كأوه؟ اما اهم مـا التي سبقتها يف ك  من المغر  ااوندلسا 

 اكت به هتواها اسياقها التاريخي؟ج

 لتعريف بالُمَؤلِِّف:ا -5

ا الد يف حداد اوربعين بعد مائتين (1) بو عبد اهللا محمد بن المدين جأوه الفاسي

م( بمديأا هاسا اهبا نشأ اتعمـم. يأحـدر نسـبه مـن  سـرة  ايد 1824/ ـه1233ا لل )

 . جأوها  حدأ  برب البيوتات العمميا العريقا بمديأا هاس

حّج مم  بيـه اهـو ابـن ثـالث سـأينا احـّج مـّرة ثانيـا اهـو ابـن عشـر سـأين  ا مـا 

قارهبا. تزاد برقاها عربيا اديأيا  صيماا  لـى  ه غـدا هقيهـا متمقأـاا لـه مسـتوأ عـاا مـن 

ر س عمماك المغـر  يف < القفاكة اايقتدارا هقاه من  حهر عمماك المغر  يف عصرها ا

 .(2)>القره الرالن عشر

                                                 

( محمد بن الحسن الحجويا الفقر السامي يف تاري  الفقه انسالميا دار القتا العممياا بيـراتا لبأـاها 1)

ا   2112ا دار العمـم لمماليـينا 11ا خير الدين الزركميا اوعـالما م 363 -361ا ص  2  ا 1331

 . 34ا   9

 . 34ا   9( الزركميا   2)
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 :خزشيو -أ

حيوخا مأهم: بدر الدين الحموميا االوليد العراقيا اعبد السـالم  عدة خذ عن  

بوغالــاا ا بــو بقــر بــن كيــراها امحمــد صــالح الرضــويا امحمــد بــن عبــد الرحمــاه 

الحجريا ا حمد المرنيسيا ا حمد بأاين كالا االقاضي المهدي بن ال الا بن سودةا 

 اغيرهم.

 و ائفز: -ب

هــا الـم يقبـ  هبـا  ي بعـد استشـارة 1294قضاك بمـراك  سـأا ُقمِّد الشي  خّ ا ال 

حيخه هقيـه المغـر  محمـد بـن عبـد الـرحمن الحجـري هأحـار عميـه بـالقبواا ا اصـاه 

بالعدا ااّتبا  الشريعاا اكانا مّدة توليته ثمانيا  حهر ثم طما انعفاكا هرجم  لى بمـده 

غيرهاا كما كاه يخ ـا بجـامم مشتغال بالدرس الفقهيا هقانا له مجالس بالقرايين ا

  بي الجأود بين هاس البالي اهاس الجديد. 

 تفمي ا: -ت

 خذ عأـه الأـاس طبقـا بعـد طبقـاا كالشـي  محمـد بـن  بـراهيم السـباعيا االفقيـه 

باطيا امحمد بن قاسم القادريا االمهدي الوباينا االعـالم المُّغـوي  وس الرِّ سُّ  حمد ج 

 .  مصرا اغيرهممحمد محمود الرتكزي الشأقي ي نزي

 تآليفز: -ث

 :مأها (1)له تاليل كريرة

                                                 

مأها ما يخدم الفقه المالقي بصورة مباحرة كاختصاره لحاحيا الرهوين القربأ الموضـوعا عمـى حاحـيا <( 1)

ه تصحيح اوخ اك الواقعـا يف حـرح هقهـاك سـابقين بأاين عمى الزرقاين لمختصر خمي ا حين حااا الفقي

   يف نفـس المـذها لمختصـر خميــ ا  ل قـام هـؤيك بحـذ  الأصــو  اايستشـهادات هأـتج عـن للــر
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 يقـام  -(1)اختصار حاحـيا الرهـوين عمـى حـرح الزرقـاين لمختصـر الشـي  خميـ 

التسـميا االسـمواه لمـن ابتمـي بانلايـا  -المفتوه المغـرار ممـا تـذم عواقبـه يـوم الأشـور

المستأيرة بحدين ي الدرر الدريا  -الدرة المقأونا يف السأا الشريفا المصونا -االبهتاه

حـرح سـيرة  -نصيحا لاي اوكياس يف بعل مـا يتعمـق بخ ـا الأـاس -عداأ اي طيرة

كفايـا المحتـا  يف -نصيحا  ه  العمم هيما يتعمق بالفتوأ االشهادة -ابن هارس المغوي

الزجـر اانقمـا  بزااجـر الشـر  الم ـا  لمـن كـاه  -حقم اسـتعماا المحمـى االـديبا 

اختصار رسالا  بـي عمـي  -ابيوم ايجتما ا عن آيت المهو االسما  يومن باهلل ارسوله

تعميــق عمــى مختصــر الــرابي المغــوي يف الســيرة  -الفجيجــي يف طــرق اوئمــا الصــوهيا

رسـالا يف التحـذير مـن انقامـا بـأر   -نزها اولبـا  يف لكـر الأـاهم بانجمـا  -الأبويا

 .رسالا يف التحذير من  هانا العمماك -العدا

يرا ما  لل يف البد ا اما نزلا نابلا مهمـا  ي اقـد خصـها بتـأليلا اقـد طبـم اكر

 .بعضها بفاس  لى غير للر من مؤلفات  خرأ

 وزاتز: -ج

ــأا  ــا عشــرةا س ــا الرالر ــى ر س المائ ــوم لي الحجــا عم ــا  اا ي ــا الجمع ــويف ليم ت

هـا اهو ابن ثالث استين سأاا اُدهن بالقبا  خار  بـا  الفتـوحا  سـف  ضـريح 1312

 بي المحاسن. اقد  ّلل يف ترجمته تمميذه الشـي  محمـد بـن الحـا  مصـ فى المشـريف 

 .حرهه هيه الكر >وهكأ بالشي  التعريل يف المقأوه الدرّ <كتابا سّماه 

                                                 

الحــذ   ه يفهــم القــارش مــن هــذا الشــرح  حقامــا غيــر صــحيحا ليســا هــي المقصــودة يف القتــا    

مر  هذه القتا من المخالفات  ما يقم يفالمشراحا هجاك عممه هذا لتصحيح تمر اوخ اكا االتحذير م

محمـد الفـالح العمـوي: جـامم القـرايين  >الشرعياا ابذلر خدم المذها الذي يأتمي  ليه خدما جميمـا

 . 83ا  . 2114االفقر السمفيا مأشورات مجما  م ا 

 يف تسعا  جزاك.  ـه1316طبم بالم بعا اوميريا ببويقا مصرا ( 1)
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 :دراسة المخطوط -3

صـفحا صـفحاا يف كـ   12يتألل المخ وم من سا ارقـات لات اجهـينا  ي 

x  231بخط مغربي دقيق جمي ا مقياسه ُكتبا كمما يف الس ر  14ا بمعدا (1)س را 22

ــر ا 180 ــر ا برقا ناســخا غي ــونين  حم ــا بم ــات مشــقولاا ا خــرأ ممون ــدة كمم ــه ع  ب

 معرا .

 ؟>التحذير من انقاما بأر  العدا< هما هو انطار العام الذي جاكت هيه هتوأ

مما ي مشاحا هيه  ه قضيا جـواب  قامـا المسـمم يف اوراضـي التـي اسـتولى عميهـا 

ارأ من بين  هم القضايا التي طرحا عمـى الفقهـاك بـالغر  انسـالمي مأـذ القـره الأص

االـر ي  .(2)عشر الميالديا اللر حسا هتوأ ابـن الربيـمالخامس الهجري/ الحادي 

 >دار انسـالم<  لى >دار الحر < السائد هيها هو تحريم هذه انقاماا ااعتبار الهجرة من
ه هأاك من الفقهـاك الـذين خـالفوا هـذا الـر يا  لا  بـاحوا ؛ عمما بأ(3)ااجبا ديأيا احرعيا

 . (4)لألندلسيين العاجزين عن الهجرة البقاك باوندلس تحا حقم الأصارأ

كما  ه هذه القضيا استق با  قالما تاريخيا مغربيا ا جأبيـا؛ هقـد تأاالهـا محمـد 

                                                 

 س را.  21والىا اهبا باسترأاك الصفحا ا( 1)

 م(ا  نظر:1321هـ/ 913(  بو الحسن محمد بن يحيى ابن ربيم )ت. 2)

Jean-Pierre Molénat, Le problème de la permanence des musulmans dans les 
territoires conquis par les chrétiens, du point de vue de la loi islamique", 
Arabica,T. 48, Fasc. 3 (2001), pp. 397 . 

قضايا حرجا من تاري  المغر  يف م مم العصر الحـدين بـين التـاري  االفقـه: العالقـا <محمد الشريلا ( 3)

 . 14ا   2121ا يأاير 13ا مجما  س ورا   >بين المغاربا االمحت  انيبيري

 ا134 -132     ا1334 اهتااأ المابريا تحقيق طاهر المعموريا تونس االمابريمحمد التميمي ( 4)

ا القـاهرةا 3هتوأ المغراايا  نظر محمد عبد اهلل عأاه:  ايا اونـدلس اتـاري  العـر  المتأصـرينا م. 

 . 344 -342 ا  1366
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ـــن ـــاكمين هأدريقس ـــا ج ـــا عالجته ـــيينا كم ـــرات اوندلس ـــن هج ـــه ع يف  رباق يف كتاب

 .(1) طراحتها

ــى الونشريســي )ت. ــن يحي ــد ب ــاس  حم ــي العب ــوأ  ب ــرب هت ــذاا اتعت ــ314ه  /ـه

م(:  سأى المتاجر يف بياه  حقام من غما عمـى اطأـه الأصـارأ الـم يهـاجر امـا 1118

 .(2)يرتتا عميه من العقوبات االزااجرا  حهر هتوأ بخصو  هذا الموضو 

امـا تالهـا مـن  (3)مس الهجـري ه مجم  الفتااأ التـي صـدرت مأـذ القـره الخـا

تتأــااا قضــيا مســممي اونــدلسا لقــن مــم م مــم القــره  (4)الفتــااأ يف القــراه الالحقــا

الخامس عشر الميالديا تغيـر اومـرا اللـر بعـدما  صـبحا السـواح  المغربيـا هـدها 

لمغزاات انيبيرياا مما جع  قضيا التعام  مم المحتمين  ا مقاطعتهم االجهـاد ضـدهم 

 .(5)القضايا التي استأثرت هبا  جوبا الفقهاكمن بين 

                                                 
(1) Hendrickson, Jocelyn: The Islamic obligation to emigrate: al-Wansharisi's Asna 

al-matajir reconsidered, Emory University, 1999 . 

يرأ اوستال محمد الشريل  ه هذه الفتوأ بأاها الونشريسي اعتمادا عمى هتـوأ  بـن ربيـم الأدلسـي )ت. ( 2)

تسـاؤيت <م(ا اقد خصها بدراسا قيما اقار ا بفتوأ الونشريسيا انظر محمد الشريل: 1321ه/ 913

ندلسـي:  عمـاا ا ضمن كتا : تحـويت الفقـر او>حوا  صالا هتوأ  سأى المتاجر وحمد الونشريسي

مهداة لمدكتور محمد رباقا تأسيق جعفر ابن الحا  السمميا مأشورات الجمعيـا المغربيـا لمدراسـات 

اقتبس كريـرا مـن هتـوأ >اما بعدهاا ايؤكد  ه الونشريسي 162ا   2119التاريخيا اوندلسياا ت واها 

ا محمد الشـريلا قضـايا >مرة ااحدةابن ربيم موردا هقرات مأها يف كمتا هتوتيه من داه اه يشير  ليه الو 

 . 16حرجاا   

 ( هتااأ ابن عبد الرب القرطبي اابن رحد الجد اابن الحا  التجيبي اابن العربي المعاهري. 3)

هــ( اابـن المقـالل 839هـ( االمواق )ت. 843هـ(ا االعبداسي )ت. 923نذكر مأها هتااأ ابن الفخار )ت. ( 4)

ا >هتـااأ ابـن برطـاا<برطـااا  نظـر محمـد الشـريل اسـموأ الزاهـري:  ه(ا اهتـوأ ابـن933الوهراين )ت. 
ضــمن كتــا : دراســات يف تــاري  المغــر  ااونــدلس امباحــن يف الــرتاث انســالميا  عمــاا مهــداة  لــى 

 اما بعدها.  69/ 1ا 2118اوستال الدكتور  حمد حعيا اليوسفيا مأشورات كميا اادا  ت واها 

م(: الجــواهر المختــارة ممــا اقفــا عميــه مــن الأــوابا بجبــاا 1641زيــاي )ت. ( عبــد العزيــز بــن الحســن ال5)

   محمد الشـريل  سـتال ا االقتا  حققه الدكتور1862غمارةا مخ وم الخزانا الحسأيا بالرباما رقم 



 
261 

هذه الوضعيا التي عرهها مغر   ااخر المريأيين اطيمـا عصـر الدالـا الوطاسـياا 

ســتتقرر بعــد حــوالي  ربعــا قــراه يف عصــر الدالــا العمويــا خــالا القــره التاســم عشــر 

ــزي ــي اننجمي ــ  التغمغــ  اوجأب   انســباين لممغــر -الفرنســي -(1)لممــيالدا حيــن مر

مأع فا خ يرا يف الدالا المغربياا ا ثر بشق  مباحـر عمـى البأـى ايقتصـاديا االسياسـيا 

اايجتماعياا ناهير عما  حدثه من رجات يف المجتمم المغربيا مما  دأ  لـى بمبمـا يف 

 اوهقار االمعتقدات.

اردت رسالا التحذير من انقاما بأر  العداا وبي عبد اهلل محمد بن المدين بن 

ي كأوها يف اضـعيا تاريخيـا مغـايرة نطـار الفتـااأ السـابقاا ههـذه الفتـااأ تأاالـا عم

قضــيا مســممي اوندلســيا يف حــين جــاكت هتــوأ ابــن المــدين كأــوه يف اقــا حــهد هيــه 

المغر  ضغوطا استعماريا قويا من طر  القوأ ايستعماريا اواربياا مما  دأ به  لى 

ما اخسـر  مـام هرنسـا يف معركـا  يسـمي 1816ا سأا توقيم المعاهدة التجاريا مم بري اني

ا اما تبعها من معاهدة يلا مغأياا كما ا زم يف حـر  ت ـواه  مـام  سـبانيا يف 1844سأا 

ما اومر الذي جع  المغر  تحا الحقم اوجأبي نظريـاا 1861 -1813حر  ت واه 

حـــداث م. اي حـــر  ه هـــذه او1312مـــارس  31قبـــ  توقيـــم معاهـــدة الحمايـــا يـــوم 

امقاطعتـه يف هقـر  >العـدا المحتـ < االت ورات  رخا بظاللها عمى قضيا التعامـ  مـم

 المغاربا عاماا اهقهائهم خاصا.

                                                 
ا ضـمن >هتـااأ ابـن برطـاا>ا محمـد الشـريلا التاري  الوسيط بقميا اادا  بت واها اهو قيد ال بم  

يف تاري  المغر  ااوندلس امباحن يف الرتاث انسـالميا  عمـاا مهـداة  لـى اوسـتال  كتا : دراسات

الدكتور  حمد حعيا اليوسفيا تأسيق امحمد بن عبـودا محمـد الشـريلا  دريـس بوهميمـاا مأشـورات 

 . 91 -69ا ص  1ا   2118كميا اادا  االعموم اننسانياا ت واها 

 مأشـورات ا1886 – 1816 –ري انيـا العظمـى يف القـره التاسـم عشـر (  نظر خالد بن الصغير: المغـر  اب1)

 . 1339 ا2. م بالرباما اينسانيا االعموم اادا  كميا



 
266 

اعتمد المؤللا يف رسالا التحـذير مـن انقامـا بـأر  العـداا عمـى  مهـات كتـا 

ا اعـزب جوابـه باايـات القرآنيـا (1)الأوابا التي قاربا موضو  انقاما بأر  الأصـارأ

المقرر < منااوحادين الأبويا الشريفاا اللر قصد التحذير من انقاما بأر  العداا ه

المعموم  نه ي امم اي بدعا  عظم من القفرا امن رضي بفعـ  قـوم ههـو مـأهم. هقيـل 

 .(2)>بمن يساكأهم ايأاي  ليهم اي عمهم ايحسن  ليهم ايتودد  ليهم ايواسيهم

 

 نص الرسالة: -3

رحمن الرحيم   اصمى اهلل عمى سيدنا امويناا اآلـه اصـحبه . ا/بسم اهلل ال1/ا

 اسمم.

من ُعب ْيد  اهلل محمد المدين كأوه
  :(4) لى هالها (3)

 ابعد:ا اعمى من اتبم الهدأ ارحما اهلل ابركاته االسالم عميقم

. امــن  عظــم الأصــائح لقــما هــو (6)ا كمــا يف الصــحيح(5)>الــدين الأصــيحا< هــإه

م ُمــوا }بــأر  العــداا قــاا اهلل تعــالى:  تحــذيركم مــن انقامــا ين  ا 
ــذ  ــى الَّ ــوا   ل  أُ ْرك  ي ت  ا 

ُقُم الأَّارُ  سَّ ت م   .  (7)>ه 

                                                 
 ( نوابا ابن رحد اابن الحا  التجيبيا االونشريسي... 1)

 م/.  1رسالا التحذير من انقاما بأر  العداا /ا.  ا( محمد بن المدين كأوه2)

 . ( القا  برالثا نقط3)

 ( هقذا اردت يف المخ وطاا هالمؤلل لم يذكر اسم صاحا السؤاا. 4)

ين    هَّ <( عن تميم الداري: 5) ين    هَّ  الأَّصيحُاا الدِّ ين    هَّ  الأَّصيحُاا الدِّ ن يـا رسـوا  اهلل؟  الدِّ م 
الأَّصيحُا. قالوا: ل 

ت هم أين  اعامَّ
ا  المؤم  ا اوئمَّ

تاب ها الأ بيِّه 
ا الق 

 
ا  حمد بن محمد بن حأب ا مسأد انمـام  حمـد بـن >قاا: هلل

حأبــ ا تحقيــق حــعيا اورنــؤاما عــادا مرحــدا اآخــراه  حــرا  عبــد اهلل بــن عبــد المحســن الرتكــيا 

 . 146ا   28ا 2111مؤسسا الرسالاا 

 ( صحيح مسمم. 6)

 . 113( هودا اايا: 7)
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ي تركأـــوا: حـــام  لالنح ـــام يف هـــوائهم ااينق ـــا   لـــيهما < قـــاا يف القتـــا 

امصاحبتهما امجالستهما امداهأتهما االرضى بأعمالهما االتشبه هبم االتزيي بزيهما 

أُـوا(ا هـإه الركـوه امد العين   ْرك  ي ت  لى بمرهتم بما هيه تعظيم لهم. قاا: اتأم  قولـه: )ا 

 .(1)>هو المي  اليسيرا ههذا هيمن ركن  لى الظالما هقيل بالظالم؟

مـا  (3)يف المدخ ا عن حجا انسالم الغزالـي (2)اقاا انمام  بو عبد اهلل بن الحا 

ه هقد  عاه عمى هدم  انسالم  ليوقِّ  بدعاي  صاحا    لى : من مشىملسو هيلع هللا ىلصقاا <: نصه اقاا  .>ر 

 مــأل  اهلُل قمب ــه  مأـًـا ا يماًنــاا امــن  لــه بغًضــا بدعــاي  صــاحا   عــن  عــر  مــن<: ملسو هيلع هللا ىلص
 
يف اهلل

ا امــن ســمَّم عمــى لــه رهــم اهللُ  بدعــاي  صــاحا   انتهــر    ا لقيــه  بدعــاي  صــاحا   مائــا  درجــاي

  .>ملسو هيلع هللا ىلصهقد استخلَّ بما نزا عمى محمدي  (4)بالبشرأ

صوما اي صالة اي بكـاة اي حجـا اي  بدعاي  لصاحا   يقبُ   ي اهلل   :  هملسو هيلع هللا ىلصاقاا 

عدًيا ايخر  من انسالم كما يخر  السهم من الرمياا  اي صره  اي جهاداً  عمرة اي

  .(5) ا كما تخر  الشعرة من العجين

                                                 
ا دار القتـا  العربـيا 3التأزي ا م ( محمود بن عمرا بن  حمد الزمخشريا القشا  عن حقائق غوامل 1)

 . 433ا   2ا   1419بيراتا 

م( محمد بن محمد بن محمد ابن الحا ا  بـو عبـد اهلل العبـدري المـالقي 1336هـ/ 939( ابن الحا  )ت. 2)

الفاسيا نزي  مصر: هاض . تفقه يف بالدها اقدم مصرا احجا اكل بصـره يف آخـر عمـره ا قعـد. اتـويف 

م( ثالثـا  جـزاكا قـاا هيـه ابـن حجـر: كريـر  -عامـا. لـه )مـدخ  الشـر  الشـريل  81 بالقاهرةا عن نحـو

الفوائدا كشل هيه عن معايا ابـد  يفعمهـا الأـاس ايتسـاهموه هيهـاا ا كررهـا ممـا يأقـرا ابعضـها ممـا 

 يحتم . 

م( محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي ال وسـيا  بـو حامـدا 1111 -1118هــ/  111 -411( الغزالي )3)

 جا انسالم: هيمسو ا متصو ا له نحو مئتي مصأل. ح

 ا 1( بالبشــر عأــدا محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري ابــن الحــا ا المــدخ ا دار الــرتاثا )د. ت(ا   4)

  81 . 

 ( نفسه. 5)
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ــن< :الصــحيحين ايف ث م  ًثا   حــد  ًثا آاأ  ا حــد    لعأــاُ  هعميــه ُمحــد 
 
 االمالئقــا   اهلل

ا االأّاس   عين  ْرها مأه اهلل يقب  ي م/ 1/ا.   جم  ْدي اي ص    .(1)>ع 

امن المقرر المعموم  نه ي امم اي بدعا  عظم من القفرا امن رضـي بفعـ  قـوم 

ههو مأهم. هقيل بمـن يسـاكأهم ايـأاي  لـيهم اي عمهـم ايحسـن  لـيهم ايتـودد  لـيهم 

 ايواسيهم؟

عـن اـالم  حـر  عمـى الهـالك يف  - عأـهرضـي اهلل- (2)القد سئ  سفياه الرـوري

  .(3)برياا ه  يسقى حربا ماك؟ هقاا: يا هقي  له: يموت؟ قاا: دعه يموت

الرابم  ي مـن اوسـبا  الموجبـا ينق ـا  العبـد عـن <: ما نصه (4)اقاا يف انبريز

ربــه عــز اجــ : الخــو  مــن الظــالم عمــى العمــر االــربق اغيرهمــاا هيقــوا يف نفســه: ي 

الظالما وين  ه عصيته قتمأي  ا مأم ربقيا  ا غير للر مما يوجـا الخـو    عصي هذا

م   (5)مأها الو تحقق بوجود الحق سبحانه
مـ  ع  اتعالى معه اتصرهه هيه ايف للـر الظـالما ل 

هو الفاع  احده ي يشاركه للر الظالم اي غيره يف هع  من اوهعـااا  (6)[ ه اهلل تعالى 

                                                 
اسـأأه ا يامـها  ملسو هيلع هللا ىلص( محمد بن  سماعي  البخاريا الجامم المسأد الصحيح المختصر من  مور رسـوا اهلل 1)

ا مسمم بن الحجا  الأيسابوريا 111ا   4ها   1422بهير بن ناصرا دار طوق الأجاةا  تحقيق محمد

ا تحقيق محمد هؤاد عبد الباقيا دار ملسو هيلع هللا ىلصالمسأد الصحيح المختصر بأق  العدا عن العدا  لى رسوا اهلل 

 . 334ا   2ا   1331 حياك الرتاث العربيا بيراتا 

سفياه بن سعيد بن مسراق الروريا مـن بأـي ثـور بـن عبـد م(ا 998 -916هـ/ 161 -39( سفياه الروري )2)

مأاةا من مضرا  بو عبد اهللا  مير المؤمأين يف الحدين. كاه سيد  ه  بمانه يف عموم الدين االتقوأ. الد 

هــ(  144انشأ يف القوهاا ارااده المأصور العباسي عمى  ه يمي الحقما هأبى. اخر  من القوهـا )سـأا 

 ثم طمبه المهديا هتوارأ. اانتق   لى البصرة همات هيها مستخفيا.  هسقن مقا االمديأا.

 . 434ا   2( الزمخشريا   3)

 ( هو كتا : انبريز من كالم سيدي عبد العزيزا  حمد بن مبارك المم ي السجمماسي. 4)

 ( لم ترد يف ن  انبريز. 5)

 .( لم ترد يف ن  انبريز6)
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قربـه مـن  (1)تعالىا ابقدر مـا يقـوأ هـذا الأظـر يف العبـد يقـوأ احيأئذ هال يخا   ي مأه

 .(4)يأعدم يقوه بعده من اهلل عز اج  اانق اعه [عأه (3)تعالىا ابقدر ما يق  ا (2)اهلل

الخامس: ال مم يف الظالما هيتقر   ليه ليأاا مأه ربقاا الو تحقق بأه اهلل سبحانه 

 هو الرباق لم يصدر مأه للر.

أ لهــم  (5)يحاالســادس: الأصــ لمقــاهرينا هــيمهمهم مصــالحهم يف ُدنيــاهم بــأه ُيــر 

ن نصح االما  ْيأ ا م  طريقا انحوها هإنه من  سبا  اينق ا  عن اهلل عز اج . قما: اما ر   

ب ُا  مره خسراا انذكر ها هأا
اق  مـم  -رضـي اهلل عأـه-قصا سفياه الرـوري  (6) ي اكانا ع 

 ا هقـاا لـه سـفياه: ي توقظـها دعـه هـذه السـاعا (7)الذي  راد  ه يـوقظ حرسـيا [لمصـالة

 مأه امن حره هيها. (8)نسرتيح

الســابم: عــدم الأصــيحا لممســممينا هيــرأ مــا يضــرهم اي يــأمرهم بــالتحرب مأــها 

 ا المراد من كالم انبريز.(9)>ايرأ ما يأفعهم اي يأمرهم بالتأها له

قـاا: كأـا  -رضـي اهلل عأـه– هريـرة  بـي عـن ببيـر راأ<: اقاا يف العموم الفـاخرة

ج     هَّ  ا/ نسممُ  2/ا.   الرَّ
َّ
ُج   يوم  القياما  اهو ي يعرُهه هيقوُا له: ما لر  لـي ُق بالرَّ يتعمَّ

 .(10)>اما بيأي ابيأر معرهـا؟ هيقوُا كأا  تراين عمى الخ أ  اعمى المأقر  اي تأهاين

                                                 
 يقوير يف اوبريز. <( 1)

 يف انبريز.  >ربه<( 2)

 يف انبريز.  > ا<( 3)

 ( لم ترد يف ن  انبريز. 4)

 يف ن  انبريز >الأصرة<( 5)

 يف ن  انبريز.  >ههأا<( 6)

 بيادة من ن  انبريز.  (7)

 يف ن  انبريز >نسرتح<( 8)

ضوها (  حمد بن مبارك المم ي السجمماسيا انبريز من كالم سيدي عبد العزيزا مأشورات محمد عمي بي9)

 . 211 -211ا ص  2112ا 3دار القتا العممياا بيراتا لبأاها م 

 . 132ا   36( ابن حأب ا   10)
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د مأقـرا اسـقا عميـه ك  من حاه<: اقاا  بو حامد الغزالي يف كتا  اوربعين له

 ه المعاصي امخالفـا  اامـر اهلل تعـالى ي تقـوه <: . ايف انبريز  يضا(1)>ههو حرير هيه

 (2) ي مم الظالم الذي بيأه ابين االم جهأم خيوم ااتصايت يحص  [لمحاضر السفر 

ا هـإلا اجتمـم قـوم عمـى معصـيا (3)من جهأم بسببهاا اي  حد  عر  بذلر من المالئقـا

ا ا لا نفــرت المالئقــا جــاك الشــي اه (4)لظــالم للــر الموضــم هتأفــر المالئقــا عأــهعــمَّ ا

اجأوده هعمراا الموضما هتصـير  نـوار  يمـا م حيأئـذ كالمصـابيح التـي جاكهتـا الريـاح 

العاصفا من ك  مقاها هرتأ نورها مرة يذها  لـى هـذه الجهـاا امـرة  لـى هـذها امـرة 

ااضـمح ا الهـذا كانـا المعاصـي بريـد القفـر يأعقس  لى  سف  حتى تقوا  نـه ان فـأ 

  .>االعيال باهلل

الــو هرضـأا جماعـا يشــربوه الخمـرا ايظهـراه المعاصــيا ثـم هرضــأا <: ثـم قـاا

ا ا طـاا معهـم (6)بيـأهم اجعـ  يقـر ه (5)رجال جاكهم ايف يـده ديئـ  الخيـرات هجمـس

يهما هإنـه ي ا اهو عمى قراكته اهم عمى معاص(7)الجموس اجمس معهم اليوم  لى آخره

يذها عميه المي  االأهار حتى يأقما  لـيهما ايرجـم مـن جممـتهم لمعمـا التـي لكرناهـا. 

الهذا  ي عن ايجتمـا  مـم  هـ  الفسـوق االعصـياها وه الـدم االشـهوة االغفمـا هيأـا 

 .>اهيهما  ي من رحمه اهلل اقمي  ما هما ااهلل  عمم

                                                 
(  بــي حامــد الغزالــيا كتــا  اوربعــين يف  صــوا الــدين يف العقائــد ا ســرار العبــادات ااوخــالقا عأــي بــه 1)

 . 31 ا  2113اصححه اخر   حاديره عبد اهلل عبد الحميد عرااينا دار القمما دمشقا 

 ( لم ترد يف ن  انبريز. 2)

 ( يف انبريز: المالئقا اهلل تعالى. 3)

 عأهم يف انبريز.  (4)

 اجمس يف انبريز (5)

 يقرؤها يف انبريز (6)

 يف اوص : عمى  خيها االتصحيح من انبريز.  (7)
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قد  جمم الصـوهيا عمـى  ه  صـ  كـ  . ا(1)>المرك عمى دين خميمه<: ايف الحدين

 .(2)خير الخم ا االمقماا ا ه  ص  ك  حر الخم ا االمقما

 اقد قي : 

ــــاخ ــــبـحـصـر لـت ــــت ــــر م  ا ـن  ط

هُ  ريأـ  ـن ق  س   ع   ي ت سأ ا ا 
رك  ن  الم   ع 

 

 ا ـــــــــ با  تســـــــرق ال بـ هَّ الـــــــ 

ــــدي  ي قت 
ه  ـريــــني ب الُمقـــار  ـُقــــ ُّ ق   ه 

 

م/ بـين  2تحـرم انقامـا االسـقأى /ا.<: اغيـره (3)بن عرهـاالهذا قاا العمماكا ا

قوم ي يتأاهوه عن المأقرا اي باجر لهم يزجرهم عأها ا ه لم يباحرا هو معهـم مـا هـم 

 . (4)>عميها اتجا عميه هجرهتم. قالوا: هإه لم يهاجر كاه ساقط انقاما االشهادة

خـرا  مـن دار الحـر   لـى ال (6)الهجرةا اهـي<: يف اوحقام (5)اقاا ابن العربي

                                                 
 . 142ا   14حأب ا   ( ابن 1)

ابموغ اوماين يف هيل سـيدي  بـي العبـاس التجـاينا ضـب ه جواهر المعاين  ،( عمي حرابم ابن العربي برادة2)

ا 1ا   2118دار القتا العممياا بيراتا لبأـاها ا 3م اصححه اخر  آياته عبد الم يل عبد الرحمنا 

مـــــا  هقــــ   صــــ  كــــ  خيــــر احــــر المقمــــا االخم ــــاا<. يقــــوا الشــــي   حمــــد رباق: 82  

 حمـد بـن  حمـد بـن محمـد بـن عيسـى  ا حها >ديأه هأنا عمى حئا من ااصحا تفع ا همرمه حئا

 .66ا   2111ا دار القتا العممياا بيـراتا 2م قواعد التصو ا تحقيق عبد المجيد خياليا  ابراق

Haut du formulaireBas du formulaire 
/ هـ716هقيه مالقيا  حعري المعتقدا الد سأا  (  بو عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد بن عرها الورغمي3)

 . م1400// ه803اتويف سأا ما 1316

نصـيحا  هـ  انسـالم بمـا يـدهم عـأهم داك القفـرة المئـاما دار القتـا العمميـاا  اتـاين( محمد بـن جعفـر الق4)

 . 214ا   2119لبأاها  ابيرات

بي )5) ر  م(ا محمد بن عبد اهلل بن محمـد المعـاهري انحـبيمي 1148 -1196 /هـ413 -468(  بو بقر ابن الع 

 
ّ
 حـبيمياا ارحـ   لـى المشـرقا ابـر  يف قا ا من حفام الحدين. الد يف  المالقيا  بو بقر ابن العربي

اود ا ابمغ رتبا ايجتهاد يف عموم الدين. اصأل كتبا يف الحدين االفقه ااوصـوا االتفسـير ااود  

 االتاري . االي قضاك  حبيمياا امات بقر  هاسا ادهن هبا. 

 .( هي: يف المدخ 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/716_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/803_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1400
https://ar.wikipedia.org/wiki/1400
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اسـمما اهـذه الهجـرة  (2)الأبي صمى الّمه عميه [اآلـه  (1)دار انسالم كانا هرًضا يف  يام

 .(3)>باقيا مفراضا  لى يوم القياما

ــه يف المعيــار قــاا ــرام االباطــ . قــاا يف <: انقم ــذلر الهجــرة مــن  ر  الح اك

يختار المـرك  قمهـا  ثمـاا مرـ   ه  المعارضا: هإه قي : هإلا لم يوجد بمد  ي كذلر؟ قمأا:

اي <: ا  لـى  ه قـاا(4)>يقوه بمـد هيـه كفـرا ابمـد هيـه جـورا هبمـد الجـور االحـالا خيـر

تسـقط مـن الهجـرة الواجبـا عمـى هـؤيك الـذين اسـتولى عمـى بمـدهم العـدا لعأـه اهلل  ي 

 ا بحيـن لـم يجـد لهـا حيمـا اي سـبباا كـأه يقـوه مريضـا جـدا  ابالعجز عأها بق  اجه

ضعيفا جداا اي بد مم للر من  ه تقوه له نيا صادقا  نـه  ه قـرر عمـى الهجـرة يومـا مـا 

ــُا }هــاجرا هحيأئــذ ُيرجــى لــه العبــد المشــار لــه بقولــه تعــالى:  ئ ق  ال  ــاُهُم اْلم  هَّ ين  ت و 
ــذ    هَّ الَّ

ه مْ  ي   نُفس  ال م  أُوا ي  ي ا   يُّ }ا ايرجى له الأجاة من اعيد قوله تعالى: (5)اايا {ا  ين  آم 
ذ  ا الَّ ه 

ـــاك   ي 
ْال  ُكْم    ـــُداَّ ع  ي ا  ـــُداِّ ـــُذاا ع 

تَّخ  اك  }ا  لـــى: (6){ت  ـــو  ـــ َّ س  ـــْد ض  ق  ْمـــُه م ـــأُقْم ه  ـــن ي ْفع  م  ا 

ب ي    : (7){السَّ ْول ه  ق  ب ـاًي }. ا  ـْأُلون ُقْم خ  ُقـْم ي  ي 
ـن ُدان  ان ـًا مِّ ـُذاا ب   

تَّخ  أُوا ي  ت  ين  آم 
ذ  ا الَّ  ي ا   يُّه 

ُقُم اْا  ْد ب يَّأَّا ل  ي ُصُداُرُهْم   ْكب ُر ق  ا ُتْخف  م  ْم ا  ه 
اه  ْن   ْهو 

اُك م   اْلب ْغض 
ت  ْد ب د  تُّْم ق 

أ  ا ع  اا م  دُّ ي ات  ا 

                                                 

 .( عهد يف المدخ 1)

 .بيادة من احقام القرآه (2)

 حقام القرآها راجـم  صـوله اخـر   حاديرـه اعمَّـق عميـه محمـد  ان عبد اهلل بن العربي المعاهري( محمد ب3)

 . 613ا   1   ا2113لبأاها ا دار القتا العممياا بيراتا 3م عبد القادر ع اا 

 ا ااونــدلس هريقيــ  هــ  المعيــار المعــر  االجــامم المغــر  عــن هتــااأ حمــد بــن يحيــى الونشريســيا ( 4)

تحقيـق محمـد حجـيا مأشـورات ابارة اواقـا  االشـؤاه انسـالمياا المممقـا المغربيـاا ا االمغر 

 . 113 -112  ا ص2   ا1381

 . 39سورة الأساكا اايا: ( 5)

 . 1سورة الممتحأاا اايا: ( 6)

 . 1سورة الممتحأاا اايا: ( 7)
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ُموه   ن ُداه  }ا اقوله: (1){  ه ُكأُتْم ت ْعق  ي ـاك  مـ 
ْال  ين     ر 

ـاه  ـُذاا اْلق  تَّخ  أُـوا ي  ت  ين  آم 
ـذ  ـا الَّ ي ا   يُّه 

ب يأًـاا ْيُقْم ُسْم  اًنا مُّ م   ع 
ُموا ل مَّه  يُداه    ه ت ْجع  ين    ُتر 

ـذ  اْلُمْؤم أُـوه  }ا اقولـه: (2){ْلُمْؤم أ  تَّخ  يَّ ي 

كي 
ْ
ـي ي ح   هـ 

 
ن  اهلل

م ْيس  مـ  ل ر  ه  ْ  ل َٰ ن ي ْفع  م  ين  ا 
ي اك  م ن ُداه  اْلُمْؤم أ 

ْال  ين     ر 
اه  ا اقولـه: (3){اْلق 

ي ـاك  }ااياا اقوله:  (4){اي تركأوا}
ْال  أَٰ    ـار  الأَّص  ـُذاا اْلي ُهـود  ا 

تَّخ  أُوا ي  ت  ين  آم 
ذ  ا الَّ ي ا   يُّه 

أُْهمْ  إ نَّـُه مـ  أُقْم ه  ُهم مِّ لَّ ت و  ن ي  م  ي اُك ب ْعلي ا 
ْال  أُـوا ي  }ا اقولـه: (5){ب ْعُضُهْم    ين  آم 

ـذ  ـا الَّ ـا   يُّه  ي 

ـ ين  اتَّخ 
ذ  ُذاا الَّ تَّخ  ـار  ت  اْلُقفَّ ُقْم ا 

ـْبم  ن ق  ين  ُ اُتـوا اْلق ت ـا   مـ 
ـذ  ـن  الَّ ًبـا مِّ

ع  ل  يـأ ُقْم ُهـُزًاا ا 
ُذاا د 

ين  
ْؤم أ  اتَُّقوا اهلل    ه ُكأُتم مُّ ي اك  ا 

ْال    }(6). 

يد   امن ع   ا/3/ا.(7)>المشركين بين  اهر مقيم مسمم ك  من بريك  نا< :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ا 

كين   اك أواُتس ي<: ملسو هيلع هللا ىلصالحدين. اقوله  ُهم  المشر  ن سـاكأ ُهم  ا جـامع  عوُهما هم 
اي  ُتجام 

. (9)>من جامم المشرك  ا سقن معه ههو مرمه<: . الفظ  بي دااد عن سمرة(8)>ههو مأهم

مخــالل  اي مخّصــ  اي معــار  لهــذين الحــديرين اي ناســ  اي<: قــاا يف المعيــار

 .(10)>لهما من  ئما المسممين

                                                 
 . 118سورة آا عمراها اايا: ( 1)

 . 144سورة الأساكا اايا: ( 2)

 . 28ورة آا عمراها اايا: س( 3)

 . 113سورة هودا اايا:  (4)

 . 11سورة المائدةا اايا: ( 5)

 . 19سورة المائدةا اايا: ( 6)

عبد المحسن بـن  بـراهيم بـن  حمـد  اتحقيق اتخريجا معجم ابن اوعرابيا (  حمد بن محمد بن اوعرابي7)

 . 433ا   2ا   1339 ادار ابن الجوبيا المممقا العربيا السعودياا الحسيأي

حــركا مقتبــا ا 2ا م تحقيــق اتعميــق  بــراهيم ع ــوة عــو  اســأن الرتمــذي ا( محمــد بــن عيســى الرتمــذي8)

 . 116ا   4   ا1391مصر ا ام بعا مص فى البابي الحمبي

ْســتاين9)  ج  المقتبــا ا محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ا تحقيــقســأن  بــي دااد ا( ســميماه بــن اوحــعن السِّ

 . 33ا   3بيراتا   ا اا صيداالعصري

 . 118ا   2  الونشريسيا ( 10)
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هـإلا اجـا بالقتـا  <:  المقـدمات الحـدين اوااا ثـم قـاايف (1)انق  ابن رحـد

 (3)ايمحق بـدار انسـالم (2)االسأا ا جما  اوما عمى من  سمم بدار الحر   ه يهجرها

المشــركينا لــئال تجــرأ عميــه  حقــامهما هقيــل يبــاح وحــد  (5)بــين  اهــر (4)اي يقــيم

اي <: . قــاا(6)>رهــاالــدخوا  لــى بالدهــم حيــن تجــرأ عميــه  حقــامهم يف تجــارة  ا غي

 . (8)>مسمم مريل انيماه (7)تستقر نفس  حد عمى هذا  ي [هو 

:  نمــا  ــى عــن الســفر ور  (10)عــن القاضــي عبــد الوهــا  (9)اقــاا ابــن نــاجي

 (12)ا ليي لمــدين ا عــزابا (11)وه هيــه تغريــر اننســاه بأفســه امالــه [اديأــه < الحــر 

بحيـن تجـري عميـه  حقـامهما ايـرأ القفـر لممشركينا ونه يحص  يف بالد المشركين 

ــى نفســه ــأمن عم ــه دهعــها اي ي ــارا اي يمقأ ــاهلل جه ــدين  (13)ب ــرك ال ــى ت مــن انكــراه عم

                                                 
: قاضي الجماعا بقرطبـا (ام1126 -1118 /هـ121 -411) (  بو الوليد محمد بن  حمد بن رحد القرطبي1)

 . من  عياه المالقيا

مـن ا محمد بن  حمد بن رحد القرطبيا المقـدمات الممهـدات لبيـاه مـا اقتضـته رسـوم المدانـا >يهاجر<( 2)

اوحقــام الشــرعيات االتحصــيالت المحقمــات ومهــات مســائمها المشــقالتا تحقيــق اوســتال ســعيد 

 . 113ا   2ا   1388 حمد  عرا ا دار الغر  انسالميا 

 . نفس الجزك االصفحا >المسممين<( 3)

 . نفس الجزك االصفحا >يروي<( 4)

 ه. ( لم ترد هي5)

 . 113ا   2( المقدماتا   6)

 ه. أ( بيادة م7)

 . 113ا   2( المقدماتا   8)

ي التأوخي )9)  م( هقيها من القضاةا من  ه  القيرااه. 1433 /ـه839ت. ( ابن ناج 

 (. م1131 -393 /ـه362 -422ا )بو محمد عبد الوها  بن عمي بن نصر الرعمبي البغدادي المالقي ( 10)

 عتأـى بـه  حمـد هريـد ا بـي بيـد القيـرااينالتأـوخي عمـى مـتن الرسـالا يبـن   ا( غير ااردة لدأ ابن نـاجي11)

 . 481ا   2   ا2119 البأاه ادار القتا العممياا بيراتا المزيدي

 نفسه.  ا>اعتزابا<( 12)

 نفسه.  ا>اي يأمن عمى نفسه الفتأا اانكراه<( 13)



 
291 

الشـريعا مـم  (3)به ا نـزالهم  يـاه عمـى حقمهـم اكـ  للـر ممـا قـد مأعتـه (2)غدرهم(1)ا

اقد قـاا ا (4)>عن التعر  لهذه اومور القدرة عمى تركها همه يف بالد المسممين مأداحا

 .(5)تعالى: )امن يهاجر يف سبي  اهلل يجد يف اور  مراغما كريرا اسعا(

ــاين ــاا الفاكه ــدا (6)اي خــال  [ا<: ق ــهادة الع ــا يســقط ح ــر مم ــه  ه لل    عمم

  (10)[لـي (9)جـرت<: ا ثم قاا ابن ناجي(8)>   لا ساهر  لى بالد العدا اختيارا(7)[الفسقه

ة برسم حق يشهد هيه من عممها ه ما مأـي  ه حهادة قاضي قوصر (11)ا نا قا  بجربا

 اقم عمى خ ه همم  مقن صاحبه من للرا و م قـادراه عمـى التحيـ  لمخـرا  مأهـاا 

 .(13)>ا ههم يف حقم القفار(12)اربما يخر  بعل من هيها ايعود لها

بعـدم جـواب دخـوا المسـممين ور   -رحمـه اهلل- (14)اقد  هتى انمام المابري

قواتا ا ه احتد الغالك هبـما حيـن كانـا  حقـام القفـار تجـري عمـى القفار لجما او

                                                 
 نفسه. ا > ا<( 1)

 نفسه. ا >غررهم<( 2)

 نفسه.  ا>مأعا<( 3)

 . 481ا   2( حرح ابن الأاجيا   4)

 ا سورة الأساك. 111( اايا 5)

 . 481ا   2( بيادة من ابن الأاجيا   6)

 . 481ا   2( بيادة من ابن الأاجيا   7)

 . 481ا   2( ابن الأاجيا   8)

 . نفسه >اجرأ<( 9)

 . 481ا   2( بيادة من ابن الأاجيا   10)

 مديأا بدالا تونس. ( 11)

 . 481ا   2ابن الأاجيا    >ايعدلها<( 12)

 . 481ا   2حرح ابن الأاجيا    (13)

ري )14) يمـي المـابريا  بـو عبـد اهلل1141 -1161/ ـه136 -413( الماب   ام( محمـد بـن عمـي بـن عمـر التَّم 

 محدثا من هقهاك المالقيا. 
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م/ بالحاجا  لى  3الداخمين  ليهم من المسممينا قاا: وه حرما المسمم ي تأتهر /ا.

 .(1)>ال عاما هإه اهلل سبحانه يغأيه من هضمه  ه حاك

 ه التاجر  لى  ر  القفار قريا من الجاسـوس  ا هـو <: اقد قاا بعل الشيوخ

أُها وه الغالـا  عميـه  ه الأصـارأ يسـألونه عـن  حـواا المسـممينا اي يجـد بـدا مـن عي

 ليهم من  نوا  المتاجر اي سيما السالحا امن  عا م  (2)جواهبما اونه يعيأهم بما يأق 

ا كمـا يف (4). احقم الجاسوس  نه يقت  اي تقب  له توبا(3)>هقد  حرك يف دماك المسممين

 .(5)خمي 

ي تراهقـوهم يف <: قـاا ملسو هيلع هللا ىلص ه الأبـي  (7)عـن الزنـاي (6)كتا  همر السعادة الكر يف

 .(8)>اوسفارا اي تساكأوهما يف اومصار ااضربوا بيأقم ابيأهم بسور البعاد

قـاا: مـن ضـحر يف  -عميـه الصـالة االسـالم -:  نـه-اراأ الزنـاي  يضـ <: قاا

ن االى  عـداك اهللا تـرب  اهلل مأـها اقد قي : )م .(9)>اجه يهوديا هقأنما قرصأي يف هؤادي

ااكمه  ليهم(. ههذه الأصو  القرآنياا ااوحادين الأبوياا اانجماعات الق عياا كمها 

                                                 
ا دراسـا ي عـن مسـائ  اوميـر عبـد القـادر يف الجهـاد جوبـا التسـول ا( عمي بن عبد السالم بن عمي التُُّسولي1)

 . 143ا   1336ا تاتحقيق عبد الم يل  حمد الشي  محمد صالحا دار الغر  انسالميا بيرا

 . 116   ا>نق <( 2)

 . نفسه( 3)

 . 38( مختصر خمي ا   4)

م يف القـاهرةا االـي ( هو خمي  بن  سحاق بن موسىا ضياك الدين الجأديا هقيه مالقي من اه  مصرا تعمـ5)

 . 311ا   2اوعالما    اانهتاك عمى مذها مالرا الزركمي

 : همر السعادة الدائر بفض  الجهاد االشهادةا مخ وم بخزانا القرايين. ابن طاهر العموأ السجمماسى( 6)

ر موسى بن  بي عمي الزناي الزموري المولد االمأشأا نزي  مراك ا الفقيه الصـالح المـدرس المـذك<( هو 7)

  بو عمراه حارح الرسالا االمدانا االمقامات اغيرها كتأليفه يف المولد. 

 311 التسوليا  .( 8)

 . نفسه( 9)

https://shamela.ws/index.php/book/35276
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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ا هيـا مـن هيـه (1)>صريحا يف: اجو  الهجرةا احرما انقاما يف بالدهـم -كما يف المعيار

انيمـاه قبـ    دنى نصيا من انسالم الربار الربار بالخرا  مـن  ر  القفـر  لـى  ر 

 نزاا الحمام.

ا اابن رحد هيمن  سمم ابقي بدار (4)ا ا صبغ(3)ا ا بو حأيفا(2)هذا اقد قاا مالر

الحـر   ه مالـه لمـن  خــذه الـيس بمعصـوم حتــى يخـر  بـه لــدار انسـالم. ا لحـق بــه 

الفقهاك المتأخراه من كاه مسمم  باوصالاا ابقي ساكأ  معهـما الـم يهـاجرا ا خـرأ 

ا ي سيما اك  مقيم ببالدهم ي بّد  ه يـؤدي جزيـا لهـما (5)أّا  ليهم كما يف المعيارلو هّر م

اللـر ا (6)>امن كرر سواد قوم ههو مـأهم< ههو دائم  معين لهم عميأاا امقرر لسوادهما

 مرّجح نباحا  موالهما كما قاا انمام مالر امن ااهقه.

اا القفار حين  عـانوا القفـار الـو بأ م يقاتموه قت< (7)اقد  هتى ايمام ابن بكري

ي تَّب ُعـوه  }ا/ جعمأا اهلل ا ياكم من  4ااهلل  عمم. /ا. (8)>بالماا ـْوا  ه  ُعوه  اْلق 
ين  ي ْسـت م 

ـذ  الَّ

أ هُ   ا ااهقأا جميعا لما يحبه ايرضاه بمأه اكرمها آمين.(9){  ْحس 

                                                 

 . 316ا   نفسه( 1)

مالر بن  نس بن مالر بن عامر اوصبحي المدينا  مام دار الهجرة  ام(931 -912 /هـ193 -33( مالر )2)

 . ا حد اوئما اوعالم امؤسس المذها المالقي

 . الأعماه بن ثابا بن باطيا الفقيه المحدث صاحا المذهاا م(969 -633/ هـ111 -81(  بو حأيفا )3)

ــى بــن ســه  بــن عبــد اهلل اْو ســدي الجيــاين )4) يس 
ــو او ْصــب غ ع  م( قاضــي 1193 -1122/ ـهــ486 -413(   ُب

ام اق ر من سير اْلُحقَّ  <غرناطا. صاحا كتا :  م بأوابا اْو ْحق  ْعال   . >اماْن 
 . 123 ا  2ا ( الونشريسي5)

)الفتح  ضعيل الجامم الصغير ابيادته امحمد ناصر الدين اولباين ا( الحدين رااه  نس بن مالرا اضعفه6)

 . 812  ا 1388ا المقتا انسالمي القبير(ا

 هـ(.  899 هـ/829 ا  821(  بو العباس  حمد بن محمد بن بكري المغراايا )7)

 . 311( التسوليا   8)

 . 18ا اايا: الزمرسورة  (9) 
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 تكميل

ـا } :ااعمم  نـه ي يصـح ايحتجـا  بالقـدرا كمـا يف قـوا المشـركين ـاك  اهلُل م  ـْو ح  ل 

ْكأ ا كي }ا (1){  ْحر 
ْ
ي ب ْدن ا م ن ُدان ه  م ن ح  ا ع  اك  الرحمن م  ْو ح  ُن }اايا.  (2){ل  ْحم َٰ ـاك  الـرَّ ْو ح  ل 

ب ْدن اُهم ا ع  وه المالر المتصر  يف ممقه كيل يشاك لـم يقبـ  ايحتجـا  بـها ي < ا(3){م 

م ايحتجا  بالقدر ل يفـاا اهـي  ه العبـد قبـ  وه القدر يف نفسه غير قاهر لمعبد؟ العد

الفع  غير م مم عمى مـا جـرأ بـه القـدرا لعـدم اطالعـه عمـى الغيـاا هـال يقصـد بفعمـه 

 .(4)>المأهي مواهقا القدرا ب  ي يعمم  ه الفع  سبق به القدر  ي بعد اقوعه

ود ادم يحقى  ه  بميس قاا يا ر  تـأمرين بالسـج<: (6)يف العهود (5)قاا الشعراين

الم ترد للر مأيا همو  ردته مأي لوقم الم  خاللا قاا: متى عمما  ين لـم  رده مأـرا 

 .>قب  انبايا  م بعدها؟ قاا: ب  بعدهاا قاا: هبذلر  خذتر

يف جـوا   -رضي اهلل عأه انفعأا به-ابن عباد  اقد لكر العار  باهلل سيدي محمد

لـذلرا هـو  (7)ترك العم  الصالح ما اهقـا ه قوا القائ  لمن يمومه عمى التفريط ا< له

                                                 

 . 148( سورة اونعاما اايا: 1)

 . 31ا اايا: الأح ( سورة 2)

 . 21( سورة الزخر ا اايا: 3)

حرح ال يا ابن كيراه عمى توحيد انمام ابن عاحـر مـم تعميقـات دقيقـا ا ( محمد ال يا بن كيراه الفاسي4)

ا 2121عميـه عمـاد الجمـياليا دار القتـا العمميـاا بيـراتا من حاحيا الوباين اغيرهاا اعتأى به اعمق 

  264 . 

ْعراين )5) أ فـي الشـعراينا1161 -1433/هـ393 -838( الشَّ الـد يف  م( عبـد الوهـا  بـن  حمـد بـن عمـي الح 

قمقشأدة )بمصر( انشأ بساقيا  بي حعرة )من قرأ المأوهيا( ا ليها نسبته: )الشعراينا ايقاا الشـعرااي( 

  القاهرة. اتويف يف

 . ( العهود المحمديا6)

 . 261حرح ال ياا    ا>اهقأا<( 7)
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خ أ  ه قاله عمى سبي  اينتصار لأفسه اايحتجا  لها انفي الموم عأهـا؛ وه العبـد مـن 

حين هو عبد ي يميق به ايحتجا  لأفسه ااينتصار لها انفي الموم عأها بين يدي مـويه 

 .(2)>قما امحل الحقيأ ق بالح (1)ا اهار  ه ي حق عميه لها ا ه كاه يف كالمه للر

 لا عمـ  العبـد سـيئا هقـاا: يـا <: -رضـي اهلل عأـه- (3)امن كالم سه  بن عبـد اهلل

ر  سيئا هقاا: يا ر   نا قدرت اقضيا احقمـاا غضـا المـولى عميـها اقـاا: يـا 

 .(4)>عبدي ب   نا  سأت اجهما اعصيا

 راد القفـر  ي يجـوب  طـالق  ه اهلل< ثم  ه الذي جـزم بـه كريـر مـن المتـأخرين  نـه

م/ يقاا خمق القائأات كمها انحو للـر  4ا ا نما /ا.(5)>االمعاصي االشرار اخمقها

ما  صابر مـن }تأدبا احذرا من  يهام  ه المعصيا حسأا مأمور هباا ايؤيده قوله تعالى: 

قـ  كـ  مـن عأـد }ا مم قوله قب : (6){حسأا همن اهللا اما اصابر من سيئا همن نفسر

كريرة كما تقرر يف محمها ا ه كاه الق  يف الحقيقـا اايعتقـاد بخمـق اهلل  ا اآيات(7){اهلل

 ا رادته.

يض  من يشاكا هيتخذ له بعدلها ايميز مـن يشـاك هيوهقـه بفضـمها <: قاا يف الرسالا

                                                 
 . 261( لم ترد يف حرح ال ياا   1)

 . نفسه( 2)

يا  بو محمد سه  )3)  بو محمد سه  بن عبد اهلل بن يونس بـن رهيـم  ام(836 -811/هـ283 -211( التُّْست ر 

كاه  حد  ئما الصوهيا يف عصره. له  قواا يف تفسـير  الُتسرتي الد يف ُتْسُتر قر  حيراب يف بالد خوبستاه.

بعل اايات جمعها  بو بقر محمد البمدي يف كتا  انسبها  ليـه اعـر  هـذا القتـا  بتفسـير التسـرتي. 

 ة. تويف يف البصر

قوت القمو  يف معامما المحبـو  ااصـل طريـق المريـد  لـى  ا( محمد بن عمي بن ع يا الحارثي المقي4)

 . 81ا   2  ا لبأاها بيراتا دار القتا العممياا 2ا م عاصم  براهيم القيالي ا تحقيقمقام التوحيد

 268( حرح ال ياا   5)

 . 93سورة الأساكا اايا: ( 6)

 . 98سورة الأساكا اايا: ( 7)
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 ه  ردت  ه تعـر  قـدرك <: . ايف الحقم(1)>هق  مبشر لما خمق له من حقااة  ا سعادة

مــن عالمــا <: -رضــي اهلل عأــه -امــن كــالم ابــن عبــاد .(2)>عأــدك هــانظر هيمــالا يقيمــر

الخــذيه ثــالث: تعســر ال اعــا عميــر مــم الســعي هيهــاا ادخــوا المعاصــي عميــر مــم 

 .(3)>الهرا  مأها

كريرا ما يحتج القفار ونفسـهم  لا دعـوا <: قاا العالما ابن بكري يف حرح الحقم

اعـاا هيقولـوه: لـو  راد اهلل مأـا لإلسالم بمجرد الحقيقاا اكذا جهما العصاة  لا دعوا لم 

 للر لوقما اي قدرة لأا عمى خال  ما  راده اهلل. 

اجــواهبم  ه يقــاا لهــم: مــا لقــم ي تســعوه يف مصــالح انفســقما اتجتهــداه كــ  

ايجتهاد يف تحصيمهاا اي تعتمداه هيها عمى المراد؟ اه  كوحـفتم بـأه اهلل  راد مـأقم 

نتم  ه مستور عأقم؟ الع  اهلل  راد مأقم هيه خال  ما القفر االمعصيا يف المستقب ا هإن

 .>عميها هسعوا يف للر كما تسعوه يف حهواتقم ا غراضقم

كتـا بعـل السـمل  لـى بعـل  خوانـه مـن  بأـاك الـدنيا <: اقاا يف قـوت القمـو 

يعظه:  خربين عن هذا الذي تقدح هيه اتحر  عميه مـن  مـور الـدنيا هـ  بمغـا هيـه مـا 

ما تتمأى؟ هقاا ي ااهلل. قاا:  هر يا هذا الذي  نا حري  عميه لم تأـ  تريدا ا دركا 

مأه ما تريدا هقيل تأاا مـن ااخـرة اقـد  عرضـا عأهـا همـا  راك تضـر   ي يف حديـد 

 .(4)>بارد

                                                 
ضـب ه اصـححه عبـد الـوارث محمـد عمـيا  يف هقـه انمـام مالـرا الرسـالا ( عبد اهلل بن  بي بيد القيرااينا1)

 . 8   شورات محمد عمي بيضوها دار القتا العممياا بيراتا لبأاها )د. ت(امأ

الحقـم الع ائيـاا حـرح ابـن عبـاد الأفـري الرنـديا  عـداد ادراسـا محمـد عبـد  ا( ابن ع اك اهلل السقأدري2)

 . 13  ا 1388المقصود هيق ا القاهرة 

 لم  قل عمى الجمما يف المصادر التي بين يدي. ( 3)

 . 198ا   1ا   يلا المق(  بو طا4)
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اجتهادك هيما ضمن لرا اتقصـيرك هيمـا طمـا <: ا لى هذا  حار يف الحقم بقوله

ا/ البـا   لا لـيم اينسـاه  1ا امـن هـذا /ا.(1)>مأر دلي  عمى ان ماس البصـيرة مأـر

عمى لنا يقوا:  ه اهلل غفور رحيما ا لا سمم هالنا ربـح ببمـد كـذا سـعى  ليهـا بقـ  مـا 

 :(2)يمقأها كما قي 

ـــاهر ـــي غ  ب  ر 
ـــياه  ـــم  الع ْص ـــوُا م  ُق  ت 

ـــــاه رـ  ـــــو  غ  ـــــا ُه م  اـق ك  بَّ ـــــر  ر  بُّ ر   ا 

ــاي  ْوب  ْيــر  ت  ــن غ 
ْفــو  م   هإنــر ترجــوا الع 

ــــى  م  ــــهُ ع  ــــ   ن ْفس  فَّ  ك 
ْبق  ــــالرِّ ــــه ب   نَّ

ــه  همــم تــر   ي الســعي هيمــا كفيت

ــــارة ــــا اتحســــن ت ــــه اأ  تســــيك ب
 

ـــــْيئ ا   
ش  ـــــاهـر بالم  ـــــْن غ 

ق  ل  ْقا  ا  ـــــد   ص 

ا   ـــــويِّ مـــــا بالسَّ ْيه 
ْق ه  ـــــدِّ ـــــم ي  ُتص  م   ه 

ــــا   ْيم  ْبق   يَّ بح  ــــرِّ ــــى ال ْســــا  ُترّج ل   ا 

ـــــا ـــــ  لقـــــ  بجأّ ـــــْم ي قف  لقـــــ  ال 

 قضـــــياا همـــــاا مـــــا كمفتـــــه مـــــن 

 عمى قدر ما يقضي الهـوأ يف القضـيا
 

 :(3)كريرا ما يأشد -رضي اهلل عأه -اكاه عمر بن عبد العزيز

ـــا ـــهو اغفم ـــرار س ـــا مغ ـــارك ي   

ـــالمأى ـــرح ب ـــى اتف ـــا يفأ ـــرك م  يغ

ــره غبيــه ــو  تق ــا س ــغمر هيه  اح
 

ـــــر يبم  ـــــرد ل ـــــوم اال ـــــيال ن  ال

ــوم حــالم ــذات يف الأ ــا غــر بالم  كم

ـــائم ـــي  البه ـــدنيا تع  كـــذلر يف ال
 

                                                 

 . 49   ا( السقأدري1)

 سماعي  بن  بي بقر بن عبد اهلل بن  بـراهيم ابـن عمـي بـن ع يـا بـن عمـي الشـااري  ( اوبيات يبن المقري2)

المعــرا  بـــابن المقــريا  حــر  الـدين ايمقــا  بــو محمـد الزبيـدي اليمأــي الحســيأي الشـاهعيا يقأــي

بـن الـوبيرا القتـا : العواصـم االقواصـم يف الـذ  عـن سـأا  بـي (ا محمد بن  بـراهيم اـه839 -914)

مؤسســا الرســالا ا 3ا م حققــه اضــبط نصــها اخــر   حاديرــها اعّمــق عميــه حــعيا اورنــؤاما القاســم

 . 384ا   6ا   1334 لم باعا االأشر االتوبيما

 . عبد اهلل بن عبد اوعمى الشيباين ( تأسا اوبيات تأسا لمشاعر3)
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العجا ك  العجا ممن يهر  مما ي انفقاك له عأها اي ما مـا ي <: ايف الحقم

ا (2)ا )هإ ــا ي تعمــى اوبصــار القــن تعمــى القمــو  التــي يف الصــدار((1)>بقــاك لــه معــه

 رضي اهلل عأه:- الذلر قاا سيدي عبد الوارث

ـــى ـــا  مـــا يبقـــى بمـــا هـــو لمفأ  همـــن ب
 

ــــه  عــــور  ــــه حمــــى اقمب ــــذاك ب  (3)ه
 

 لمشي   سماعي  المقري اليمأي: ايف قصيدة

اً  اه  ـــــــف   س 
ْيه  ـــــــت ر  ْش ـــــــاقي ت   ب ب 

ـــــــاهي ه     

ــــا ــــرا ُغُرْاُره  ي
ر  ــــا ك  ــــا ُدْني ــــا  ب ه  م ْف  ك 

ـــأ ْا  ـــي   ْحس  ـــا ا  ْه ه  ـــْا ال ا  ْقب م    ل 

ــ  ــم تأ ــاراه ل ــاا ق ــا م ــا هيه ــو نم  ال

 اهبــر بمغــا الممــر هيهــا  لــم تقــن

ـــام اتأقضـــي ـــل ع ـــا  ل  هعيشـــر هيه
 

ا  ُســــــْخً ا ب رْضــــــو   هي انــــــاًرا بجأــــــا  ا 

ـــــا   دْيع  ا بالخ  ه 
 تعامـــــ  مـــــن يف ُنْصـــــح 

ة   ـــدْار  ـــْق بالُق
ر  ْت ا ْه صـــفا ه  ـــاك     س 

ــــا ــــه اخرق ــــر مأ  ســــوأ لقمــــا يف هي

 م/ 1لتأزعه من هير  يدأ المأيا /ا. 

ــــر هيهــــا بعــــل يــــوم اليمــــا  كعيش
 

ة    ْقـر       <:  الحقميفا ـر 
ْ ْيـا  ااخ  ر  ـين  ل 

ق  ل ر  ُنوُر الي ق  ْو   ْحر  ـ   ل  ْن   ْه ت ْرح 
ْيـر  مـ  ل 

ـا ْيه  م   ع 
أ اك  ُا الف  ْت ك ْسف  ر  ه  ْد ا  ْني ا ق  ن  الدُّ

اس  ح  ر   ْيا  م  ل  ا ا  ْيه  ي بـد لبأـاك <: . امأهـا  يضـا(4)>  ل 

 .(5)>هذا الوجود  ه هتدم دعائمه ا ه تسما كرائمه

لنـا آخـر ثم اعمم  ه التوبا ااجبا عمى الفور مـن غيـر تـراخ اي مهمـاا هتأخيرهـا 

تجا التوبا مأها التأخيرها  سـبا  مأهـا: تـأخير العقوبـا اعـدم المعاجمـا هبـا يف الـدنياا 

                                                 
 . 13ا   السقأدري( 1)

 . 46سورة الحجا اايا: ( 2)

 لم اقل عميه. ( 3)

 . 68السقأدريا   ( 4)

 لم  قل عميها يف الحقم. ( 5)
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هيغرت بالمهما ايحممه تأخير العقوبا عمى استحقار الوصماا اهذا من المقر الخفي امن 

 لا ر يا اهلل يع ي العبد من الدنيا عمى معاصـيه مـا <:  مارات ايستدرا . هفي الحدين

: )همما نسوا ما لكراا به هتحأا عميهم  بـوا  كـ  ملسو هيلع هللا ىلصا اتال (1)>ما هو استدرا يحاا هإن

 اايا. (2)حيك(

خل من اجود  حسـانه اليـرا اداام  سـاكتر معـه  ه يقـوه للـر <: ايف الحقم

 .(4){سأستدرجهم من حين ي يعمموه}ا (3)>استدراجا لر

المواهقـاتا  منمن عالمات موت القما عدم الحزه عمى ما هاتر <: امأها  يضا

؛ امأها: طوا اوم ا تقوا: سو   تو  (5)>هعمته من اجود الزيت عمى ما اترك الأدم

 ايف اويام سعاا ا نا حا  مرالا اهذا  يضا من ايغرتار.

الــدنيا ثـالث سـاعاتا سـاعا مضـاا اســاعا <: -رضـي اهلل عأـه - (6)قـاا  بـو لر

 ه طـوا اومـ  هـو الـداك <: كر الغزالـي. اقد ل(7)> تاا اساعا ي تدرأ  تدركها  م ي؟

العضاا الذي يوقم الخمق يف  نوا  البميـاتا هـإه مـن طـاا  ممـه قمـا طاعتـها اتـأخرت 

 .(8)>توبتها اكررت معاصيها ااحتد حرصه اقسى قمبها اعظما غفمته عن العاقبا

                                                 

 . 149ا   28ابن حأب ا   ( 1)

 . 44سورة اونعاما اايا: ( 2)

 . 19السقأدريا ( 3)

 . 182سورة اوعرا : اايا: ( 4)

 . 14   السقأدريا( 5)

 . انسالم  لى السابقين من صحابي اهـ 32 المتو  سأاي ادة الغفار بو لر جأد  بن جأهو ( 6)

 لم  قل عمى مصدر المقولا. ( 7)

مأها  العابدين  لى جأا ر  العالمينا عأي به بوجمعا عبد القادر مقـريا  ايا  بو محمد بن محمد( الغزال8)

 . 118 -116  ا ص2116دار المأها ا بيراتا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/32_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/32_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 لا بمــغ الرجــ   ربعــين ســأا الــم يتــاا مســح < (1)ايف حــدين لكــره ابــن اضــاح

ا ارجاك رحما اهلل امغفرته من (2)>يده عمى اجهه اقاا: بأبي اجه من ي يفمحالشي اه ب

 ا/ اعم  صالح حمق اغرار. 6غير توبا /ا. 

ا يـاك  ه تقـوا:  ه اهلل كـريم رحـيم < -رضي اهلل عأه -قاا حجا انسالم الغزالي

مقيا يغفر لنو  العصاةا هإه هذه كمما حق  ريد هبا باط ا اصاحبها ممقا بالحماقا بت

ا بعد الموتا ااوحمق: مـن <: ا حين قااملسو هيلع هللا ىلصرسوا اهلل  م 
م    ل  ع  ُه ا  ْن داه ن ْفس  القيس م 

هال تحـدث نفسـر هبوسـات <: ا  لى  ه قاا(3)>  ْتب م  نفسه هواهاا اتمأى عمى اهلل اوماين

اصـمى اجاهـد ااتقـى  (4)الب الينا اي ت مم يف  ه تحصد ما لم تزر ا اليا مـن صـام

 .(5)>غفر له

ن  <: ايف البخاري عن عبد اهلل بـن مسـعود
أنَّـهُ  ُلُنوب ـهُ  ي ـرأ  هَّ الُمـْؤم  ـدـ  ك  ت ْحـا   قاع 

ر  
م  عميـها ا هَّ الفـاج  ب  ي ي خاُ   ْه ي ق  ـذا  ُلُنوب ـهُ  ي ـرأ ج  ق   هقـاا  بـه ه 

ـه  ـرَّ عمـى  ْنف  ـُذبا ي م  ك 

 .(6)>ه ار

                                                 

م( محمد بن اضاح بن بزيما  بو عبد اهللا مولى عبـد الـرحمن بـن 833 -811/ ه286 -133( ابن اضاح )1)

رح   لى المشرقا ا خـذ عـن كريـر مـن العممـاكا اعـاد  لـى معاايا ابن هشام: محدثا من  ه  قرطبا. 

 . اوندلس هحدث مدة طويما

ا دار عبـد المجيـد الـدحيأي( حها  الدين  حمد بن محمد بـن عبـد ربـه اوندلسـيا العقـد الفريـدا تحقيـق 2)

 . 121ا   3   ا1383القتا العممياا بيراتا 

أي به  نس محمد عدناه حـرهااي اآخـراها دار المأهـا ا ( الغزاليا  بو محمد بن محمد: بدايا الهداياا ع3)

 . 19164ا ا حمد 4261ا اابن ماجا 2413ا االحدين  خرجه الرتمذي 211ا   2114بيراتا 

 . 219ا   >صام>قب   >صمى>( يف بدايا الهدايا جاكت كمما 4)

 . 219بدايا الهداياا    ا( الغزالي5)

المختصر من  مور رسـوا الجامم المسأد الصحيح  ا اهولصحيح( محمد بن  سماعي  البخاريا الجامم ا6)

 . 69ا   8  هـا  1422تحقيق محمد بهير بن ناصر الأاصرا دار طوق الأجاةا  ااسأأه ا يامه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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ا ا ه لــم يعمــم حصــوا (1)>الرجــاك مــا قارنــه عمــ  ا ي ههــو  مأيــا<: ايف الحقــم

 سبا  الموعـود بـه بـأه جهـ  هـو لهـا هأمأيـاا هأمـا مـا ق ـم هيـه بأحـباه اوسـبا  حمـق 

اغرارا هالمأهمر يف الفجور االمعاصي الذي ي يستقيم للـر مـن نفسـه اي يقـيم مـن 

 جمه اي يبالي بما حص  له مأه اي قي  يف قمبه  لى انقال  اي رجو  له عـن اوضـرارا 

وا:  رجوا ليس عأدك  ي الحمق االغـرارا ا نمـا لـم يصـح الرجـاك مـن المأهمـر ثم يق

ا ه كاه عأده انيماها ونه مأشغ  بتجريا  يمانه ا هسادها االمعاصي بريد القفر ههـو 

مرتقا لمخـاطرتين:  حـداهما سـوك الخاتمـاا ونـه  لا احـتغ  بتضـعيل انيمـاه جـاكه 

لا هقـد يسـمم لـه للـر القـدر اقـد يا اهـو الموت اهو عمـى آخـر رمـق يف غايـا الضـع

المأاسا لحاله؛ االرانيا: نجد السالما من هذه نفول الوعيدا هإه طائر حاله  نه مـن  همـه 

ا ه كاه يف المشيئاا لقن  خرب الشر  بـأه المرتقـا لمقبـائر مـن  هـ  للـر ااهلل تعـالى 

  عمم.

ين الرجاكا هـإه الرجـاك امم هذاا هال ييأس من راح اهللا اهرق بين عدم اليأس اب

م/ ابـن بكـري  6ا.  موطن الفوبا اعدم اليأس هو  حباه الق م بالهالكا قاله العالما /

 .(2)يف حرحه لمحقم

ا هاجتأـا  (3)> ه من رجا حيئا طمبها امن خا  مـن حـيك هـر  مأـه< االحاص 

                                                 

 . 61( الحقما   1)

( ابـن بكـري الفاسـيا محمـد بـن عبـد الــرحمن: حـرح الحقـم الع ائيـاا مخ ـوم الخزانـا الحسـأياا رقــم 2)

قد حققها الباحن طارق العممي بقميا اادا  االعموم اننسانيا جامعا عبـد الممـر السـعديا ا ا1112

حـرح سـيدي محمـد بـن بكـري عمـى الحقـم يبـن ع ـاك اهلل < طراحا جامعيا لأي  الدكتوراها بعأـواه: 

 . 2111ا قتقديم اتحقي >السقأدري

ات الميـربا  بـو الحسـن الشـعراينا تحقيـق حـرح  صـوا القـايفا تعميقـ ا( المولى محمد صالح المابندراين3)

 . 218ا 8ا   2111السيد عمي عاحورا بيرات لبأاها 
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اا المأهيات عالما الخو ا اارتقـا  المـأمورات عالمـا الرجـاك؛ ايبـد لممـؤمن مأهمـ

هـالخو   اهإه الخو  بال رجـاك قأـوم بـال خـو ا االرجـاك بـال خـو  غـرار ي رجـاك

 االرجاك الحقيقياه متالبماه.

هإه بالحقيقـا الرجـاك الحقيقـي ي يأفـر عـن الخـو  الحقيقـيا <: قاا يف انحياك

االخــو  الحقيقــي ي يأفــر عــن الرجــاك؛ الــذلر قيــ : الرجــاك كمــه وهــ  الخــو   ي 

رضـي اهلل  -(2). اقـاا يحيـى ابـن معـال(1)>كمه وه  الرجـاك  ي اليـأس اومنا االخو 

من عبد اهلل بمحل الخو  غرق يف بحر اوهقارا امن عبـده بمحـل الرجـاك تـاه <: عأه

 .(3)>يف مفابة انغرتارا امن عبد اهلل بالخو  االرجاك استقام عمى محجا اولكار

امـا  لهـتهم  مـاين المغفـرة حتـى  ه  قو -رضـي اهلل عأـه- (4)اقاا الحسن البصري

ُن الظـن بربـي اكـذ ا  ل لـو  خرجوا من الدنيا ليسا لهم حسأاا يقوا لهم  حدهم ُ ْحس 

أ أـُتم } حسن الظن بربه وحسن العمـ  لـها ثـم تـال قولـه تعـالى:  ي ا  ـذ  ـأُُّقُم الَّ ل ُقـْم ا  ل َٰ ا 

ين   ر 
اس  ن  اْلخ  أ ْصب ْحُتم مِّ اُكْم ه  بُِّقْم   ْرد   .(5){ب ر 

ا عظم الأاس جهالا من جه  نفسها ا هم   حواله حتـى <: ايف الأصيحا القاهيا

 .(6)>دخ  رمسه 

                                                 
 . 141 -133  ا ص4 حياك عموم الدينا    ا( الغزالي1)

امـن   هـ  السـأا االجماعـا ا  حـد عممـاكه(218)ت.  (  بو بكريا يحيى بن معال بن جعفر الـرابي الـواعظ2)

 .. يف القره الرالن الهجري السأي التصو   عالم

 . 194 ا  4 حياك عموم الدينا    ا( الغزالي3)

تابعي كاه  مـام  هـ   ام( الحسن بن يسار البصريا  بو سعيد928 -642/ هـ111 -21) ( الحسن الب ْصري4)

 البصرةا احرب اوما يف بمأه. 

 . 23هصماا اايا: سورة ( 5)

الأصـيحا القاهيـا لمـن خصـه اهلل بالعاهيـاا  ا( حها  الدينا  بو العباس  حمد بن محمد بن عيسى الربنسـي6)

ه قيس بن محمد آا الشي  مباركا مقتبا الغمام الشاهعيا الريـا ا ضبط نصه اخر   حاديره اعمق عمي

 . 11ا   1333

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 :زائدة

ي   ه حابا نظر  لى مرآة هر أ الشيا يف لحيته هساكه للر هقاا  لهـي  طعتـر < ُرا 

عشرين سأا اعصيتر عشرين سأا هإه رجعُا  لير تقبمي هسمم صـوت  يقـوا:  حببتأـا 

 .(1)>ركتأا هرتكأاكا اعصيتأا هأمهمأاكا هإه رجعا  ليأا قبمأاكهأحببأاكا ات

ااهلل الموهـق لمصـوا ا ااهلل المرجــم االمـا ا نســأله سـبحانه  ه يوهقأــا لمـا هيــه 

رضاه اوكرب الميسرا ا ه يقوه لأا بما كاه به واليائه الصالحينا  نه عمى ما يشـاك قـدير 

 العمـي العظـيما االحمـد هلل ر  العـالمينا ابانجابا جـديرا اي حـوا اي قـوة  ي بـاهلل

 اصمى اهلل عمى سيدنا اموينا  هض  العالمينا عدد مخموقات اهلل  لى يوم الدين.

 

 

 

 

                                                 

 . 18ا   4 حياك عموم الدينا    الغزاليا( 1)



 
288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الورقا اوالى من المخ وم
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 الورقا اوخيرة من المخ وم
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 مب سورة اإلسراء {َأيًّا َما}عوقة يف فيفية الوقف عم  أر

 هـ(5337)تلمعّفمة المقرئ المسند إبراهيو الّدرعّي الّسباعّي المغربّي 

 

 

 

 

 

 مقّدمة المحّقق

 بسو اهلل الّريمب الّرييو

الحمد هلل حّق حمدها االّصالة االّسالم عمى سّيدنا محّمد رسـوله اعبـدها اعمـى 

 آله اصحبه.

ـــد ـــا ابع ـــق كت ـــّن اهلل بتحقي ـــد م ـــا < ؛ هق ـــموس المشـــرقا بأســـانيد المغارب الّش

  ا>االمشارقا
ّ
لإلمام المقـرش الجميـ ا االمحـّدث الأّبيـ ا اوسـتال المـتقنا الموسـوعي

 
ّ
المتفأّنا المسأد القبيرا االّشاعر اوديا الخ يرا الّشي   بي  سـحاق  بـراهيم بـن عمـي

ا اّلذي  حرق من ا
ّ
 الّسباعي

ّ
لمغر ا ا نار عمـى  هـ  المشـرق؛ هقـد عشـُا معـه الّدرعي

ــانيد  ــاهما ايف اوس ــا  ن ــه بحــّق كت ــا؛ وّن ــد جميم ــه هوائ ــاا ااســتفدُت مأ ســأوات طويم

االفهارس مفيد امانما هقد حوأ القرير من القأوب االمعار ا االفوائد ااّلم ـائلا يف 

حـدين االعقيـدةا مختمل الفأوه االعموما من مأرـور امأظـوما يف  سـانيد القـراكات اال

 االفقه االّتصّو  االعربّياا اغيرها مّما جادت به قريحته اقممه.

 تحقيق وشرُ

 محّمد ُيُحود الّتْمَسَماينّ 

 بايل يف القراءات القرِنية
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ايف الوقا اّلذي كأا  قوم بتحقيق الفهرسا ادراسـتهاا اتتّبـم مصـأّفاتها يّسـر اهلل 

لي الوقـو  عمـى بعـل  جاباتـه الأّـادرةا اقصـائده العزيـزةا اهـي مهّمـا يف باهبـاا غأّيـا 

ّ  اهلل ييّسر لي تحقيقها ا خراجها يف قادم اوّيـام  ه حـاك اهللا كـي بمباحرهاا هصّورهتا؛ لع

 يستفيد مأها القّراك اطمبا العمم.

 بحاث يف القتا  العربـي < اقد كأُا نشرُت يف العدد الخامس ااوخير من كتا 

ــا(ا مــم  (1)>المخ ــوم  يف ضــبط كممــا )تأمأُأ 
ّ
 الّســباعي

ّ
قصــيدة لإلمــام  بــراهيم الــّدرعي

 ا.حرحي له

امن  ج  طبم العدد الّسادس من القتا  المشار  ليه طما مأّي اوسـتال المـؤّرخ 

ـ  اهلل يف  جمـه  -البّحاثا المفيد المحّقق الّدكتور عبد العزيز الّساارّي  المشـاركا يف  -ن س 

 هذا العدد؛ همّبيا رغبتها ااعدته خيًرا. 

ا اهي لذلر عّن لي العم  عمى  رجوبة  خرأ لمعاّلما  براهيم 
ّ
 الّسباعي

ّ
الّدرعي

ا( الواردة يف قوله )يف كيفيا الوقل عمى  ا م   : {       يًّ

              

 }(2). 

اقد حّققُا اورجوبةا مـم دراسـتي لهـاا احـرح اجيـز عميهـاا يوّضـح  هقارهـاا 

 ايفتح مستغمقهاا ايرّد اوقواا  لى مصادرها.

 اجاك هذا البحن يف: مقّدماا ا ربعا هصواا اخاتما.

 خّ ا القتا ا احقر اتقدير.امّهدت هيها لمموضو ا ابياه المقّدمة: 

ا اهــو يشــتم  عمــى الفصــل األول: 
ّ
 الّســباعي

ّ
يف ترجمــا العاّلمــا  بــراهيم الــّدرعي

 المباحن ااتيا:

                                                 

 م. 2121اّلذي صدر عن ق ا  الّرقاها بوبارة الّرقاها االّشبا  االّرياضا بالمممقا المغربّياا اللر عام  (1)

  . 113سورة انسراك: [اايا: (2)
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 : يف مصادر ترجمته.المبحل األّول

 يف اسمه انسبه اايدته ا سرته احياته.المبحل الّثاين: 

 يف حيوخه ا ساتذته.المبحل الّثالل: 

   المذته.يف تالمبحل الّرابع: 

 يف رحالته.المبحل الخامس: 

 يف مؤّلفاته.المبحل الّسادس: 

 يف ثأاك العمماك عميه اتحميته.المبحل الّسابع: 

 يف اهاته.المبحل الّثامب: 

  يف الّتعريل بأرجوبةالفصل الّثاين: 
ّ
 الّسباعي

ّ
 .العاّلما  براهيم الّدرعي

 محّقًقا.يف نّ   رجوبة العاّلما  براهيم الالفصل الّثالل: 
ّ
 الّسباعي

ّ
 ّدرعي

 مشراًحا.الفصل الّرابع: 
ّ
 الّسباعي

ّ
 يف نّ   رجوبة العاّلما  براهيم الّدرعي

 يف خالصا اورجوبة.الخاتمة: 

 .قائمة بفهرس المصادر والمراععا لحقا بالبحن 

اّهقه اهللا اجعمـه  -ا خيًراا  حقر اوستال الفاض : الّدكتور عبد العزيز الّساارّي 

عمى دعوته لممشاركا يف كتاهبم العامرا التي لا   -ا لرتاث  ه  المغر  ااوندلس خادمً 

صيته يف ااهاقا اتمّقفه الّركباها اتعّمق به الباحروه تعّمق الولهاها همه مأّي كّ  ايحـرتام 

 االّتقدير.

 اصّمى اهلل عمى سّيدنا محّمد اعمى آله اصحبه اسّمم. االحمد هلل رّ  العالمين.

رمضــاه  11بــه محّمــد ُحُحــود الّتمســماينّ بمديأــا طأجــا العاليــا يــوم الجمعــا اكت

 م.2121هـ المواهق لـ 1442
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 الفصل األول

 يف ترعمة العّفمة إبراهيو الّدرعّي الّسباعيّ 

 اهو يشتم  عمى عّدة مباحن:

 :المبحل األّول يف مصادر ترعمتز

 الحّظ اواهر يف
ّ
 الّسباعي

ّ
 ترجمته كما ناله عصـرّيه العاّلمـا لم يأ   براهيم الّدرعي

ا مم  ّنه حاركه يف كرير من مشـايخه المشـارقا االمغاربـاا ارحـ  مرمـه 
ّ
 بو سالم العّياحي

 لى القرير من مده المغر  ابواديه لألخذ عن عممائها اعما هّمته هرح   لى المشرق 

بزاد كبيـر يف  لمأّه  من مشايخها كما حارك حيوخه هأاك يف اوخذ عن مشايخهما ارجم

العمما هأخذ عأه تالمذتها اعّمر هعال  كرر من مائا سأاا امم للر لـم يحـظ بـالّتعريل 

 
ّ
به من عمماك عصره امؤّرخيه  ًي من قمي ا اهذا ما  حـار  ليـه الّشـي  محّمـد عبـد الحـي

 هـذا مـن كبـار المسـأدينا اعمـدة مـن  عمـدة  ئّمـا القـراكات <: بقوله (1)القّتاينّ
ّ
الّدرعي

المغربّيينا ابقّيا من كانا الّرحما  ليهم عمى المحّدثين كالواجباا اناهير بقونه حارك 

سـأاا ههـذا  41 با سـالم العياحـي يف معظـم حـيوخه المشـارقا االمغاربـاا اعـال بعـده 

ا هإّنه  لم يتفّ ن لعمّو  سأاده من المغارباعجياا ابق   سل  ّنه 
ّ
غير ابن الّ ّيا الّشركي

  .>ه من طريقهالذي نّتص  ب

 ا ه تعجــا هاعجــا لقــوه المــرتجم ي تجــد لــه ترجمــا يف غيــر<: (2)اقــاا  يًضــا

ــا< ــعا يف صــمحاك درع ــّدرر المرّص ــه صــاحا(3)>ال ــل  همم ــر كي  ا(1)>الّصــفوة< . اانظ

                                                 

 (. 1139/  2)  >ههرس الفهارس< ( يف1)

 (. 1139/  2)  >ههرس الفهارس<( يف 2)

 بن موسى الأّاصرّيا طبـم بدراسـا اتحقيـق محّمـد الحبيـا نـوحيا رسـالا لأيـ  دبمـوم   (3)
ّ
 لمحّمد المّقي
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 .>خصوًصا اوّاا لقر  درعا مأه امعاصرته له (2)>الأّشر<ا

 يف ترجمتها اهي كااي: اسألكر هأا بعل القتا التي ترجمتها  ا استفدُت مأها

ــا االمشــارقا< (1 ــموس المشــرقا بأســانيد المغارب ــم  >الّش ــد طب لممــرتجما اق

 بتحقيقي يف دار البشائر انسالمّيا ببيرات لبأاه.

 الأّاصـرّي يف )  >الّدرر المرّصـعا بأخبـار  عيـاه درعـا< (2
ّ
/ 1لمحّمـد المّقـي

 131-136.) 

لمحّمـد  >ين ا تباعـه اوكـابرالّرا  الّزاهـر يف الّتعريـل بالّشـي  ابـن حسـ< (3

 الأّاصرّي يف ) 
ّ
 (.139-134المّقي

 )  >الــّدّرة الجميمــا يف مأاقــا الخميفــا< (4
ّ
/ 2لمحّمــد بــن عبــد اهلل الخميفتــي

 311-318.) 

 >ههرس الفهارس ااوثبـات امعجـم العـاجم االمشـيخات االمسمسـالت< (1
 ا
ّ
 الفاسي

ّ
 بن عبد القبير القّتاينّ الحسأي

ّ
 يف ) لمحّمد عبد الحي

ّ
-1134/  2لمغربي

1139.) 

 يف )  >خالا جزالا< (6
ّ
 (.66/  3لمحّمد المختار الّسوسي

لعبد الّسالم بن عبد القادر ابن سودة المّرّي  >دلي  مؤّرخ المغر  اوقصى< (9

 (221.) 

                                                 

  الّدراســات العميــا بقّميــا اادا  االعمــوم اننســانّيا بالّربــام جامعــا محّمــد الخــامسا تحــا  حــرا  

 كتور محّمد حّجي. الدّ 

لمحّمـد بـن الحـا  انهـراينّ. طبـم بتحقيـق عبـد  >صفوة من انتشر من  خبار صمحاك القره الحادي عشـر<( 1)

 الّدار البيضاك المغر ا الّ بعا اوالى: 
ّ
 م. 2114هـ 1421المجيد خياليا مركز الّتراث الّرقايف المغربي

لمحّمد بن الّ ّيا القـادرّي. طبـم بتحقيـق محّمـد حّجـيا  >يننشر المراين وه  القره الحادي عشر االّرا<( 2)

 م. 1382هـ 1413ا حمد توهيقا نشر اتوبيم مقتبا الّ الا الّربام المغر ا الّ بعا اوالى: 
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 (.119ا 49لسعيد  عرا  )  >القّراك االقراكات بالمغر < (8

 لخير الّدين بـن محمـود بـن محّمـد بـن ع >اوعالم< (3
ّ
 بـن هـارس الّزركمـي

ّ
مـي

 يف ) 
ّ
 (.11-14/  1الّدمشقي

 يف  >معجـــم المـــؤّلفين< (11
ّ
 لعمـــر رضـــا بـــن محّمـــد راغـــا كّحالـــا الّدمشـــقي

 (1  /69.) 

تــراجم قــّراك المغــر  اوقصــى خــالا القــرنين الّرــاين عشــر االّرالــن عشــر < (11

ــرّيين اتحريــر بعــل اوســانيد القرآنّيــا ــد بــن  حمــد ُحُحــود الّتمســم >الهج  اينّ لمحّم

  (49-94.) 

 :المبحل الّثاين يف اسمز ونسبز ووالدتز وأسرتز ويياتز

هــو العالّمــا المحــّدث الأّحــوّي اوســتال المقــرش المحــّدث المســأد القبيــر حــي  

 بـن 
ّ
المقارش بدرعا اخ يا جامعها اوعظم الّشي  المعّمر  بو  سحاق  براهيم بن عمـي

  (2)اومسأاينّ اوص  انهـراينّ (1)محّمد بن  حمد بن مأصور بن دااد بن مسمم
ّ
 (3)الـّدرعي

 
ّ
 .(4)الّشهير بالّسباعي

                                                 

 (. 913(ا ايف آخره ) 214)  >الّشموس المشرقا<لكر المرتجم نسبه هذا يف صدر كتابه   (1)

 الجأــو  الغربــي لألطمــس الّصــغير بســوس بــالمغر  اوقصــى. يأظــر: نســبا  لــى قريــا  هــراه الواقعــا يف (2)

 )  >اصل  هريقيا<
ّ
 (. 119/  2لمحسن الوّباه ليوه انهريقي

اقد خّرجا لأا هذه القريا القريـر مـن العممـاك االقـّراك االمـؤّرخين  مرـاا العربـي بـن  بـي القاسـم اليفـرينّ ثـّم 

ا امحّمد بن محّمد انهراينّ ا
ّ
ا امحّمـد بـن عبـد اهلل المّراكشي

ّ
 الّصفاقسي

ّ
 ثّم المصرّي حي  عمي

ّ
لّسوسي

 اغيرهم.  >صفوة من انتشر من صمحاك القره الحادي عشر<انهراينّ الّصغير صاحا  

  >اصـل  هريقيـا<نسبا  لى درعـا الواقعـا جأـو  حـرق المغـر . يأظـر:  (3)
ّ
لمحسـن الـوّباه ليـوه انهريقـي

 (2  /118-121 .) 

 ر وّنه كاه عالًما بالقراكات الّسبم متقأًا لهاا اسـبا تمقيبـه بـذلر مـا حقـاه المـرتجم نفسـه يف  لّقا بذل (4)
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 .(2)هـ1139. اقي : الد عام (1)م1624هـ. المواهق لـ: 1134الد سأا 

اهــد المــرتجم لمّزاايــا الأّاصــرّيا بدرعــا بعــد  ه قــدم مــن قريــا  هــراه الواقعــا يف 

 لألطمس الّصغير بسوس بالمغر  اوقصى ع
ّ
 .(3)هـ1112ام الجأو  الغربي

ثّم قر  هيها عمى  كابر العمماك يف عصرها اساهر  لى عدد من مده المغر  ابواديه 

لألخذ عن مشايخهاا ثّم رح  عّدة مّرات  لى بمداه المشرق هأزا عّدة  مصـار؛ كمصـرا 

ادمشق الّشاما االقدسا اجاار بالديأا المأّورة مّدة؛    مـن عممائهـاا احـّج المـرتجم 

 سـأا عّدة مّرا
ّ
هــا ابعـد رحالتـه 1196ت؛ مأها حّجا مم حيخه محّمد ابن ناصر الّدرعي

العديدة يف المشرق رجم  لى المغر  انزا بالّزاايا الأّاصـرّياا ا قـام هبـا يعّمـم ايـدّرس 

 .(4) لى  ه توّهي

اتــزّا  المــرتجما اخمــل الــده العالّمــا المفّســر  بــا العّبــاس  حمــد بــن  بــراهيم 

                                                 

 هقـاا: اقـد238)  >الّشموس المشرقا<  كتابه 
ّ
 هـذا لقيـا ( عأد لكره لمّشي  محّمد سـعيد المرغيتـي

ي: محّمـد ابـن   - الّترجمـا صاحا حيخي رؤيته يف احاركا لقياها عمى اهلل احمدت بمّراك ا الّشي 

 
ّ
 بركاتـها هـيل مـن تيّسـر لمـا اوخـذ هابتدرت حسأاتها من لدّي  لقياه اعددت محياها يف -ناصر الّدرعي

 >الّشـاطبّيا> لـي يبـد  الّمـوح هأاالتـه ثمراتها من  مقن ما ااجتأاك بهرها بعل يقت ا  الفرصا اانتهزت
 هـدعا اهللا حـاك  ه: سـبعيًّا؟ هقمـا تقـوه  ه  ردت  : لـي اقاا تيّسرا ما المباركا يده بخطّ  هقتا بها تربًّكا

ا . هلل االحمد كذلرا هقاه ليا
ّ
ا همعّمـه مأـذ للـر الوقـا لّقـا بالّسـباعي

ّ
 الّسـباعي

ّ
انتهـى كـالم الـّدرعي

 اليس نسبا  لى  ايد  بي الّسبا  كما يتبادر  لى الّذهن. 

 الأّاصـرّي يف  (1)
ّ
( نقـالً عـن خـّط ابـن 134/  1)  >ر المرّصـعاالـّدر<لكر تاري  مولده هذا محّمد المّقـي

ــاينّ يف  ــن ســودة يف 1134/  2)  >ههــرس الفهــارس<المــرتجم. كمــا لكــره القّت ــؤّرخ <(ا ااب ــ  م دلي

 (. 221)  >المغر  اوقصى

 المصدر الّسابقا االّصفحا نفسها.  (2)

 الأّاصرّي يف  (3)
ّ
 (. 131/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر للر محّمد المّقي

 الأّاصـــرّي  >الـــّرا  الّزاهـــر<(. ا211)   >الّشـــموس المشـــرقا<يســـتفاد للـــر مـــن  (4)
ّ
لمحّمـــد المّقـــي

 (134 .) 
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 الّسباع
ّ
 اّلذي يراي عن االدها اعن  بـي العّبـاس  حمـد بـن محّمـد ابـن ناصـر الّدرعي

ّ
ي

ا اغيرهما
ّ
 (1)الّدرعي

 :المبحل الّثالل يف شيوخز وأسات تز

 عن جمم من عمماك ق رها اغيرهم من حيوخ عصرها مّمـن 
ّ
 خذ  براهيم الّسباعي

 .>الّشموس المشرقا< لقيهم يف رحمتها الكراا يف ههرسته

ه الكرهم  اّد انحارة  لى  ّنه يقفيه هخًرا  ّنه  خذ عن عـالمين اقب  تعداد مشايخ

ا اعبـد 
ّ
كبيرين من  ق ا  العمم يف المغـر  اوقصـىا اهمـا محّمـد ابـن ناصـر الـّدرعي

ا امّما احتهر عمى  لسأا العمماك قولهم
ّ
 الفاسي

ّ
لوي ثالثا ينق م العمـم <: القادر بن عمي

 بـديكا من المغر  لقرـرة الفـتن التـي اهـرت ه
ّ
يـه؛ اهـم: محّمـد بـن  بـي بقـر الـّديئي

 بفاس
ّ
 الفاسي

ّ
 بدرعاا اعبد القادر بن عمي

ّ
 .(2)>امحّمد بن محّمد ابن ناصر الّدرعي

اسأحااا يف هذا المبحن لكر بعل مشايخه القبار الذين كاه لهـم اوثـر القبيـر 

لمرتجمــوها حّتــى يف حياتـها اســأحّميهم باولقــا  العممّيــا التــي اصـفهم هبــا العممــاك اا

؛ همأهم:
ّ
 يتسأّى لأا معرهتهما انعر  قيما تمميذهم الّسباعي

حّمد (1 انمام العالّما الفقيه  بو عبد اهلل م 
بن ُمحّمد بـن  حمـد بـن محّمـد بـن  (3)

                                                 

 الأّاصرّي يف  (1)
ّ
 يف 134ا 133/  1)  >الّدرر المرّصـعا<لكر ابأه هذا: محّمد المّقي

ّ
(. امحّمـد الخميفتـي

 .(339-336/  2)  >الّدّرة الجميما<

 (. 969/ 2لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<(. ا291-294/  2قادرّي ) لم >نشر المراين<يأظر:  (2)

)مواضـم متفّرقـا مأـه(.  >ههـرس حسـين ابـن ناصـر<(. ا241-221)  >الّشموس المشرقا<ترجمته يف:  (3)

 )  >اقتفاك اوثر<ا
ّ
-233وحمـد الـوّيلي )  >مباحـن اونـوار<(. ا118-116وبي سـالم العّياحـي

 <(. ا313-233لإلهـراينّ )  >صفوة من انتشـر<(. ا312
ّ
(. 321-313/  2)  >طبقـات الحضـيقي

حـجرة <(. ا238/  4لممحّبـي )  >خالصا اوثر<(. ا211-211/  2لمقادرّي )  >نشر المراين<ا

 (. 1218رقم 313/  1لمحّمد مخمو  )  >الأّور الّزكّيا
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ّ
  قميًمـاا اوغــالينّ بمـًداا الّتمجـرايّ داًراا الّدادســي

ّ
الحسـين بـن ناصـر بــن عمـر الـّدرعي

هــ(؛ اهـو  ّاا مشـايخه؛ بـ  هـو  عمـدهما هبـه اهتـتح 1181)ت صالا المقـدادّي نسـًبا 

 قراكتها ابه ختما اعميه عّوا يف العموما ا جابه عاّما.

بـن سـعيد بـن  (1) بـو عبـد اهلل محّمـدالعالّما المتفأّن الفقيـه المحـّدث الّشـي   (2

 
ّ
نسـبا  لـى مْرغيرـا: مداحـر يف عـدد  -محّمد بن يحيى بـن  حمـد بـن  بـي بقـر المرغيرـي

 )ت -خصا  بسوس او
ّ
 اوص  المّراكشي

ّ
 هـ(. 1183الّسوسي

ّ
التقى  براهيم الـّدرعي

 اطما مأه  ه يبد  له بقتابا
ّ
 بمحّمد بن سعيد المرغيري

ّ
عمى الّموحا  >الّشاطبّيا< الّسباعي

:  ردت   ه تقوه سبعيًّا؟ هقاا له:  ه حـاك اهللا 
ّ
هقتا له ما تيّسر مأهاا ثّم قاا له المرغيري

ــه مــن للــر الوقــا عــر  هقــاه كــ ــا بقتبهــاا العّم ــا لمقــراكات الّســبما عارًه ذلر جامًع

 
ّ
 .(2)بالّسباعي

 الّصـالح  (3
ّ
انمام الّشهير  مام القّراك ا ستال اوساتيذ الحاهظ الّراايا الحيسـوبي

بن الفقيه العالم العالّما الأّحوّي  بي القاسم بن محّمد بن محّمد  (3) بو بيد عبد الّرحمن

 الــّدار االمأشــأ االوهــاة )تابــن القاضــ
ّ
 اوصــ ا الفاســي

ّ
هـــ(ا حــي  1182ي المقأاســي

قر   براهيم المغر  اوقصىا احي  الجماعا يف انقراك بوقتها المأفرد يف تحقيقه انعته. 

                                                 

ــه يف:  (1) ــرقا<ترجمت ــموس المش ــن انتشــر<(. ا233-238)  >الّش ــراينّ ) لإل >صــفوة م (. 319-314ه

 القّتـــاينّ )  >ههـــرس الفهـــارس<(. ا241-241/  2لمقـــادرّي )  >نشـــر المرـــاين<ا
ّ
/ 2لعبـــد الحـــي

  >انعـــالم<(. ا234-231/ 1يبـــن المؤّقـــا )  >الّســـعادة اوبدّيـــا<(. ا114-116 
ّ
لمّســـماللي

 ( 
ّ
 (. 314-314/  1الّتعارجي

 يف  (2)
ّ
 الّسباعي

ّ
 . >ّشموس المشرقاال<لكر للر  براهيم الّدرعي

ــه يف: ( 3) ــرقا<ترجمت ــموس المش ــن انتشــر<(. ا313-241)  >الّش ــراينّ )  >صــفوة م (. 232-231لإله

 الفهـرّي )  >انعالم بمن غرب<ا
ّ
 ) 231-229لعبد اهلل الفاسـي

ّ
-411/  2(. اطبقـات الحضـيقي

ــاين<(. ا412 ــادرّي )  >نشــر المر ــاس<(. ا136-134/  2لمق ــد الق >ســموة اونف ــاينّ ) لمحّم / 2ّت

 212 .) 
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 عمى ابن القاضي بفاس ثالث ختمات بـالقراكات الّسـبما اسـمم عميـه
ّ
 الّسباعي

ّ
 الّدرعي

الم >حرب اوماين ااجه الّتهاين<
ّ
 ابن بّريا اغير للـر مـن  >الّدرر الّموامم<ا ّشاطبي

ّ
لعمي

كتـا القــراكاتا اغيرهــا مّمــا لــه مــن مراّيـات امصــأّفاتا ااســتفاد مأــه كريــًرا يف عمــوم 

ا اكتا له انجابة العاّما بالقراكات الّسبما اغير للرا  القراكات من  داك ارسمي اتجويدي

 احهد عمى للر عمماك هاس.

المجّود المدّقق الفقيه الأّبيه الأّجيا اوريا  بو محّمـد عبـد  المحّققاوستال  (4

. راأ عأـه  بـراهيم  (1)القريم
ّ
 الّسوسـي

ّ
 بن عبد اهلل بن محّمد الوبالي

ّ
بن عبد اهلل بن عمي

ــاا  ــرا ا جــابه عاّم ــر لل ــاا اغي ــه كتبه ــبم  جــابةا كمــا راأ عأ ــراكات الّس  الق
ّ
ــباعي الّس

 ابالقراكات خاّصا.

لعالم المشارك اوستال المجّود المتقن المتفأّن المحّقق الّدّراك الفقيه االّشي   (1

  بو عبد اهلل محّمد
ّ
 الّمولعي

ّ
  (2)اولمعي

ّ
بن مبارك بن  بي القاسم المغرااّي الّسجمماسـي

 داًرا امأشًأ )ت
ّ
 عمى ابن مبارك القراكات 1132الفاسي

ّ
 الّسباعي

ّ
هـ(. قر   براهيم الّدرعي

ا >ااجه الّتهاين حرب اوماين<ا الّسبما
ّ
الـّدرر الّموامـم يف  صـ  مقـر  انمـام <ا لمّشـاطبي

يبن بّريا انااله جميم ما لديه من كتا القراكاتا اقاا له: هذا ما لدّي من كتا  >ناهم

ــر يف م العتهــا. ا هــاده مــن مصــأّفاته انرــره انظمــه؛ كقصــيدته : هــذا الفــّنا هشــد ُراح 

  جاب له جميم للر.اغيرها من بديم نظمها ا ا>الّداليا<

 ابـاري الأّـوابا  (6
ّ
الّشي  العالّما الفقيه المتفـأّن حامـ  لـواك المـذها المـالقي

                                                 

 (. 324-321)  >الّشموس المشرقا<لم  جد من ترجمه  ّي المؤّلل يف  (1)

انعالم بمـن <(. ا322لإلهراينّ ) >صفوة من انتشر<(. ا331-321)  >الّشموس المشرقا<ترجمته يف: ( 2)

 )  >غــرب
ّ
 <(. ا231لعبــد اهلل الفاســي

ّ
لمقــادرّي  >نشــر المرــاين<(. ا313/  1)  >طبقــات الحضــيقي

 (. 364-363/  3ا  33/ 2لمقّتاينّ )  >سموة اونفاس<(. ا311/  2) 
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حّمد  )ت (1)اوحها  بو عبد اهلل م 
ّ
هــ(.  خـذ عأـه  بـراهيم 192بـن  حمـد ميـاره الفاسـي

ا اهـو مّمـن حـهد عمـى انجـابة التـي  جـابه هبـا عبـد الـّرحمن ابـن القاضـي يف 
ّ
الّسباعي

 ااّقم عميهاا ايعّده المؤّلل قداته.القراكاتا 

 بـن  (2)عالم هاس ا مامها امسأدها المحّدث  بو الّسعود عبد القـادر (9
ّ
بـن عمـي

 الفهرّي )ت
ّ
 مأه كريـًراا 1131 بي المحاسن يوسل الفاسي

ّ
هـ(. استفاد  براهيم الّسباعي

 ايعّده قداتها ااّقم عمى  جابته التي  جابه هبا ابن القاضي. 

 ام العالّمــا المشــارك راايــا المغــر  الّرّحالــا اوديــا  بــو ســالم الّشــي  انمــ (8

 )ت (3)عبد اهلل
ّ
 هـ( م عوًنا. 1131بن محّمد بن  بي بقر العّياحي

ّ
سمم  بـراهيم الّسـباعي

 
ّ
اوربعـين < اقـر  عميـه ا>المشـابقا<ا ا>المصـاهحا<ا ا>المسمس  باوّالّيا< من العّياحي

الجوهر المقأوه يف صد  الّرالثـا < اق عا من ا>بن ماجهثالثّيات ا<ا لمأّوايا >الأّواّيا

لعبد الّرحمن اوخضرّيا اجمما صـالحا مـن تـاليل متعـّددة مـن العمـوم العقمّيـا  >هأوه

محـّرم عـام  21بتـاري   >اقتفـاك اوثـر< االأّقمّياا اتمّفظ له بانجابةا ا جابه يف آخر كتابـه

جمتـها كمـا  جـابه قبـ  للـر بعـد  ه قـر  يف تر >الّشموس المشرقا< انّصها يف هـا1181

ــه ــن ماجــه< عمي ــات اب ــوم  >ثالثّي ــها يف آخــر1184محــّرم  3ي ــ  نّص ـــا انق ــموس < ه الّش

                                                 

 )  >اقتفاك اوثر<(. ا41-23)  >ههرسته<ترجمته يف: ( 1)
ّ
صفوة مـن <(. ا111-114وبي سالم العّياحي

 (. 121-121/  2لمقادرّي )  >نشر المراين<(. ا211-211لإلهراينّ )  >انتشر

 )  >اوثر اقتفاك<ترجمته يف:  (2)
ّ
  >المأح الباديا<(. ا149-142وبي سالم العّياحي

ّ
لمحّمد الّصغير الفاسـي

لإلهـراينّ  >صفوة مـن انتشـر<(. ا293-291/  2لمقادرّي )  >نشر المراين<(. ا122-124/  1) 

 )  >انعالم بمن غـرب<(. ا311-314) 
ّ
  >خالصـا اوثـر<(. ا234-231لعبـد اهلل الفاسـي

ّ
لممحّبـي

 القّتاينّ )  >ههرس الفهارس<(. ا444-411/  2) 
ّ
 (. 991-963/  2لعبد الحي

 تحـا  <ا اكتابـه: >اقتفـاك اوثـر<(. ههرسه الموسوم بــ: 381-342)  >الّشموس المشرقا<ترجمته يف: ( 3)

 )  >انعــالم بمــن غــرب<(. ا331-321لإلهــراينّ )  >صــفوة مــن انتشــر<ا ا>اوخــالّك
ّ
-264لمفاســي

 (. 412-411)  >انكمي  االّتا <(. ا264-214/  2لمقادرّي )  >يننشر المرا<(. ا292
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ا سأد من طريقه القرير من القتاا احاركه يف اوخـذ عـن حـيوخه المغاربـا  ا>المشرقا

 االمشارقا.

بـن   حمـد نيوسـل بـ بن (1)الّشي  العالّما انمام المدّرس المشارك عبد الباقي (3

 المصرّي )ت
ّ
: 1133محّمد بن عمواه الّزرقاينّ المالقي

ّ
هـ(. قـر  عميـه  بـراهيم الّسـباعي

يبـن  >الرسـالا<ا ا>مختصـر خميـ <ا ا>اوربعـين الأّواّيـا<ا ا>صحيح البخارّي <  اائ 

ا اكتا له انجابة بخّ ه. >العّزّيا<ا  بي بيد القيرااينّا
ّ
 يف الفقه المالقي

ــام (11 ــي  انم ــو  الّش ــاره  ب ــاره ا خب ــا المصــأّل المشــتهرة آث  المشــارك العالّم

  (2)عبد اهلل محّمد
ّ
 الخرحي

ّ
 ا الخراحي نسـبا  لـى قريتـه التـي الـد  -بن عبد اهلل بن عمي

ال بمصر ر   )ت -هيهاا اهي:  بو خ 
ّ
 هـ(. 1111المصرّي المالقي

ّ
يبم  براهيم الّسـباعي

اكتا لـه  ا>مختصر خمي <ا >لبخارّي صحيح ا< حضور عاّما مجالسها اقر  عميه بعل

 هـ.1183 جابة بخّ ه عام 

11)  
ّ
  (3)العالّما المقرش المحّدث عمـي

ّ
 الّضـرير الّشـاهعي

ّ
 الّشربامّمسـي

ّ
بـن عمـي

 عأـد تـوّجههي لمحـّج سـأا هـ(. 1189القاهرّي المصرّي )ت
ّ
قر  عميـه  بـراهيم الّسـباعي

ــر مــن1183 ــا تيّس  >الجــامم الّصــغير<ا ا>صــحيح مســمم<ا ا>صــحيح البخــارّي < هـــ م
                                                 

 )  >المــأح الباديــا<(. ا632-631)  >الّشــموس المشــرقا<ترجمتــه يف:  (1)
ّ
ــد الّصــغير الفاســي / 1لمحّم

 <(. ا133 
ّ
ــــات الحضــــيقي ــــاين<(. ا122/  2)  >طبق ــــر المر ــــادرّي )  >نش (. 311/  2لمق

 )  >خالصا اوثر<ا
ّ
 (. 289/  2لممحّبي

 )  >المــأح الباديــا<(. ا634-633)  >الّشــموس المشــرقا<ترجمتــه يف: ( 2)
ّ
ــد الّصــغير الفاســي / 1لمحّم

 <(. ا133 
ّ
-62/  4لممرادّي )  >سمر الّدرر<(. ا41-43)  >ههرسا عمي بن خميفا المساكأي

 (. 343لمقادرّي )  >انكمي  االّتا <(. ا63

 )  >اقتفاك اوثر<(. 629-624)  >الّشموس المشرقا<ترجمته يف: ( 3)
ّ
(. 131-131وبي سـالم العّياحـي

 ) 111-113لعبد اهلل البصرّي ) >انمداد<ا
ّ
صفوة من <(. ا81-93(. امشيخا  بي المواها الحأبمي

 (. 213/  2لمقادرّي )  >نشر المراين<(. ا263-262لإلهراينّ )  >انتشر



 
313 

ا
ّ
لمّترمذّيا اقـر  عميـه لمّسـبعا مـن  ّاا القـرآه  >الّشمائ  المحّمدّيا<ا لمجالا الّسيوطي

 ا اكتـــا لــه انجـــابة بــذلرا انّصـــها يف(1){} لــى قولــه: 

 >الّشـفا< ر مـنيف ترجمته. اقر  عميه بعـد عودتـه مـن الحـّج مـا تيّسـ >الّشموس المشرقا<
 <ا لمحّمد ابن الجزرّيا >متن الّدرة< لمقاضي عيا ا اجميم

ّ
اما تيّسـر  ا> لفيا العراقي

يبـن سـّيد الأّـاس اليعمـرّيا امـا تيّسـر قراكتـه لمّسـبم مـن  ّاا القـرآه  >عيوه اوثـر< من

نًيـا بـذلرا اكتـا ا ا جـابه ثا(2){}العظيم  لى قوله تعالى: 

 له  جابة خاّصا بذلر.

بن قاسم بـن  (3)اوستال حي  انقراك يف الّديار المصرّيا حمس الّدين محّمد (12

 القاهرّي اوبهرّي )ت
ّ
 هـ(. 1113 سماعي  البقرّي الّشاهعي

ّ
: قر  عميه  بـراهيم الّسـباعي

 >ائل انحـاراتل ـ< له  يًضاا اق عـا مـن >الأّشر< يبن الجزرّيا اق عا من >المقّدما<
الّترغيــا < لمّشــي  المــذكورا اق عــا مــن >المواهــا< لمّشــي  القســ الينّا اق عــا مــن

 ا>سـورة آا عمـراه< مـن  ّالهـا  لـى >الّشاطبّيا< لمّشي  الّشعراينّا اق عا من >االّترهيا
 هـ. 1183اكتا له انجابة بذلر عام 

بـن مرعـي بـن  (4)اهيمالعالم الّدّراكا المؤّلـل المـدّرس الأّحريـر الّشـي   بـر (13

 )ت
ّ
 مجالســها اقــر  عميــه بعــل1116ع ّيــا الّشــرباخيتي

ّ
 هـــ(. حضــر  بــراهيم الّســباعي

 اكتا له  جابة بخّ ه يف سائر مراياتها عن سائر  حياخه. ا>صحيح البخارّي <

                                                 

  . 1سورة البقرة: [اايا:  (1)

  . 1اايا: سورة البقرة: [ (2)

 <(. ا628)   >الّشــموس المشــرقا<ترجمتــه يف:  (3)
ّ
ديــواه <(. ا111)  >مشــيخا  بــي المواهــا الحأبمــي

 > يضـاح المقأــوه<(. ا321-324/  1لشـمس الـّدين محّمـد بـن عبـد الـّرحمن الغـّزّي )  >انسـالم
 . (319/  2له  يًضا )  >هدّيا العارهين<(. ا143/  2نسماعي  باحا البغدادّي ) 

 <(. ا631)   >الّشموس المشرقا<ترجمته يف:  (4)
ّ
 (. 11-41)  >ههرسا عمي بن خميفا المساكأي
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ا  (1)العالّما محّمدالّشي   (14
ّ
 اوصـ ا الدمشـقي

ّ
بن بدر الـّدين بـن بمبـاه البعمـي

 
ّ
ا الحأبمي

ّ
  جابة عاّما.1183المذها )ت الّصالحي

ّ
 هـ(.  جاب  براهيم الّسباعي

بـن محّمـد بـن  (2)الّشي  محّدث الّشـاهعّيا بالجـامم اومـوّي بدمشـق محّمـد (11

 )ت
ّ
 بمأزلـه 1181 حمد العيرااّي الّدمشقي

ّ
 نبـراهيم الّسـباعي

ّ
هـ(.  جـاب محّمـد العيرـي

 هـ.1181بدمشق يف مرضه الذي توّهي هيه عام 

)الممّقــا: نجــم  (3)د الّراايــا الحّجــا العــدا المــدّرس محّمــدالمســأالّشــي   (16

 
ّ
 الّدمشــقي

ّ
ــهير بالفرضــي ــا اهلل الّش ــن هب ــادة ب ــن عب ــّدين ب  ال

ّ
ــي ــن تق ــى ب ــن يحي ــّدين( ب ال

 درسه يف جامم بأي  مّيا بدمشقا اقر  عميه 1131)ت
ّ
 الّسباعي

ّ
هـ(. يبم  براهيم الّدرعي

 لــه  جــابة عاّمــا بخّ ــه نقــ  نّصــها يف لمبخــارّيا اكتــا >الجــامم الّصــحيح< حّصــا مــن

 .>الّشموس المشرقا<

بن محّمد بن  حمد بن عـامر بـن عيـاد  (4)المحّدث المسأد  بو مهدي عيسى (19

 
ّ
من اطن الّرعالبا قومها اهم من عمالا الجزائرا اعشيرته يأتسبوه  لى جعفـر  -الّرعالبي

 هجـرة امـدهأًا ا -بن  بي طالا ا
ّ
 )تالجزائرّي  صالًا المّقـي

ّ
سـمم هــ(. 1181لمـالقي

                                                 

ــه يف:  (1) ــه<ترجمت ــو . ا >ثبت ــموس المشــرقا<الم ب  <(. ا633)   >الّش
ّ
ــي ــي المواهــا الجأبم  >مشــيخا  ب

 )  >خالصــا اوثــر<(. ا41-46) 
ّ
ــي لمحّمــد كمــاا  >الأّعــا اوكمــ <(. ا412-411/  3لممحّب

 (. 233-231الّدين الغّزّي. ) 

ـــه يف:  (2) ـــرقا<ترجمت ـــموس المش  <(. ا641)   >الّش
ّ
ـــي ـــا الجأبم ـــي المواه ـــيخا  ب (. 46-41)  >مش

 )  >خالصا اوثر<ا
ّ
 (. 212-211/  4لممحّبي

ـــه يف:  (3) ـــرقا<ترجمت ـــموس المش  <(. ا642)   >الّش
ّ
ـــي ـــا الحأبم ـــي المواه ـــيخا  ب (. 86-81)  >مش

  >خالصا اوثر<ا
ّ
 (. 266-261/  4)  لممحّبي

ــه يف:  (4) ــرقا<ترجمت ــموس المش ــداد<(. ا683-682)   >الّش ــد اهلل البصــرّي )  >انم (. 116-114لعب

 )  >اقتفاك اوثر<ا
ّ
 )  >خالصا اوثر<(. ا133-131لمعّياحي

ّ
ههـرس <(. ا243-241/  3لممحّبي

 (. 813-816/  2ا  113-111/  1لمقّتاينّ )  >الفهارس
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ّ
 الّسباعي

ّ
 ا>المسمس  بالمصـاهحا< اراأ عأه ا>المسمس  باوّالّيا< مأه  براهيم الّدرعي

كاممـاا اكتـا لـه  جـابة عاّمـا  >اوربعـين الأّوايـا< اقـر  عميـه ا>المسمس  بالمشابقا<ا

 .>الّشموس المشرقا< بخّ ه نقمها يف

بـن حسـن بـن حـها   (1)ه  براهيممسأد القره الحادي عشر اعالّمته الربها (18

 )ت
ّ
 مأههـ(. 1111الّدين القوراينّ ثم المدينّ الّشاهعي

ّ
المسمسـ  < سمم  براهيم الّسباعي

 ا> تحا  رهيم الهّمـا بوصـ   حاديـن حـفيم اوّمـا< اجميم مسمسالت كتابه ا>باوّالّيا
:  لى آخـرها اكتابـه من  ّاله ا>قصد الّسبي   لى توحيد الحّق الوكي <: اتأليفه المسّمى بـ

 <: اكتابــه ا> عمــاا الفقــر االّراايــات يف حــدين  ّنمــا اوعمــاا بالأّيــات<
ّ
 تحــا  الــّذكي

 
ّ
ــي ــى الأّب ــما  ل ــا المرس ــم ا>بشــرح الّتحف ــه جمي ــر  عمي ــا< اق ــين الأّواّي ــّرتينا >اوربع  م

ا >الأّادرّيـات مـن العشـارّيات<ا لعبد العظيم المأـذرّيا >اوربعين<ا
ّ
بـا نخ<ا لمّسـيوطي

يبن حجر العسقالينّا احرحه لـها احـرح مأظومـا  بـي العّبـاس  حمـد بـن هـرح  >الفقر

ا
ّ
 وبي العّباس  حمـد بـن الخ يـا القسـم يأي

ّ
 لفيـا <ا لمأّـواّيا >الّتقريـا<ا انحبيمي

 
ّ
موّطأ <: يف الحدينا احرحها لزكرّيا اونصارّيا اهاتحا اخاتما القتا ااتيا >العراقي

ـــر ـــي دااد<ا ا>صـــحيح مســـمم<ا ا>خـــارّي صـــحيح الب<ا ا>مال جـــامم <ا ا>ســـأن  ب

 <ا ا>الّترمذّي 
ّ
 <ا ا>سأن ابن ماجه<ا ا>سأن الأّسائي

ّ
لمقاضـي  >الّشـفا<ا ا>مسأد الّدارمي

  >الجامم القبير<ا >الجامم الّصغير<ا عيا ا
ّ
 ا>تفسير الجاللـين<ا ا>كالهما لمّسيوطي

كالهمـا يبـن ع ـاك اهلل  >الحقـم<ا ا>الّتأوير يف  سـقام الّتـدبير<ا ا>تفسير البيضااّي <ا

ــقأدرّيا ا >اوربعــين حــديًرا المّتفقــات<ا الّس
ّ
ــيوطي ــيا  >الفتوحــات<ا لمّس ــن العرب يب

                                                 

ــه يف:  (1) ــرقا<ترجمت ــموس المش ــداد<(. ا911-684)   >الّش ــد اهلل البصــرّي )  >انم (. 141-122لعب

 )  >المــأح الباديــا<ا
ّ
/ 1لمّشــوكاينّ )  >البــدر الّ ــالم<(. ا134-133/  1لمحّمــد الّصــغير الفاســي

 (. 168-166/  1لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<(. ا11-12 



 
316 

 < اسمم عميه
ّ
الّدر المأرـورة <ا كامالًا احرحه لزكرّيا اونصارّي كامالًا >متن  يساغوجي

ا ي يحصـر عـّده مـن لعبـد الوّهـا  الّشـعراينّا اغيـر للـر مّمـ >يف بياه العموم المشهورة

القتا الحديرّياا اسّماه: حسأًاا اعبد الّرحيما يف المسمسم ْين بالحسنا االعينا ا لبسـه 

هــ. ا جـابه عـّدة مـّراتا همـّرة  جـابه 1182صـفر  28الخرقا من عّدة طرق يوم ايثأين 

 عشارّيات الّسيوط< بعد  ه قر ه عميها ا جابة مّرة ثانيا بـ >قصد الّسبي < بقتابه
ّ
بعد  ه  >ي

 .>الّشموس المشرقا< قر ها عميها كما  جابه  جابة عاّماا انق  نصو  انجابتين يف

بـن  (1)العالّما المحّدث المسأد الّرحاا حقيم انسـالم  بـو عبـد اهلل محّمـد (13

 
ّ
 ثـم المقـي دهـين دمشـق  -اهو اسم له  -سميماه الفاسي

ّ
بن بن طاهر الّراادينّ الّسوسي

 بمّقا المقّرماا ايبمها ا جابه عاّما حفاًها.هـ(. باره  ب1134)ت
ّ
 راهيم الّسباعي

 الأّحــوّي مفتــي الّشــام  (21
ّ
 العالّمــا المســأد المحّقــق الفقيــه المحــّدث اوصــولي

ـــادر ـــد الق   (2)عب
ّ
ـــاهعي  الّش

ّ
ـــقي ـــفورّي اوصـــ  الّدمش ـــن يوســـل الّص ـــن مصـــ فى ب ب

 بدمشــق الّشــاما اقــر  عميــههـــ(. 1181)ت
ّ
 ا>اوربعــين الأّواّيــا< لقيــه  بــراهيم الّســباعي

اكتا له  جابة عاّما مـّرتينا مـّرة يف  ا>صحيح البخارّي < ابعل ا>موّطأ مالر< ابعل

هــ. امـّرة 1181يف  ااخـر حـعباه سـأا  >القأوب الّشامّيا من المديأـا الّدمشـقّيا< آخر ثبته

 هـ.1381 خرأ يف  ّاا الّربا المذكور يف مأتصل حواا سأا 

                                                 

 691-692)   >الّشــموس المشــرقا<ترجمتــه يف:  (1)
ّ
(. 91-91)  >(. امشــيخا  بــي المواهــا الحأبمــي

 )  >المــأح الباديــا<ا
ّ
-146لعبــد اهلل البصــرّي )  >انمــداد<(. ا132/  1لمحّمــد الّصــغير الفاســي

 )  >خالصا اوثر<(. ا112
ّ
نسـماعي  باحـا البغـدادّي  >هدّيا العارهين<(. ا218-214/  4لممحّبي

 (. 423-421/  1 لمقّتاينّ ) >ههرس الفهارس<(. ا238/  2) 

(. 463-469/  2لممحّبـي )  >خالصـا اوثـر<(. ا663-649)   >الّشموس المشـرقا<ترجمته يف:  (2)

/ 2لمقّتــاينّ )  >ههــرس الفهــارس<(. اا612/  1نســماعي  باحــا البغــدادّي )  >هدّيــا العــارهين<ا

 963 .) 
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بـن مأصـور  (1)حّدث المدّرس المتفـأّن المشـارك  بـراهيمالعالّما المالّشي   (21

ــاا  )ت الفت
ّ
ــي  الحأف

ّ
ــراهيم 1138الّدمشــقي ــراديس. حضــر  ب ــربة الف ــدهوه بمق ـــ( الم ه

 دراسـه يف الحــدين الأّبـوّي يف الجــامم اومـوّي بدمشـقا اقــر  حّصـا مــن  ّاا
ّ
 الّسـباعي

 هـ.1181ّصا عام اكتا له  جابة عاّماا ابصحيح البخارّي خا ا>صحيح البخارّي <

بـن عبــد الـّرباق بــن صــالح  (2)العالّمـا  مــام الجـامم اوبهــر الّشـي  مأصــور (22

 )ت
ّ
 المصــرّي الّشــاهعي

ّ
  جــابة 1131المعــرا  بــالّ وخي

ّ
هـــ(.  جــاب  بــراهيم الّســباعي

ا اهـذا مّمـا يسـتدرك عمـى محّمـد مرتضـى 
ّ
عاّماا ا خربه  ّنـه يـراي عـن محّمـد البـابمي

 ا< الّزبيدّي يف كتابه
ّ
 هـيمن راأ عـن الّشـمس البـابمي

ّ
امحّمـد بـن ناصـر  >لمرّبـى القـابمي

 يف ممحقه لمقتا  المذكور؛  ل لم يذكراه من تالميذه.
ّ
 العجّمي

بن تـا  الـّدين بـن محّمـد بـن  (3)الّشي  العالّما المحّدث المسأد  بو الّسعود (23

 المولــد االوهــاة الخزرجــ
ّ
 اوصــ ا الّدمشــقي

ّ
  حمــد بــن بكــي الــّدين البعمــي

ّ
 الشــاهعي

ّ
ي

 بمأزله بدمشق الّشام هـ( المدهوه بمقربة الفراديس. 1134)ت
ّ
قر  عميه  براهيم الّسباعي

  لى كتـا  انيمـاها ابعـل >صحيح البخارّي < يف ثاين حّواا سأا ثمانين ا لل من  ّاا

 ا جابه بجميم مايجوب له اعأه راايته عن سائر  حياخه. ا> لفيا ابن مالر<

بأـا حـقر اهلل بـن نـور  (4)المسأدة الفقيها الّصالحا هاطمـا الّشيخا المعّمرة (24

اهلل بن حقر اهلل بن  سـد اهلل القورانّيـا الخالدّيـا المدنّيـا. اهـي االـدة محّمـد بـن رسـوا 

                                                 
 مشـيخا  بـي الم<(. ا646-641)   >الّشـموس المشـرقا<ترجمتـه يف:  (1)

ّ
(. 41-43)  >واهـا الحأبمــي

 )  >خالصا اوثر<ا
ّ
 (. 13-11/  1لممحبي

خالصـا <(. ا113-111لعبد اهلل البصـرّي )  >انمداد<(. ا623)   >الّشموس المشرقا<ترجمته يف: ( 2)

 )  >اوثر
ّ
 (. 423/  4لممحّبي

 )  >(. اخالصا اوثر638-636)   >الّشموس المشرقا<ترجمته يف:  (3)
ّ
 (. 121-113  /1لممحّبي

 (. 681-696)  >الّشموس المشرقا< ترجمها  ّي صاحا من  جد لم (4)
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 ثـّم المـدينّ. تـراي عاّمـا عـن الّشـمس محّمـد 
ّ
 الّشهربارّي الرببنجـي

ّ
 الموسي

ّ
الحسيأي

ا عن بكرّيا اونصارّيا اتراي  
ّ
ا عـن الّرممي

ّ
 بن محّمد بـن م يـر الحقمـي

ّ
يًضا عن عمي

 اسـمم عميهـا  اائـ  
ّ
 الّسـباعي

ّ
.  خذ عأها  براهيم الّدرعي

ّ
ا االّسيوطي

ّ
ابن حجر الهيرمي

بعــل القتــا يف مجمــس يضــّم العممــاك: برهــاه الــّدين  بــراهيم بــن حســن القــوراينّ ثــّم 

  المدينّا اصالح محّمـد سـعيد بـن الحـا  حسـين الهأـدّي القـوراينّ
ّ
ثـّم المـدينّ القرحـي

اوص ا ا مين الّدين محّمد  مين بن محّمد بن عمر الّشهير بالّشي  القوراينّ ثّم المـدينّا 

ا 
ّ
امص فى بـن عبـد اهلل بـن نعمـا اهلل القـردّي ثـّم المـدينّ سـبط الّسـّيد رسـوا الرببنجـي

مـد ابأـا احضر بعل المجمس سب ي الّشيخا المسمم عميها: الّسـّيد القـريم االّسـّيد  ح

هـ بمأزا الدها 1181محّمد بن رسواا ا جابهتم عاّما يوم الّرالثاك جمادأ اوالى عام 

المذكور بالّزقاق المعرا  بسويقا بالبيا المعرا  ببيا كحال قريا القاسمّيا ااكالا 

 اغيــره يســمعوه: 
ّ
ــا قــرش عميهــا االّســباعي  ا>صــحيح البخــارّي < بعــلالّســم اه. همّم

 من  ّاله  يًضا  لى: بـا  الّرجـ  يتبـّو  لبولـها >سأن  بي دااد<ا ا>صحيح مسمم< ابعل

 <ا من  ّاله  لى: با  ما جاك  ّه مفتاح الّصالة ال ُّهورا >جامم الّترمذّي <ا
ّ
 >سأن الأّسائي

  لـى  >الموّطـأ<ا  لى: ه  يستاك انمـام بحضـرة رعّيتـه؟
ّ
براايـا يحيـى بـن يحيـى الّميرـي

براايا محّمد بن الحسن من  ّاله  لى: با  ابتداك  >لموّطأا<ا ا>مابين هذين اقا<: قوله

مـن عصـاين هقـد عصـى <: من  ّاله  لى آخر الحدين الّرالن >سأن ابن ماجه<ا الوضوكا

 <ا ا>اهلل
ّ
 ا>هاسـتأنل عممـر<: من  ّاله  لى قوله يف آخر حدين الوضـين >مسأد الّدارمي

ــد<ا ــن حمي ــد ب ــى آخــر الحــدين الرّ  >مســأد عب ــه  ل ــهمــن  ّال ي  بحــرام<: الــن مأ ــذِّ  ا>ُغ

لمّ رباينّا من  ّاله  لى آخـر الحـدين الّرـاين مـن راايـا ابـن مسـعودا  >المعجم الّصغير<ا

ا مــن: بــا  بيــاه  ّه  ســماك اهلل تعــالى التــي مــن  >اوســماك االّصــفات< اكتــا 
ّ
لمبيهقــي
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  >الّذّرّيا الّ ـاهرة<ا  حصاها دخ  الجأّاا  لى قوله: المغين بدا المقياا
ّ
مـن  لمـّدايبي

ــاا اكتــا   هاطم
ّ
ــا هاطمــاا  لــى: تــزايج عمــي مجمــم البحــرين يف باائــد <  ّاا ترجم

ا من  ّاا كتا  انيماها  لى قوله يف آخر الحـدين الّرـاين: لـم  >المعجمين
ّ
لمأّور الهيرمي

ا حدين >مسأد الفرداس< يراه عن الّزهرّي  ي عمراا امن
ّ
 لا <: وبي مأصور الّديممي

ا  كرـر جّهـالهم  راد اهلل الجـامم <  لـى آخـرها االـذي بعـدها احـديرين مـن  ّاا >بقوم حرًّ

:  ّنما اوعمـاا بالأّّيـاتا االـذي بعـدها امـن >الّصغير
ّ
الجـامم < لإلمام الجالا الّسيوطي

آخر من يحشر من هذه اوّمـا رجـاله < احدين ا>آجرت نفسي من خديجا<: له >القبير

  قاا عأها القّتاينّ .>من قري 
ّ
 الّسـباعي

ّ
قمـا: امـن <: يف ترجما تمميذها  براهيم الّدرعي

 
ّ
العجيا مـا ر يتـه يف حـرح مفتـي المديأـا مجيـز بعـل مجيزيأـا الّسـّيد جعفـر الرببنجـي

 اوكـرب مـن  ّه هاطمـا هـذه هـي  ّم جـّده انمـام 
ّ
المدينّ عمى مولد الّسّيد جعفر الرببنجـي

 المـدينّا 
ّ
انظـر لـم  همـ  للـر مـن عـر  بـها ا همـ  امحّمد بن عبد الّرسوا الرببنجي

ا ااهلل الّراايــا عأهــا  ئّمــا الّراايــا يف للــر العصــرا مــم اعتأــائهم بالّراايــا عــن الّ ربّيتــين

 >الأّادرّيــات مــن العشــارّيات< . امــن طريــق هاطمــا القورانّيــا يــراي المــرتجم(1)> عمــم

 
ّ
ا عن ابن م يرا عأها هيصـير بيأـه هيهـا ابـين الأّبـي

ّ
 .>ثـالث عشـرة ااسـ ا ملسو هيلع هللا ىلصلمّسيوطي

 يف آخر كتابـه
ّ
 الّسباعي

ّ
اي حـّر <: (2)>الّشـموس المشـرقا< اقاا الّشي   براهيم الّدرعي

:  عمـى مـا >ههرسـته<  ّه هذا  عمى مـا يوجـد يف هـذا الّزمـاه؛ هـإه الّشـي  القّصـار قـاا يف

 ّنه حصـ    ربعا عشر رجالً؛ هر أ >ثأائّيات الموّطأ<ا ا>ثالثّيات البخارّي < حص  لي يف

له بذلر خير كريرا اهض  كبيرا ا نه لقذلرا اقد تقّدم بمانه عأا بقريـر؛ هقـد تـويف عـام 

                                                 
 (. 1131/  2لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<( 1)

(2)  (913 .) 
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يف يف للــر الخيــر القريــرا  -االحمــد هلل  -اثأــي عشــر ا لــلا ااهلل  عمــما اقــد ســاايأاه 

االفض  القبيرا يف هذه الّرأائّياتا اقد تأّخر بمانأا عأه بأبيـد مـن مائـا سـأا هممـه الحمـد 

 .>لمأّااا

بــن عبــد اهلل بــن  بــراهيم بــن  بــي  (1)العــالم المســأد ســمي  اوعــالم  بــراهيم (21

ْعمـاه   -القاسم بن  سحاق بن  براهيم بن  بي القاسم بـن  بـراهيم بـن  بـي القاسـم بـن ج 

 )ت -بفتح الجيم اسـقوه العـين المهممـا 
ّ
 الّشـاهعي

ّ
هــ(.  جـابه 1183الّزبيـدّي اليمأـي

 يأا المأّورة  جابة عاّمـاا الكـر لـه هيهـا  سـانيدها الكـر نّصـها يفكتابا من اليمن  لى المد

 .>الّشموس المشرقا<

بـن  (2)العالّما محّدث البالد الّشامّيا امسأدها المقرش  بو المواها محّمـد (26

 مفتي الحأابما هبـا )ت
ّ
 الّدمشقي

ّ
 البعمي

ّ
قـر  عميـه  بـراهيم  هــ(.1126عبد الباقي الحأبمي

 بعل
ّ
 >الّشـموس المشـرقا< الم يعقد له ترجما خاّصـا يف ا>البخارّي صحيح < الّسباعي

صـحيح >كما هعـ  مـم بـاقي مشـايخه المـذكورين قبـ ا ا ّنمـا لكـره هقـط عأـد  سـأاده لــ

هــا 1181حـّواا  11اقد اقفا له عمى  جابة  جاب هبا المؤّلل ليما الّسـبا  .>البخارّي 

ا العربّيـاا كمـا حضـر دراسـه بـين اهيها:  ّنه حضر دراسه يف القراكات االحـدين االّمغـ

اغيــر  ا>البيضــااّي <ا ا>الجاللــين<ا ا>الــّدّر المأرــور<ا ا>صــحيح مســمم< العشــاكين يف

 للر من القتاا ا جابه  جابه عاّما.

                                                 

ــه يف:  (1) ــرقا<ترجمت ــموس المش ــر<(. ا691-691)   >الّش  )  >خالصــا اوث
ّ
ــي (. 22-21/  1لممحب

سبقه القمم يف اسم    المرتجم هقاا: عبـد الـّرحمن (؛ لقن 131/  1لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<ا

 بدا عبد اهلل. 

ــن:  (2) ــه م ــّدرر<. ا>مشــيخته<تؤخــذ ترجمت ــرادي )  >ســمر ال ــابمي<(. ا63-69/  1لمم ــى الق  >المرّب
 القّتاينّ )  >ههرس الفهارس<(. ا221-221لمّزبيدّي ) 

ّ
 (. 116-111/  1لعبد الحي
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 :المبحل الّرابع يف تفم تز

ــا  ــه مــن الخــار  ااســتقّر بالّزااي  مــن رحمت
ّ
ــباعي  الّس

ّ
ــّدرعي ــراهيم ال ــا رجــم  ب لّم

ا احتغ  بالّتدريس االّتعميم هباا اكاه الغالا عميه عمم القراكاتا اله هيه الأّاصرّيا بدرع

 اهر نصياا ابد  اوساتذة يرداه عميه مـن كـّ  هـّج عميـق لمأّهـ  مـن عممـها هـانتفم بـه 

خمق كريرا اجّم غفير من الّ مبا. اسألكر يف هذا المبحن  سماك بعـل المشـاي  بعـل 

م تحميـتهم باولقــا  العممّيـا التــي حاّلهـم هبــا مـن اقفـا عمــى تتممـذهم عمــى يديـها مــ

 مرتجموهم؛ همأهم:

  (1)الده العالّما المتفأّن المفّسر  بو العّباس  حمد (1
ّ
 الّدرعي

ّ
بن  براهيم بن عمي

. تمّهــر يف العمــوما اي ســيما عمــم الّتفســيرا ي يجــارأ هيهــاا اســتوطن الّزاايــا 
ّ
الّســباعي

ه يأاي  لى بااّيا سّيد الأّاسا يمقـن هيهـا مـا حـاك اهللا الأّاصرّيا  ّي يف بعل اوحياه هإنّ 

ثّم يرجم لداره بالّزاايا الأّاصرّيا  لى  ه تـوّهيا ادهـن بمقـربة  بـي القاسـم الّشـي . اهـو 

ا ا بـراهيم 
ّ
يراي عاّما عن االدها اعن  بي العّباس  حمد بن محّمـد ابـن ناصـر الـّدرعي

 الأّاصـرّيا  بن عبد الّرحمن بن محّمد بن دااد من ي
ّ
يخا . ا جاب بداره محّمد المّقي

 ا خاه  حمد  جابة عاّما.

؛ قـام  (2
ّ
الّشي  العالّما الّرحما  بو العّبـاس  حمـد بـن محّمـد ابـن ناصـر الـّدرعي

 بتأديبها ا قرائه القرآه القريما اغيره من العموم
ّ
 .(2) براهيم الّسباعي

                                                 

. مخ وم )الواجها: ل > رساا اوسانيد<ترجمته يف:  (1)
ّ
/ 2)  >الّدّرة الجميما<(. ا43محّمد الّ ّيا الّشركي

 الأّاصرّي ا خيه  حمد المذكورة 336-339 
ّ
(. ا خذت بعل المعمومات من  جابته لمحّمد المّقي

 (. 134ا 133/  1)  >الّدرر المرّصعا<( مخ وم. امن 91)  >هتح الممر الأّاصر<يف 

 الأّاصــرّي يف  لكــر تتممــذه عميــه محّمــد (2)
ّ
(. امحّمــد بــن عبــد اهلل 132/  1)  >الــّدرر المرّصــعا<المّقــي

 يف 
ّ
 (. 311/  2)  >الّدّرة الجميما<الخميفتي
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د اهلل الحــّوات الّشفشــااينّ؛ بــن عبــ (1)الّشــي  العالّمــا اوديــا الّشــاعر محّمــد (3

؛ ايبمـها ا خـذ 
ّ
رح   لى الّزااّيا الأّاصرّيا بتمقرات درعاا اهيها لقي  براهيم الّدرعي

هــا 1131اآخرهـا عـام  >الّشـموس المشـرقا< عاّمـاا كمـا يف صـدرعأه القريـرا ا جـابه 

ي  يف  حـدأ  جاباتـه لـه مـن سـيولد لـه مـم جمـم مـن المشـاي   جـابة عامـا بتـار اعّمم

 هـ.1132

 (2)الّشي  الفقيه المحّدث الأّحوّي الّمغوّي اوديـا البيـاينّ  بـو عمـراه موسـى (4

 )تا
ّ
هــ(.  خـذ عـن  بـي 1142بن محّمد بن الّشي   بي عبد اهلل محّمد ابن ناصر الّدرعي

ا امحّمـد الّصـغير الـوربابّيا اهـو 
ّ
ا ا حمـد الجزالـي

ّ
العّباس  حمد ابن ناصر الّدرعي

 عاّمـا مـم جمـم مـن المشـاي ا كمـا عّمـممعتمده يف العمـ
ّ
يف  وم العقمّيـا.  جـابه الّسـباعي

 هـ.1132انجابة من سيولد له بتاري  

بـن محّمـد بـن  (3)الّشي  اوستال الأّحوّي المقرش المشارك  بو محّمد عبـد اهلل (1

 )ت
ّ
هــ(. مـن  حـهر تالمـذة  بـراهيم 1143الّشي   بي عبد اهلل محّمد ابـن ناصـر الـّدرعي

؛ هقد قر  عميه القراكاتا اهو معتمده هيهاا اكتا له انجابة بذلرالدّ 
ّ
 الّسباعي

ّ
. (4)رعي

                                                 

لمحّمـد بـن الّ ّيـا  > رساا اوسـانيد<. الشيخه >الّشموس المشرقا< كتا مواضم كريرة من ترجمته يف: ( 1)

ا مخ وم )الواجها: 
ّ
بي الّربيم سـميماه الحـّوات يف مواضـم متفّرقـا مأـه. و >ثمرة  نسي<(. ا43الّشرقي

لمحّمـد بـن الّ ّيـا  >التقـام الـّدرر<(. ا62-13/  4لمحّمد بـن الّ ّيـا القـادرّي )  >نشر المراين<ا

ــادرّي  ــن الّ ّيــا القــادرّي  >انكميــ  االّتــا <(. ا419/  2)  >الق ســموة <(. ا363)  >لمحّمــد ب

( اللـر اسـت راًدا يف ترجمـا ابأـه سـميماه الحـّوات. 141/  3)  لمحّمد بن جعفر القّتـاينّ >اونفاس

 >دلي  مؤّرخ المغر  اوقصـى<(. ا334/  2لعبد الّرحمن ابن بيداه )  >معجم طبقات المؤّلفين<ا
 (. 211/  11لعمر رضا كّحالا يف )  >معجم المؤّلفين<(. ا192لعبد الّسالم بن سودة المّرّي ) 

 (. 236-211/  1)  >الّدّرة الجميما<(. ا111-411/  2)  >المرّصعاالّدرر <ترجمته يف:  (2)

 (. 236-266/  1)  >الّدّرة الجميما<(. ا239-233/  1)  >الّدرر المرّصعا<ترجمته يف:  (3)

 الأّاصرّي يف  (4)
ّ
 (. 234-233ا 133/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر للر محّمد المّقي
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اله رحما  لى المشرق؛ ا خذ القراكات بمصر عـن محّمـد بـن قاسـم البقـرّيا اكتـا لـه 

  جابتين بذلر.

  (1)العالّما الّشـي  محّمـد (6
ّ
 بـن ناصـر المّراكشـي

ّ
بـن ناصـر بـن محّمـد بـن عمـي

 او
ّ
هـ( بالّزاايا الأّاصرّيا. مولده بمّراك ا ااهد 1141ص  االمدهن )تالمأشأ الّدرعي

ا 
ّ
الّزاايا الأّاصرّيا اهو ابن  ربعا عشر سأاا اكفمه  بو العّباس  حمـد ابـن ناصـر الـّدرعي

ابّاجه ابأا  ختها ااحتغ  بالقراكة االّتعمـيما ارحـ   لـى المشـرق صـحبا  بـي العّبـاس 

ماما االخ ابا بالمسجد الجامم هباا ااحتغ  بالّتدريس المذكورا هحّج ارجم ااّيه ان

ا امحّمـــد الّصـــغيرا 
ّ
 اانقـــراك هيـــه  لـــى  ه تـــوّهي. ا خـــذ  يًضـــا عـــن  حمـــد الجزالـــي

 
ّ
 الّسباعي

ّ
 الّدرعي

ّ
 .(2)االحسين بن محّمد بن حرحبي ا ا براهيم بن عمي

 ن اوسـتال المقـرش الّشـهير  بـو العّبـاس  حمـد بـن محّمـد بـن عبـد الـّرحمن بــ (9

 الّدار نزي  الّزاايا الأّاصرّيا ادهيأهاا 
ّ
 اونصارّي الأّّجار الّدرعي

ّ
عبد المالر الّسجمماسي

يف مائـا بيـا  >سـمط الجمـاه يف قـراكة الّسـبعا الأّعمـاه< صاحا القصـيدة الموسـوما بــ

 .(3)اتسعا اعشرين بيًتاا اغيرها من المقّ عات يف هّن القراكات

 محّمد بن عبد القريم الّتد (8
ّ
 سبط الّشي  ابن ناصر؛  جـابه  بـراهيم الـّدرعي

ّ
غي

هــ مـم جمـم مـن 1132يف انجـابة مـن سـيولد لـه  جـابة عامـا بتـاري   عاّماا كمـا عّمـم

 المشاي .

  (4)اوديــا  بــو محّمــد جعفــر (3
ّ
بــن موســى بــن محّمــد ابــن ناصــر الــّدرعي

 عاّماا كمـا عّمـم1119)ت
ّ
يولد لـه  جـابة يف انجـابة مـن سـ هـ(.  جابه  براهيم الّدرعي

                                                 

 (. 331-331/  2)  >الّدّرة الجميما<(. ا412/  2)  >الّدرر المرّصعا<ترجمته يف  (1)

 يف  (2)
ّ
 محّمد المّقي

ّ
 (. 412/  2)  >الّدرر المرّصعا<لكر تتممذه عمى  براهيم الّسباعي

 الأّاصرّي يف  (3)
ّ
 (. 134-133/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر تتممذه عميه محّمد المّقي

 (. 281-296/  1)  >الّدّرة الجميما<ترجمته يف: ( 4)



 
314 

هـ مم جمم من الفضالكا ارح   لـى المشـرق مـم عّمـه  بـي العّبـاس 1132عاما بتاري  

.
ّ
حّمد ابن ناصر الّدرعي    حمد بن م 

ــدة  (11 ــدة االقصــائد المفي ــاليل العدي ــاعر لا الّت ــا الّش ــا المــؤّرخ اودي العالّم

 
ّ
بـن  بـي عبـد اهلل بـن  بـي عمـراه موسـى بـن محّمـد  (1)الّشي   بو عبـد اهلل محّمـد المّقـي

 صاحا
ّ
هتح الممـر الأّاصـر يف  جـابات <ا ا>الّدرر المرّصعا< محّمد ابن ناصر الّدرعي

  جابة عاّماا اكاه اقا  جابتـه لـه >مراّيات بأي ناصر
ّ
 الّسباعي

ّ
؛  جابه  براهيم الّدرعي

 .(2)ابن  ربم سأينا اللر حين كتا انجابة لوالده

بـن  (3)الأّـوابا  بـو محّمـد عبـد القبيـر قاضي درعـا العالّمـا المحّقـق بـاري (11

.  خـذ عـن  بـي العّبـاس  حمـد الّشـهير بالعّ ـار 
ّ
 حمد بن عبد القبير بن الحسين الّدرعي

ــرااه  ــي م ا ا ب
ّ
ــادر الفاســي ــد الق ــن عب ــد ب ــن محّم ــد ب ــد اهلل محّم ــي عب ا ا ب

ّ
 المّراكشــي

ا ا بي العّباس  حمد بـن محّمـد ا
ّ
 الّسجمماسي

ّ
ا عبد الممر الّتجّمعتي

ّ
بـن ناصـر الـّدرعي

ا اكّمهم  جاباه
ّ
 الّسباعي

ّ
 الّدرعي

ّ
 .(4)ا براهيم بن عمي

بن صالح بن  براهيم بن عبد المؤمن بن  بـراهيم بـن محّمـد  (5)الّشي   حمد (12

 اوكتااّي مأزًي امأشًأ )تا
ّ
هـ(.  خذ عن االدها 1149بن  براهيم الّشااّي  صالً الّدرعي

                                                 

(. 318-316/  2لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<(. ا319-238/  1)  >الّدّرة الجميما<ترجمته يف: ( 1)

 )  >انعالم<ا
ّ
 (. 91-61/  6نبراهيم بن العّباس الّسماللي

 نفسه يف  (2)
ّ
 (. 133/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر للر محّمد المّقي

 (. 311-348/  2)  >الّدّرة الجميما<(. ا261-212/  1)  >الّدرر المرّصعا<ترجمته يف:  (3)

 الأّاصـرّي يف  (4)
ّ
 ا جابتـه لـه محّمـد المّقـي

ّ
/ 1)  >الـّدرر المرّصـعا<نّ  عمى تتممذه عمى  براهيم الّدرعي

 212 .) 

 الأّاصرّي يف  (5)
ّ
ّدّرة ال>(. امحّمد الخميفتي يف 126-111/  1)  >الّدرر المرّصعا<ترجمه: محّمد المّقي

 (. 341-339/  2)  >الجميما
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 الّسـ
ّ
 الـّدرعي

ّ
 ا براهيم بن عمي

ّ
الهدّيـا <: ا اعـن غيرهمـا. لـه تـاليل حسـأا؛ مأهـا(1)باعي

بيًتـاا احـرحها يف نحـو  1111مأظومـا يف الّ ـّا يف  >المقبولا يف حمـ  الّ ـّا المشـمولا

تجديد المراسم الباليـا يف الّسـيرة <: اله  يًضا ا>الّدرر المجمولا< عشرين كّراًسا اسمه بـ

 الّتاليل االّتقاييد الحسأا. يف سيرة  بيها اغيرها من >الحسأا العاليا

الّشي  المقرش المجّود محّمد بن محّمد بـن عبـد الـّرحمن الجمـاا الّتعـزّي  (13

 
ّ
قر  عميه بالمديأا المأّورة ختمـات مـن القـرآه القـريم براايـا ارل اقـالوه عـن ؛ (2)اليمأي

ا اغير للرا ا جابه بذلر خاّصاا كما  جابه
ّ
 عاّما. ناهما ابعضها بقراكة ابن كرير المّقي

العالّما الّمغوّي المحّدث المسأد هخر المغر  عمى المشرق حـمس الـّدين  (14

 المــدينّ المعــرا   -ابــه عــر   -بــن الّ ّيــا  (3)محّمــد
ّ
ابــن محّمــد بــن موســى الفاســي

 بالقا  المعقودة نسبا  لـى حـراكا عمـى مرحمـا مـن هـاس )ت
ّ
هــ(. كـاه 1191بالّشركي

العارضاا اربق هيهـا سـعًدا مبيأًـاا ا خـذ عأـه بالّشـام  نادرة عصره يف اّتسا  الّراايا اقّوة

االحجاب االعراق امصر اغيرها من البالدا الم يقن يف بمانه  حفظ مأه بـالأّحو االّمغـا 

االّتصريل ااوحعارا  ماًمـا يف الّتفسـير االحـدين االفقـها اقـد بمـغ عـدد حـيوخه نحـو 

 حيًخا؛ مأهم: المّؤلل العاّلما  بو  سحاق  بر 181
ّ
 الّسباعي

ّ
اهو من  عمى   اهيم الّدرعي

مشايخه من المغاربا. ا خذ عأه هو  مم. اجمم عّدة ههارس امسمسالت احتمما عمى 

 نحو ثالثمائا حدين مسمس .

                                                 

 الأّاصرّي يف  (1)
ّ
 محّمد المّقي

ّ
 (. 126/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر تتممذه عمى  براهيم الّسباعي

 يف راايتـي ارل اقـالوه ( 2)
ّ
 الّسـباعي

ّ
لم  قل عمى ترجمتها ا ّنما اقفا عمى  جابة له من  بـراهيم الـّدرعي

 
ّ
ا نشرهتا عن ناهما محفواا بالحرم المّقي

ّ
ا مصّورة من الّشي  المحّقق عمر بن موّهق الأّشوقايّ الّدمشقي

 .  >الّشموس المشرقا<يف 
ههــرس <(. ا34-31/  4لممــرادّي )  >ســمر الــّدرر<لممــرتجم. ا > رســاا اوســانيد<ترجمتــه يف: ( 3)

 (. 1191-1169/  2لمقّتاينّ )  >الفهارس
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العالّما المشارك المتضّمم مـن المعقـوا االمأقـوا المقـرش الّمغـوّي الـور   (11

بن  حمد بن يحيى بن محّمد بن الممّقا بـ: الحبيا بن محّمد بن صالح  (1)الّزاهد  حمد

 
ّ
ـط بالّتحريـر؛ قريـا بسجمماسـا  -يحيى الّمم  ـي   -نسـبا  لـى لم 

ّ
 الفياللـي

ّ
الّسجمماسـي

 )ت
ّ
 القراكات الّسبما امن طريقه تفّرعا هـ(. 1161الّصّديقي

ّ
 خذ عن  براهيم الّسباعي

 . سانيد القراكات الّسبم يف حأقيط اموريتانيا

 :المبحل الخامس يف ريفتز

من عادة العممـاك االمحـّدثين االمسـأدين اطمبـا العمـم الّسـفر االّرحمـا يف طمـا 

العمــم لألخــذ عــأهما االأّهــ  مــن معــارههما اطمــا العمــّو يف اوســانيدا لــذلر هقــد قــام 

 الّرحما يف طما العمما اجاا يف مختمل مده المغر  
ّ
 الّسباعي

ّ
العاّلما  براهيم الّدرعي

ر ا اهيما يمي بياه لذلر حسا ما اسـت عا اسـتفادته مـن ابواديها ارح  خار  المغ

 امن مرتجميه: >الّشموس المشرقا< كتابه

 رحمته اوالى مـن قريتـه  هـراه  (1
ّ
 الّسباعي

ّ
الواقعـا يف هقد رح   براهيم الّدرعي

 لـى درعـا حيـن الّزاايـا الجأو  الغربي لألطمـس الّصـغير بسـوس بـالمغر  اوقصـى 

اهيهـا  خـذ عـن حـيخه الـذي عميـه عمدتـه يف مختمـل . (2)ـه1112الأّاصرّيا اللر سأا 

.
ّ
 العموم: محّمد ابن ناصر الّدرعي

ارحــ   لــى مديأــا هــاسا اهيهــا قــر  عمــى حــيخه عبــد الــّرحمن ابــن القاضــي  (2

                                                 

 <ترجمته يف:  (1)
ّ
(. 83-82لـه  يًضـا )  >الّرحمـا الحجابّيـا<(. ا111-114/  1)  >طبقات الحضـيقي

المـورد <(. ا131-131لـه  يًضـا )  >انكمي  االّتـا <(. ا31-34/  4لمقادرّي )  >نشر المراين<ا

 الفهــرّي )  >الهأــي
ّ
(. 113/  1لمحّمــد مخمــو  )  >حــجرة الأّــور<(. ا94-93يمحّمــد الفاســي

 )  >انعالم<ا
ّ
 (. 381-383/  2لمّسماللي

 الأّاصرّي يف  (2)
ّ
 (. 131/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر للر محّمد المّقي
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القراكات الّسبما ابعل كتا القراكاتا ا جابه هباا احهد عمى  جابتـه هـذه جمـم مـن 

ا امحّمـد بـن  بـراهيم مشاي  هاسا اهم: محّمد بن محّمد العمـر
ّ
 الجـوطي

ّ
اينّ الحسـأي

 
ّ
ا امحّمد بـن محّمـد بـن  حمـد المريأـي

ّ
 الفاسي

ّ
امحّمـد  االّصقّميا اعبد القادر بن عمي

امحّمـد بـن  اا حمـد بـن محّمـد المـزاار اا حمد بـن محّمـد اوّبـار االّشريل البوعأّاين

يف للـر قصـيدة  محّمد بـن محّمـد ابـن سـودةا ا خـذ عـن غـالبهما انظـما ا حمد مياره

 ستأي يف المبحن الذي عقدته لشعره.

3)  
ّ
ارحــ   لــى مديأــا مــّراك ا اهيهــا لقــي حــيخه محّمــد بــن ســعيد المرغيرــي

ا اكتا له ما تيّسر من
ّ
 عمى لوحه. >حرب اوماين ااجه الّتهاين< المّراكشي

ّ
 لمّشاطبي

ارح   لـى دادس الّتابعـا نقمـيم تأغيـر جأـو  حـرق المغـر ا اهيهـا التقـى  (4

 الّشي   بي بقر بن يوسل الّسقتاينّا اسّمم عميهاا اتذاكر معه.ب

 عـام  (1
ّ
ارح   لى المشرق يف حّجته اوالى مم الّشي  محّمد ابن ناصر الّدرعي

هـــ(ا اجــاار بالمديأــا المأــّورة مــّدةا انــزا بمصــرا ادمشــق الّشــاما االقــدسا 1196)

وم االفأـوها ا جــاباه اغيرهـا مـن تمــر الأّـواحيا ا خــذ عـن عممائهــا يف مختمـل العمــ

 .(1)-عميه الّسالم  - جابة عاّماا احقي عأه  ّنه ر أ الجّا الذي رمي هيه سّيدنا يوسل 

حـواا مـن هـذه  2هـا هقـد التقـى يـوم 1181ارح  مّرة  خرأ  لى الحّج سأا  (6

ا اقـر  عميـه 
ّ
 الّشاهعي

ّ
 الّدمشقي

ّ
الّسأا بدمشق الّشام بأبي الّسعود بن تا  الّدين الخزرجي

  لى كتا  انيماها ا جابه بجميم ما يجوب له اعأه راايته. >صحيح البخارّي < ن  ّاام

ا ا جابه يف مرضـه الـذي 
ّ
ايف هذه الّرحما التقى بدمشق بمحّمد العيرااّي الّشاهعي

 توّهي هيه من هذه الّسأا.

                                                 

 الأّاصرّي )  >الّرا  الّزاهر <يأظر:  (1)
ّ
 (. 134لمحّمد المّقي
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ــه حّصــا مــن  ّاا ــر  عمي ا اق
ّ
ــاا الّدمشــقي ــإبراهيم الفت  كمــا التقــى هيهــا بدمشــق ب

 ا جابه خّ ه بجميم ما يجوب له راايته. ا>البخارّي  صحيح<

امن خـالا  جاباتـه مـن مشـايخه نجـد  ّنـه  جيـز يف سـأوات مختمفـا متقاربـا مـن 

مشايخه يف المديأا المأّورة؛ هال  دري ه  هي رحالت  خرأ  لى الحّج بعد تمر الّسأاا 

 هو الّراجح ااهلل  عمم.  م هي رحما ااحدة اجاار بالمديأا المأّورة  عواًما  خرأ؟ اهذا

همن خالا  جاباته التي اقفا عميها نجد  ّنه التقى بالمديأا المأـّورة يـوم الّرالثـاك 

هـ بشيخته هاطما الخالدّيا القورانّياا اسمم عميها القرير مـن 1181جمادأ اوالى عام 

ا اسمم معه
ّ
ثّمـا مـن   اائ  بعل القتا الحديرّيا بقراكة ابأها محّمد بن رسوا الرببنجي

 العمماك كما هو ااضح يف انجابة المذكورة يف ثأايا القتا .

انّ  المؤّلل عمـى  ّنـه التقـى بالمديأـا المأـّورة بالّشـي   بـراهيم القـوراينّا اقـر  

 ا جـابه بإجـابة مؤّرخـا يـوم  >الأّادرّيات من العشارّيات< عميه
ّ
لي القعـدة  13لمّسـيوطي

تقى به مّرة  خرأ اقر  عميها ا خذ عأـه القريـرا ا لبسـه هـ بالحرم الأّبوّي. اال1181عام 

هـ كما نجد يف بعل انجابات  ّنه التقـى بـه 1182صفر  28الخرقا الّصوهّيا يوم ايثأين 

 هـ.1182ا جابه هبا خاّصا يف حّواا عام  >قصد الّسبي < مّرة  خرأ اقر  عميه كتابه

يف ثأايـا القتـا  عأـد  هـ كما صـّرح بـذلر1183ارح  مّرة  خرأ لمحّج عام  (9

 بمصر؛ هقد  خرب  ّنه التقى به عأد تّوجهه  لـى الحـّج يف 
ّ
 الّشربامّمسي

ّ
 بن عمي

ّ
ترجما عمي

ــه مــا تيّســر مــن ــأا المــذكورةا اقــر  عمي  ا>صــحيح مســمم<ا ا>صــحيح البخــارّي < الّس
ـــا<ا >الجـــامم الّصـــغير<ا ـــ  البقـــرة  >الّشـــمائ  المحّمدّي لمّترمـــذّيا االفاتحـــا ا اائ

راكات الّسبما اكتا له انجابة بذلرا ابعد عوده من الحّج قر  عميه  يًضا ما تيّسـر بالق

 >الّدّرة المضـّيا< يبن سّيد الأّاسا اجميم >عيوه اوثر<ا لمقاضي عيا ا >الّشفا< من
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 <ا لمحّمــد ابــن الجــزرّيا
ّ
االفاتحــا ا اائــ  البقــرة بــالقراكات الّســبما  > لفيــا العراقــي

 .ا جابه بذلر ثانيا

 ايف هــذه الّرحمــا التقــى بمصــر بمحّمــد بــن قاســم البقــرّي المصــرّيا اقــر  عميــه

 لـها اق عـا مـن >الأّشر يف القـراكات العشـر< لمحّمد ابن الجزرّيا اق عا من >المقّدما<

الرتغيـا < كالهمـا لمقسـ اليّنّا اق عـا مـن >المواهـا الّمدنّيـا<ا ا>ل ائل انحـارات<

 مـن  ّالهـا  لـى آا عمـراها اكتـا لـه  >اومـاين حـرب<ا لمّشـعراينّا >االّترهيا
ّ
لمّشـاطبي

 هـ.1183 جابة عاّما يف حهر ربيم اوّاا سأا 

ايف حــهر ربيــم اوّاا مــن هــذه الّســأا التقــى بمصــر بالّشــي  عبــد البــاقي الّزرقــاينّ 

 ا>مختصر خميـ <ا ا>اوربعين الأّواّيا<ا ا>صحيح البخارّي < المصرّي هقر  عميه  اائ 
ا اكتا له  جابة بخّ ه. >العّزّيا<ا يبن  بي بيد القيرااينّا >الاالّرس<ا

ّ
 يف الفقه المالقي

ــا   المصــرّيا ايبم حضــور عاّم
ّ
ــد الخرحــي ــى بمحّم ــا التق ــأا  يًض ــذه الّس ايف ه

اكتــا لــه  جــابة  ا>مختصــر خميــ <ا ا>صــحيح البخــارّي < مجالســها اقــر  عميــه بعــل

 بخّ ه.

 :المبحل الّسادس يف مؤّلفاتز

 مؤّلفـات عــّدة يســتفاد للــر مــن قــوا لأــا العاّل  تـرك
ّ
 الّســباعي

ّ
مــا  بــراهيم الــّدرعي

 الأّاصرّي 
ّ
ا نشأ صاحا الّترجما كتًبا كريرة جميماا احبسها عمـى مـن <: (1)محّمد المّقي

يأتفم هبا من الدها اغيرهم ما لم تقن هيهم  همّياا ا حهد عمى نفسـه بـذلرا اهـي ااه 

 .>اكاه كرير الّتقاييد االفوائد العممّيا االّ ّبّيا مأها بيد الده حيخأا المذكورا

                                                 

 (. 131/  1)  >الّدرر المرّصعا<يف  (1)
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 همن مؤّلفاته:

؛ اقـد طبـم بتحقيقـي بـدار >الّشموس المشرقا بأسـانيد المغاربـا االمشـارقا< (1

 البشائر انسالمّيا ببيرات لبأاه.

 جابته الم ّولا وبي عمراه موسى بن محّمد بـن الشـي   بـي عبـد اهلل محّمـد  (2

بد اهلل محّمد بن عبد اهلل الحوات الّشفشااينّا امحّمد بـن عبـد القـريم بن ناصرا ا بي ع

ا ا بي محّمد جعفر ابن موسى الأّاصرّيا اصـأوه 
ّ
 سبط محّمد ابن ناصر الّدرعي

ّ
الّتدغي

 بتاري  
ّ
 ابـن ناصـر 1132محّمد المّقي

ّ
هـا اقد  اردها كامما  بـو عبـد اهلل محّمـد المّقـي

 يف
ّ
 .(1)>اصر يف مراّيات بأي ناصرهتح الممر الأّ < الّدرعي

كتا  يف مأاقا مشاي  درعا  ا يف مأاقا مشاي  الّزاايا الأّاصرّياا اقد  حـار  (3

 الأّاصـرّي بقولـه
ّ
ابعـدما اصـما  لـى هـذا المحـّ  مـن ترجمـا هـذا <:  ليه محّمد المّقي

ا رضي اهلل عأها اقفا عمى جـزك بخـّط االـدن -هو عبد اهلل بن الحسين القبا   -الّشي  

 الّشـهير  -قّدس اهلل راحه  -
ّ
 الـّدرعي

ّ
 ّلفـه الفقيـه اوسـتال  بـو  سـحاق  بـراهيم بـن عمـي

 
ّ
ثـّم نقـ  مأـه بعـل  .>-رضواه اهلل عمـيهم  -يف مأاقا  حياخأا  -رحمه اهلل  -بالّسباعي

 الفوائد يف ترجما الّشي  المذكور.

 يقي احرحي.؛ اقد طبعا بتحق(2)( من سورة يوسلَتْأَمنُنَاقصيدة يف ضبط ) (4

؛ اهـو موضـو  تحقيقـي (3)من سورة انسـراك )َأيًّا َما( رجوبة يف الوقل عمى  (1

 احرحي. 

                                                 

 . >المشرقاالّشموس <ك(. اقد نشرهتا مم كتابي: 323توجد نسخا مأه بالمقتبا الوطأّيا بالّربام )برقم( 1)
 ق( ضمن مجمو . 338اهي محفواا بالمقتبا العاّما بالّربام )برقم (2)

 . ضمن مجمو  (ق338برقم) بالّربام العاّما بالمقتبا محفواا (3)
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 .(1)لمحّمد الخّراب >مورد الّظماه يف رسم  حر  القرآه< تذيي  عمى (6

بيــاه الخــال  االّتشــهير اايستحســاه امــا  غفمــه مــورد < تــذيي  عمــى كتــا  (9

 .(2)لشيخه عبد الّرحمن ابن القاضي >الّظماه

 اله قصائد ا حعار لو جمعا لجاكت يف كتّيا. (8

 :المبحل الّسابع يف ثناء العمماء عميز وتحميتز

ّ عالّما موسوعيًّا متفأّأًا يف العموم االفأوه؛ هقـد كـاه 
 الّسباعي

ّ
كاه  براهيم الّدرعي

ميـه مقرًئا محّدًثا هقيًها  ديًبـا حـاعًراا اكـاه مؤّلًفـاا ارّحالـاا امسـأًدا؛ لـذلر هقـد  ثأـى ع

العمماكا ااصـفوه بمـا يسـتحّقه مـن المـدح االّتحميـاا اي  دّا عمـى جاللتـه اقـدره مـن 

ب    حيوخه القبار يف المغر  االمشرق بالعالّمـاا احـي  انسـالما امحيـي 
تحميته من ق 

 الّشريعاا االمحّققا اغير للر مّما يدّا عمى تمّيزه يف عصره؛ همن للر:

الّ الــا الأّجيــا المجــّود <: (3)بــن القاضــيقــاا عأــه  ســتاله عبــد الــّرحمن ا (1

 .>اوريا
2)  

ّ
الفقيه الأّبيـه اوسـتال المحّقـق <: (4)اقاا عأه  ستاله  بو سالم عبد اهلل العّياحي

 .>سّيدي  براهيم
3)  

ّ
 الّشربامّمسي

ّ
ا ّه مّمن ضر  يف العمم بأصـيا ااهـرا <: (5)احالّه  ستاله عمي

الما عالّمـا اونـاما محيـي حـريعا اونـاما احص  مأه القدر المفيـد الّظـاهرا حـي  انسـ

                                                 
 (. 119ا 49)  >القّراك االقراكات بالمغر <لكره سعيد  عرا  يف ( 1)

 يف مق( 2)
ّ
الّتعريل يف اخـتال  الـّرااة عـن <دما تحقيقه لقتا  لكره  ستالنا الّدكتور الّتهامي الّراجي الهاحمي

 (. 143وبي عمرا الّداينّ )  >ناهم

 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له التي لكرها المؤّلل  ثأاك كتابه  (3)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له التي  رهقتها مم كتابه  (4)
 . >المشرقا الّشموس<يف  جابته له التي  رهقتها مم كتابه  (5)



 
322 

اقــاا عأــه  .>قــداة العممــاك اوعــالما المحّقــق المــدّقق الحــرب الهمــام الّشــي   بــراهيم...

ا ّه مّمن ضر  هيه بأصـيا ااهـرا احّصـ  مأـه القـدر المفيـد الّظـاهر الّشـي  <: (1) يّضا

 .>الفاض  القداة الّرحما العالّما القام   براهيم...

الّشـي  العمـدة االمـالل العـّدة <: (2)ه  ستاله محّمد بـن قاسـم البقـرّي اقاا عأ (4

 الّمبيا العالّما اوريا
ّ
 .>الّمولعي

1)  
ّ
ــوخي ــيخه مأصــور الّ  ــه ح ــاا عأ ــا لا <: (3)اق ــالم العالّم ــام الع ــي  انم الّش

 .>الفضائ  االفواض  موينا الّشي   براهيم...

 الأّاهل <: جابته له هقاااحالّه  ستاله  براهيم القوراينّ القردّي يف   (6
ّ
قر  عمي

 هــذا 
ّ
 الــّدرعي

ّ
هبّمتــه ل مــا القمــاا الفاضــ  المقــرش الّصــالح الّشــي   بــراهيم بــن عمــي

مـن  ّالـه  لـى آخـره قـراكة داريـاا احـّرر يف قراكتـها  >قصـد الّسـبي <: القتا  المسّمى بـ

أـد... االّشـاما ا لحق هيه هوائد ي توجد يف الأّس  التـي خرجـا مأـه  لـى اوق ـار؛ كاله

االعراقا االمغر ا همن اجد هذه الأّسخا هميعتمد عميهاا اقد  جـزت راايتـه ا قـراكه 

 .>لمن ي ما مأه

ــادر الّصــفورّي  (9 ــد الق ــه حــيخه عب ــي  <: (4)اقــاا عأ ســّيدنا العــالم العامــ  الّش

  الّشي  الفاض ا االعالم العامـ  القامـ ا سـّيدي الّشـي<: (5)اقاا عأه  يًضا .> براهيم..

 .> براهيم...

                                                 

 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته  خرأ لها اقد  رهقتها مم كتابه  (1)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له التي  رهقتها مم كتابه  (2)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له  رهقتها مم كتابه  (3)
 . >الّشموس المشرقا<التي  رهقتها مم كتابه  >القأوب الّشامّيا<يف  جابته له عمى ثبته  (4)
 . >الّشموس المشرقا<التي  رهقتها مم كتابه  >القأوب الّشامّيا<يف  جابته له يف آخر ثبته  (5)
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 بقوله (8
ّ
الّشي  الفاض  المحّص  <: (1)احالّه  ستاله محّمد بن عبد اهلل الخرحي

 .>القامّ  الّشي   براهيم
3)  

ّ
العـالم العامـ ا االّزاهـد الـور  <: (2)اقاا عأـه حـيخه  بـو الّسـعود الخزرجـي

خ يف اهلل الفاض ا البار  يف... العموما المتفأّن يف ضرا  من الفهوما موينا احـيخأا او

 .>سّيدي الّشي   براهيم...
 بقوله (11

ّ
الّشي  الفاضـ ا جـامم حـتات <: (3)احالّه  ستاله نجم الّدين الفرضي

 .>الفضائ ا الأّبيه العالّماا االأّبي  الفّهاماا الّشي   براهيم...
الّشــي  الّصــالح العــالم العابــد <: (4)اقــاا عأــه  ســتاله عبــد البــاقي الّزرقــاينّ (11

 .>اكم الّساجد الّشي   براهيم...الّزاهد الرّ 
12)  

ّ
اكاه مّمن مـّن اهلل عميـه بـالّتوهيقا <: (5)اقاا عأه حيخه  براهيم الّشرباخيتي

االهدايا  لى  قوم طريقا هذا الفاض  الذي حّد  لى العمم عزائم الجـّد يف الّ مـاا حّتـى 

 .> سعده اهلل ببموغ غايا اور ا الّشي   براهيم...
 محّمًيــا لــه اقــاا عأــه ابــن حــيخته (13

ّ
الّشــي  <: (6)محّمــد بــن رســوا الرببنّجــي

 .>الفاض  الفقيه الأّحوّي المقرش  براهيم...
الّشـي  المعّمـر <: (7)اقاا عأه تمميذه محّمد بن عبد اهلل الحّوات الّشفشااينّ (14

 .>اوستال المشارك الّصويفّ الحاّ  الّرحما
                                                 

 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له  رهقتها كتابه  (1)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له  رهقتها يف آخر كتابه  (2)
 . >الّشموس المشرقا< يف  جابته له  رهقتها يف آخر كتابه (3)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له  رهقتها يف آخر كتابه  (4)
 . >الّشموس المشرقا<يف  جابته له  رهقتها يف آخر كتابه  (5)
 . >الّشموس المشرقا<القورانّياا اقد  رهقتها يف آخر كتابه  الخالدّيا هاطما االدته عن الّسما  طباق يف (6)
حّمد بن محّمد بن عبد اهلل الخ يا ا حمد بن موسى بن محّمد الأّاصرّيا اقد نشرت نّصها يف  جابته لم (7)

 .  >الّشموس المشرقا<يف آخر كتابه 
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 الّشهير (11
ّ
  الكره  بو العّباس  حمد بن محّمد الجزالي

ّ
 خونـا <: (1)بالهشـتوكي

اقاا  .>اوج ا ا مامه اوعداا اوستال المحّقق -اي محّمد ابن ناصر  -يف اهللا تمميذه 

 .>اوستال المتدّين المتواضم عمى رهعته الّشي ...<: (2)عأه  يًضا

 بن موسـى الأّاصـرّي  (16
ّ
حـيخأا <: بــ (3)احالّه تمميذه  بو عبد اهلل محّمد المّقي

ــ ــاا  حــد العممــاك اوهــرادانمــام العالّم ــه  .>ا المقــرش المحقــق اوســتال الّرّحال اقــاا هي

الّشي  العالم العالّمـاا الحـرب الفّهامـاا احيـد دهـرها اهريـد عصـرها الّرّحالـاا <: (4) يًضا

  .>اوستال

 يف (19
ّ
 الفاسـي

ّ
حـي  الّشـيوخ  <: >ههرسـته< اقاا عأـه  بـو محّمـد بيـاه العراقـي

اهظ الّراايا المقرش الّضـابط الّرحمـا الواعيـاا الـذي  سـراره الربكا المعّمر المحّدث الح

 .(5)>وه  البصائر ااهرة باديا

 يف  جابته وبي محّمد حمداه بن  بي عبد  (18
ّ
الكره محّمد بن الّ ّيا الّشركي

المعّمر اوستال القبير الّرحما الربهاه  بو  سـحاق <: اهلل محّمد بن عبد السالم بأّاينّ هقاا

   براهيم بن
ّ
 .(6)>محّمد الّدرعي

ــا الّرحمــا الّصــالح <: (7)اقــاا عأــه ســميماه الحــّوات (13 انمــام اوســتال الّرااي

 اوسأاينّ 
ّ
 الّدرعي

ّ
 الّسباعي

ّ
 .>-رضي اهلل عأهما  -المعّمر  بي سالم  براهيم بن عمي
                                                 

هيما نقمـه عأـه محّمـد  > نارة البصائر بذكر مأاقا الق ا ابن ناصر احزبه ااوئّما الهداة اوكابر<يف كتابه:  (1)

 الأّاصرّي يف 
ّ
 (. 314/  2)  >عاالّدرر المرّص <المّقي

 (. 318/  2)  >الّدرر المرّصعا<( 2)

 (. 131/  1)  >الّدرر المرّصعا<يف:  (3)

 (. 134)  >الّرا  الّزاهر <يف:  (4)

 القّتاينّ  (5)
ّ
 (. 1134/  2)  >ههرس الفهارس>نقمه عأه محّمد عبد الحي

 (. 1139/  2لمقّتاينّ )  >ههرس الفهارس<( 6)

 (. 638/  2)  >مقصودةالّراضا ال<يف: ( 7)
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 القّتـــاينّ (21
ّ
 هـــذا مـــن كبـــار <: بقولـــه (1)ااصـــفه محّمـــد عبـــد الحـــي

ّ
الـــّدرعي

 عمدة  ئّما القـراكات المغـربّيينا ابقّيـا مـن كانـا الّرحمـا  لـيهم المسأدينا اعمدة من 

 يف معظــم حــيوخه 
ّ
عمــى المحــّدثين كالواجبــاا اناهيــر بقونــه حــارك  بــا ســالم العّياحــي

سأاا ههذا عجياا ابقّ   سل  ّنه لم يتفّ ن لعمـّو  41المشارقا االمغارباا اعال بعده 

ا هإّنه الذي نّتص  به من طريقه سأاده من المغاربا غير ابن الّ ّيا الّش 
ّ
 .>ركي

 :المبحل الّثامب يف وزاتز ومدزنز

يف سيرة مرضّيا مستحسأا  -رحمه اهلل  -كّل بصر المرتجم يف آخر عمرها اتوّهي 

 الأّاصـرّي يف1921هـ المواهق لـ: 1138عام 
ّ
هـتح الممـر < م كما لكر للر محّمد المّقي

 .(2)>الأّاصر

توّهي يف المحّرم عـام خمـس اثالثـين امائـا <: (3)>الّزاهرالّرا  < يف حين قاا يف

 .>ا للا اقد عّمر بضًعا اثمانين سأا
سأا خمس اثالثين امائا ا لل؛  المحّرمتوّهي يف <: >(4)الّدرر المرّصعا< اقاا يف

 اهـو الـذي اجـده بخـط  -هعمى الّتاري  اوّاا 
ّ
 ي الّتاري  اوّاا الذي الد هيه الّسباعي

 .> ّنه كاه عمره مائا سأا -هـ 1134الده اهو
 يف كتبه الّرالثا تأاقلا هأخرب يف اوّاا 

ّ
هيظهر من خالا مقارنا كالم محّمد المّقي

 هـ.1131هـ ايف الّراين االّرالن: 1138 ّنه توّهي يف 

كما  خرب يف الّراين  ّنه عال بضًعا اثمانين سأا هقطا بيأما يف كتابه الّرالن  ثبا  ّنـه 

 ئا عاما اهو الّراجح.عّمر ما

                                                 

 (. 1139/  2)  >ههرس الفهارس<يف:  (1)

 ( مخ وم. 24)  (2)

(3)  (139 .) 

(4)  (1  /134 .) 
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 هـ عن نحو المائا اعشرين سأا.1111 ّنه توّهي سأا  (1)>ههارس الفهارس< ايف

 
ّ
 هـ.1131سأا  صفر ّنه توّهي يف  ّاا  (2)الكر محّمد المختار الّسوسي

يف المقربة التي بوسـط الّزاايـا حـداك قـرب سـّيدي  -رحمه اهلل  -اقد دهن المرتجم 

 .(3)رّي بوصّيته  ه يدهن هأاك براهيم عبد اهلل اونصا

 8هـــ المواهـق لـــ: 1431لي القعـدة  12اقـد ســاهرت  لـى تمقــرات يـوم ايثأــين 

 2114حتأرب 
ّ
م هدخما الّزاايا الأّاصرّيا لعّمأي  قل عمـى قـرب المؤّلـل  بـراهيم الـّدرعي

 هأتأّكـد مـن اهاتـها همـم  جـد قـربه؛ وّنـه لـم توضـم عميـه عالمـا تـدّا عميـه ك
ّ
مـا الّسباعي

 حـي  
ّ
اضعا عمى قرب حيخه محّمد ابن ناصر اابأه  حمد ابن ناصـرا اعبـد اهلل الـّدرعي

 حيخه المذكورا ااهلل المستعاه.

 

 الفصل الّثاين

 يف الّتعريف بأرعوقة العّفمة إبراهيو الّدرعّي الّسباعّي 

ا َما( يف  >سورة اإلسراء< يف فيفية الوقف عم  )َأيًّ
 هذه اورجوبة لإلمام العاّل 

ّ
ما المقرش المحّدث المسأد الّشي   براهيم بن عمي

ا( يف قوله  ؛ اهي يف كيفيا الوقل عمى )  يًّا م 
ّ
 الّدرعي

ّ
  :{   الّسباعي

            

     }(4). 

                                                 

 (. 1134/  2يف )  (1)

 (. 66/  3)  >خالا جزالا<يف  (2)

 الأّاصرّي يف  (3)
ّ
 (. 131-134/  1)  >الّدرر المرّصعا<لكر للر محّمد المّقي

  . 113ا:سورة انسراك: [ااي (4)
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اهذه المسألا نّ  بعل العمماك عمى الخال  هيها بين القّراك؛ مأهم: طاهر ابن 

ير يف الّتيس< ا اتمميذه  بو عمرا الّداينّ يف(1)>الّتذكرة يف القراكات الّرماه< غمبوه يف

ا (3)>القايف يف القراكات الّسبم< ا ا بو عبد اهلل محّمد بن حريح يف(2)>القراكات الّسبم

 يف
ّ
ا اعمر بن قاسم الأّّشار (4)>القأز يف القراكات العشر< ا بو محّمد عبد اهلل الواس ي

 يف(5)>المقّرر هيما تواتر من القراكات الّسبم< يف
ّ
 الأّورّي الّصفاقسي

ّ
لأّفم غين ا< ا اعمي

ا اغيرهم؛ هرااا الوقل عمى ) يًّا( داه )ما( عن حمزة (6)>يف القراكات الّسبم

  لى الخال  عن حمزة 
ّ
. ا حار محّمد بن حريح ا بو محّمد الواس ي

ّ
االقسائي

ا انّ  هؤيك عن باقي القّراك بالوقل عمى )ما( داه ) يًّا(. 
ّ
 االقسائي

ّرضـوا لهـا اقًفـاا اي ابتـداًكا اي ق ًعـاا ا ّما غالا العمماك همم يذكراهاا الـم يتع

ا 
ّ
اي اصاًل؛ امأهم:  حمد بن عّمار المهـداّيا امحّمـد ابـن سـفياه القيـرااينّ المـالقي

ا االحسـن بـن خمـل ابـن بّميمـا الهـّوارّي القيـرااينّا ا بـو 
ّ
 بن  بي طالـا القيسـي

ّ
امّقي

 
ّ
اوهـوابّيا ا بـو القاسـم معشر عبد القريم بن عبد الّصمد الّ ـربّيا االحسـن بـن عمـي

عبد الّرحمن ابن الفّحاما ا بو بقر  حمد بن موسى ابن مجاهدا ا حمد بن الحسين ابـن 

مهراه الأّيسابورّيا ا بو الفتح عبد الواحد بن الحسين ابن حي ا البغـدادّيا ا حمـد بـن 

 بـن محّمــد ابـن هــارس الخّيـام البغــدادّيا ا بـو ا
ّ
 ابـن ســوار البغـدادّيا اعمــي

ّ
 لعــّز عمـي

ا ا بــو العــالك الحســن بــن  حمــد العّ ــار 
ّ
 الواســ ي

ّ
محّمــد بــن الحســين بأــدار القالنســي

                                                 

(1)  (613 .) 

(2)  (61 .) 

(3)  (128 .) 

(4) (2 /311 .) 

(5)  (224 .) 

(6)  (369 .) 
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 ســبط الخيــام البغــدادّيا اجــّده  بــو مأصــور 
ّ
 الهمــداينّا ا بــو محّمــد عبــد اهلل بــن عمــي

 الخّيام البغدادّيا اغيرهم.
ّ
 محّمد بن  حمد بن عمي

ب الوقـل عمـى ) يًّـا( اعمـى يف حين رّجح بعل العمماك كانمام ابن الجزرّي جـوا

ا( كسائر مفصويت القرآه القريم اّتباًعا لرسم المصحل.  )م 

ثّم جاك الأّاام رحمه اهلل هأحار  لى بعـل للـر يف هـذه القصـيدة الّصـغيرةا ابـّين 

ـا(ا  ا(؛ ه  عمى )  يًّا(ا  ا عمـى )م  هيها مذاها القّراك االعمماك يف كيفيا الوقل عمى )  يًّا م 

الوقل عميهما مًعاا مم لكر  قواا اوئّما يف للرا االمذها الّراجح عأدها مـم  ا يجوب 

 الّتعمي .

 اهذه اورجوبة سمساا عذباا سهما الحفظا لّخصا  هّم ما يتعّمق بالموضو .

 ق( ضمن مجمو .338اهذه القصيدة محفواا بالمقتبا العاّما بالّربام )برقم

 بيًتا. 13اتقم يف ثالث صفحات يف 

.  ّال
ّ
 الّدرعي

ّ
 الّصالحا اوستال الأّاصح: سّيدي  براهيم بن عمي

ّ
 ها: الشيخأا الولي

.
ّ
 اآخرها: انتهى ما قاله الحرب  بو  سحاق سّيدي  براهيم بن عمي

 اهيما يمي صورة عن القصيدة مخ وطا:
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  الفصل الّثالل

ا  يف نّص األرعوقة محّقق 

 يمب الّرييوبسو اهللّ الرّ 

 (1)صّم  اهلل وسّمو عم  سّيدنا محّمد وِلز وصحبز

 

ــــــدِ  ــــــْرِِن لِْ ََب ــــــِدي َِلحــــــازِِ  اْلُق  َيْم

ـــــــــــــــــد  َوَصـــــــــــــــــْحبِِز َواآْللِ   ُمَحم 

ـــــــاَل ُأوُلـــــــوا اأْلََداءِ  ـــــــاَف َمـــــــا َق  َوَه

ــــــوِ  ــــــْوـح ِمــــــَب َاْهــــــِل اْلِعْم  َذَفَرَهــــــا َق

اِت َأن  اْلَوْقـــــــــَف  ـــــــــك   َزَمـــــــــاِهُر السي

ـــــــَواِب َوُهـــــــَو َأْقـــــــرَ   ُب إَِلـــــــ  الص 

ــــــانِ  ــــــوِح َلْفَمَت ــــــي اْلَمْرُس ــــــا زِ  إِْذ ُهَم

 َواْلَوْقـــــُف َعـــــا بِـــــالن صِّ زِـــــي اأْلََداءِ 

انِي ــــــد  ــــــوُل ال ــــــُدوـح َيُق ــــــن صي َمْع  َوال

ـــدِ   َش ـــ  الر  ـــاِدي إَِل ـــ  اْلَه ي ا َعَم  (2)ُمَصـــمِّ

 َذِوي التيَقـــــــ  َواْلَمْجـــــــِد َواْلَكَمـــــــالِ 

ـــَراءِ  ْس ـــَدم اإْلِ ـــا( َل ـــا َم ـــِف )َأيًّ ـــي َوْق  زِ

ــــوِ  ــــِل اْلَفْه ــــَب َاْه ــــلي ِم ــــَكَت اْلُج  َوَس

ـــــــا( لِْمَجِميـــــــعِ   ُيْمَفـــــــا بِـــــــ)َما( َو)َأيًّ

ـــــاِب  ـــــي َذا اْلَب ـــــوِل زِ ـــــ  بِاأْلُُص  َوَأْوَل

ــــــي اْلُقــــــْرِنِ  ــــــائِرِ اْلُفُصــــــوِل زِ  َفَس

ـــــــ)َأيًّا( َعــــــْب َيْمــــــَزَة َواْلكَِســــــائِي  بِ

ـــــــْرِنِ  ـــــــِب ِمـــــــْب َذِوي اْلُق ـــــــرِ َذْي  لَِغْي

                                                 

  بعد الّتصميا  ثبا ما يمي: الشيخأا (1)
ّ
  بن  براهيم سّيدي الأّاصحا اوستال الّصالحا الولي

ّ
  عمي

ّ
 . الّدرعي

 يف المخ وم: الّرحادا العّ  الّصوا  ما  ثبته.  (2)
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ــــ)َما( ـــْو بِ انِي َوْقَفُه ـــد  ـــي ال
ـــاَر َأْعنِ  َواْخَت

 ِصــــــَمَة اْلَكــــــَفحِ  -َيُقــــــوُل  -ِقيــــــَد 

انِيَواْلَوْقــــــُف َعــــــائِـز َيُقــــــوُل ا  لــــــد 

ـــــاِهوْ  ـــــوُل اْلَف ـــــا( َيُق ـــــْب )َأيًّ ـــــِدَل ِم  ُأْب

ـــــا( ــــــ)َأيًّا(  َو)بَِم ـــــلِّ بِ ـــــُف لِْمُك  َواْلَوْق

ـــــِز َأْخـــــِ ي  ـــــاَل  -َوبِ  زِـــــي اأْلََداءِ  -َق

ــــــَف  ــــــْد ُزِص ــــــا َق ــــــُز َوَم ــــــْرَ  َبْينَ  اَل َز

ـــرُِفوْن(  ـــَل )ُتْ  ـــُتْو( ُقَبْي ـــا ُفنْ ــــ)َأْيَب َم  َف

انِي َوَغْيـــــــرِاِ   َأَتـــــــ  َزـــــــاْلَوْقُف لِمـــــــد 

ـــــاَلِميبْ  ـــــَربِّ اْلَع ـــــِد لِ  َواْلَخـــــْتُو بِاْلَحْم

 

 َيــْرـ  َزاْعَمَمــا -َقــاَل  -َزـــ)َما( َعَمْيــِز 

ـــــــــــاْلتَِزاحِ  ــــــــــــ)َأيًّا( بِ
 َزَوْصـــــــــــُمَها لِ

 بِـــــَف َتـــــَوانِي َمْيـــــِز اْســـــوـ َزــــــ)َما( عَ 

انِيي نِْعــــــَو اْلَعــــــالِوْ  ُ  الــــــد 
 اْلَحــــــازِ

ـــاُر ِذي ـــرِ < ُمْخَت ـــا >الن ْ  ـــِديَت َزاْعَمَم  ُه

اءِ  ـــــــــــــر  رِ اْلُق
ـــــــــــــائِ ـــــــــــــا لَِس  ُمت بِع 

ــــَف  ــــا ُزصِّ َِ َم ــــوِل  ــــائِرِ اْلفُص ــــْب َس  ِم

ــــونْ  ــــَ ا َيُك ( َف ــــَثف  ــــَد )َم ــــا( ُبَعْي  َو)َم

 ْمـــف  َيـــا َزَتـــ زِـــي ِمْثـــِل َذا ِمـــْب َغْيـــرِ ُخ 

ـــيبْ  ـــاِدي اأْلَِم ـــ  اْلَه ـــَفُتُز َعَم ـــو  َص ُث
(1) 

 

 الفصل الّرابع

ا  يف نّص األرعوقة م روي 

 بسو اهلل الّريمب الّرييو

الحمد هلل رّ  العالمينا االّصالة االّسالم عمى  حر  المرسـمينا سـّيدنا محّمـد 

 اعمى آله اصحبه  جمعينا اتابعيهم بإحساه  لى يوم الّدين.

ابعد؛ هقد خدم قّراؤنا المغاربا القرآه القريم يف حّتى عمومه اهأونها نظًما انرًراا 

قديًما احديًراا هال يخمو عصر من العصورا  ّي اتجد آثارهم باربة يف للرا امن 

 ايئر العمماك اّلذين خدموا القرآه القريما ا قرؤاه دهًرا طوياًلا ابّمغوه لمأّاس: 

                                                 

  بن  براهيم سّيدي  سحاق  بو الحرب قاله ما رجوبة ما  ي: انتهىيف آخر او (1)
ّ
 . عمي
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بحر الفّهاماا المقرشا المحّدثا المسأدا المتفأّنا الّشي ا سّيدي  بو انمام العاّلماا ال

 رحمه اهلل تعالى؛ هقد تفأّن يف خدما 
ّ
 المغربي

ّ
 الّسباعي

ّ
 الّدرعي

ّ
 سحاق  براهيم بن عمي

ا(  يًّا م  القرآه القريم اعمومها نظًما انرًراا امن نظمه:  رجوبته يف كيفيا الوقل عمى )  

سراك< يف          }: يف قوله تعالى (1)>سورة ان 

            

)اهي  رجوبة سمسا عذباا نظم هيها  هّم اوقواا يف المسألاا مم بياه ما يرّجحه  ا

هيهاا اما يقرئه ل اّلبه رحمه اهلل تعالىا اهيما يمي لكر لألرجوبة مم حرح اجيز لي 

 عميهاا  سأا اهلل تعالى  ه يتقّبمه من ناامه امحّققه احارحها  ّنه سميم قريا مجيا.

 .>بسو اهللّ الّريمب الّرييو< :قال النّا و ريمز اهلل

ابتد  الأّاام رحمه اهلل نظمه هذا بالبسمما عماًل بما يف القرآه القـريم؛ هقـّ  سـوره 

 مفتتحا بـ)بسم اهلّل الّرحمن الّرحيم(.

 .>صّم  اهلل وسّمو عم  سّيدنا محّمد وِلز وصحبز<: قال النّا و ريمز اهلل

لــم يع ــل الّتصــميا عمــى  -يــا الأّاصــرّيا كعــادة مشــاي  الّزاا -الأّــاام رحمــه اهلل 

البسمما بالوااا تبًعا لما عميه العم  عأد عمماك البالغا اابن مالر اابن عصفور من عدم 

 .(2)جواب ع ل الخرب عمى اننشاك

 ايف للر قاا بعضهم:

 اع فـــر اننشـــا عمـــى اوخبـــار

 هـــابن الصـــالح اابـــن مالـــر  بـــوا

 جـــــاري اعقســـــه هيـــــه خـــــال  

ـــــداا ـــــه ابالجـــــّ  اقت  جـــــوابه هي

                                                 

 .  113:اايا[ (1)

  >العموم مفتاح<يأظر:  (2)
ّ
 (. 231-229 ) هشام يبن >الّمبيا مغأي<(. ا261-213 ) لمّسّقاكي
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 اجوبتـــــــــــه هرقـــــــــــا قميمـــــــــــا
 

ــــــه  (1)اســــــيبويه اارتضــــــى دليم

 

 قال النّا و ريمز اهلل: 

ــــدِ   َيْمــــِدي َِلحــــازِِ  اْلُقــــْرِِن لِْ ََب
 

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

الأّاام رحمه اهلل نظمه هذا بحمد اهلل تعالى اّلذي تقّف  بحفظ القرآه القـريما  ثأّى

 . (2){      }اتعالى:  قوله  ايف هذا  حارة  لى

االحمــد هــو الّرأــاك بالجميــ  عمــى الخــالق الجميــ  عمــى جهــا الّتبجيــ  االّتعظــيم 

لقرآه االّتفضي ا اعادة المصأّفين  ّنهم يبدؤاه مؤّلفاهتم ا نظـامهم بالحمدلـا اقتـداًك بـا

ا اامتراًي لحدين رسـوا اهلل  :{   }(3)القريم المبداك بقوله 

االمقصـود  ّه  .(4)>فّل أمر ذي بال ال يبدأ زيز بالحمد أقطـع<: صّمى اهلل عميه اآله اسـّمم

 من ي يبتدش كالمه احديره بالحمد هلل؛ هسيقوه ناق  الربكا.

 نّا و ريمز اهلل: قال ال

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

ــــــــــــْحبِِز َواآْللِ  ــــــــــــد  َوَص  ُمَحم 
 

ــدِ   َش ــ  الر  ــاِدي إَِل ــ  اْلَه ي ا َعَم ــمِّ  ُمَص

ــــالِ  ــــ  َواْلَمْجــــِد َواْلَكَم  َذِوي التيَق
 

الأّاام رحمه اهلل نظمه هذا بالّصـالة عمـى سـّيدنا محّمـد صـّمى اهلل عميـه اآلـه  ثّمن

ادي الأّاس  لى طريق الّرحد ا لى الّ ريق المستقيما اع ل عمى للر الّصالة اسّمما ه

 عمى صحابته اوخيارا اآله المّتقين اوطهارا  صحا  المجد االعّز االقماا.

                                                 

  لمبقرّي  >الّ البين  عانا<يأظر:  (1)
ّ
 . (388 / 4 ) الّدمياطي

 .  3:اايا: [الحجر سورة (2)

 .  1:اايا: [الفاتحا سورة (3)

 . (1834 برقم) خرجه ابن ماجه يف سأأه يف كتا  الأّقاحا با  خ با الأّقاح  (4)
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 قال النّا و ريمز اهلل:

ـــــوا اأْلََداءِ  ـــــاَل ُأوُل ـــــا َق ـــــاَف َم  َوَه
 

ْســَراءِ   ــا َمــا( َلــَدم اإْلِ ــي َوْقــِف )َأيًّ  زِ
 

ها القارش االباحن يف عمم القـراكات مـا لكـره القـّراك يف كيفيـا الوقـل عمـى خذ  يّ 

ـــا} ـــا م  ـــه  {  يًّ   :{         الـــواردة يف قول

           }(1). 

 قال النّا و ريمز اهلل:

ــــوِ  ــــِل اْلِعْم ــــَب َاْه ــــْوـح ِم ــــا َق  َذَفَرَه

اِت َأن  اْلَوْقــــــَف  ــــــك   َزَمــــــاِهُر السي

ـــــَواِب  ـــــ  الص  ـــــَرُب إَِل ـــــَو َأْق  َوُه

ــــا ــــوِح َلْفَمَت ــــي اْلَمْرُس ــــا زِ  نِ إِْذ ُهَم
 

 َوَســَكَت اْلُجـــلي ِمــَب َاْهـــِل اْلَفْهـــوِ  
ــــا( لِْمَجِميــــِع ُيْمَفــــا  بِـــــ)َما( َو)َأيًّ

ـــاِب  ـــي َذا اْلَب ـــوِل زِ ـــ  بِاأْلُُص  َوَأْوَل

ــــْرِنِ  ــــي اْلُق ــــوِل زِ ــــائِرِ اْلُفُص  َفَس
 

ا} ّه العمماك بالأّسبا لقيفيا الوقل عمى  عمى قسمين؛ القسم اوّاا: نّصوا  { يًّا م 

وقل عميـه لحمـزة اهشـام  ا لغيرهمـا؛ اهـم قّمـا؛ كانمـام الـّداينّا اغيـره. عمى كيفيا ال

االقسم الّراين: سقتوا عن للـر؛ الـم يتعّرضـوا لـذكره بوقـل اي ابتـداكا اي بق ـم اي 

 اص ؛ اهم الغالا.

االّظاهر عأـد العممـاك اّلـذين سـقتوا عـن الموضـو   ّنهـم جـّوباا الوقـل لجميـم 

ا}عمى ا ا{ يًّا}القّراك عمى  ا اهذا القوا هو اورجح ااوقر  لمّصوا  االحقيقاا {م 

االعم  باوص  يف هذا البا ؛ اهو جواب الوقل عمى كّ  ما هصـ  يف المصـحلا اقـد 

ا}اّتفقا المصاحل عمى رسم  ا { يًّـا}مفصولتاه؛ هيجوب حيأهـا: الوقـل عمـى  { يًّا م 

ا}اعمى   اّتباًعا لرسم المصحل.  {م 

                                                 

 .  113:اايا: [انسراك سورة (1)
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مشار  ليه يجوب يف حالا ايختبـار اايضـ رار ي غيـرا ا لـى للـر اهذا الوقل ال

اي يأبغـي  ه يتعّمـد الوقـل هـا هأـا وحـد مـن <: بقولـه (1) حار انمام طاهر ابـن غمبـوه

عمى ما  {تدعوا}القّراك؛ وّنه ليس بموضم تمام اي كفايا؛ وّنه متعّمق بما بعده من قوله 

سه عأـده  ا امـُتحن بمعرهـا الوقـل عميـه ي بّيأّا هال يق م مأها ا ّنما لكرن اه لمن انق م نف 

 .>غير

اي يأبغـي  ه يتعّمـد الوقـل هأـا <: (2)اقـاا انمـام  بـو عبـد اهلل محّمـد بـن حـريح

وحد مأهم؛ وّنه ليس بتام اي كا ؛ وّنه متعّمق بما بعدها ا ّنما لكرته لمن انق ـم نفسـه 

 .>غير عأده  ا امُتحن بمعرها الوقل عميه ي

:
ّ
 اقاا انمام  حمد الّ يبي

ـا}ا { يًّـا}اق ْل لالْبت ال  عمى   {م 
 

ــــا  ــــ ُّ مأهم ح  ك ــــحِّ ــــْم ُص  (3)ل ُقمِّه
 

؛ ب  {تدعوا}ا ايبـ{ما}اي يجوب البدك بـ<: (4)اقاا الّشي  عبد الفّتاح القاضي

 لجميم القراك. {  يًّا}يتعّين بـ

   قال النّا و ريمز اهلل:

ـــ ـــا بِ ـــُف َع ـــي اأْلََداءِ َواْلَوْق  الن صِّ زِ

انِي ــــد  ــــوُل ال ــــُدوـح َيُق  َوالــــن صي َمْع

انِي َوْقَفُهْو بِـ  {َما}َواْخَتاَر َأْعنِي الد 
 

ـــ  ــا}بِ  َعــْب َيْمــَزَة َواْلكَِســائِي {َأيًّ

 لَِغْيـــــرِ َذْيـــــِب ِمـــــْب َذِوي اْلُقـــــْرِنِ 

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

                                                 

 (. 411)  >الّتذكرة يف القراكات الّرماه<( يف 1)

 (. 128)  >القايف يف القراكات الّسبم<( يف 2)

  > لى تجويد كالم الباري هدايا القاري<يأظر:  (3)
ّ
 (. 413/ 2) لممرصفي

 (. 183)  >الوايف يف حرح الّشاطبّيا<( يف 4)
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ـا}نـّ  يف كيفيـا الوقـل عمـى لم ُيأق  عن القـّراك الّسـبعا  ـا م   ّي مـا نقـ  عـن  {  يًّ

؛ هقـد ارد الـأّّ  عأهمـا  ّنهمـا يقفـاه عمـى 
ّ
ـا   }انمامين: حمزة االقسـائي ؛  ّمـا بقّيـا {يًّ

ا ا بـو عمـرا البصـرّيا اابـن عـامر 
ّ
ا اابن كريـر المّقـي

ّ
القّراك الّسبعا؛ اهم: ناهم المّقي

ا اعاصم القويفّ؛ همم يرد عأه
ّ
ا}م نّ  يف كيفيا الوقل عمى الّشامي ا ااختار لهم {  يًّا م 

 .{ما}انمام الّداينّ الوقل عمى 

 يًّا ما }ااختمفوا يف الوقل عمى قوله: <: (1)يقوا انمام طاهر ابن غمبوهايف للر 

؛ هراأ ابن سـعداه  ّه حمـزة اُسـميًما كانـا يقفـاه جميعـا: {تدعوا همه اوسماك الحسأى

  ّنـه كـاه يقـل عمـى اولـل: . اراأ قتيبـ{ يَّا}
ّ
. اراأ  بـو بقـر { يَّـا}ا عـن القسـائي

. ااقـل {مـا تـدعوا}ا ثـّم يبتـدش { يَّـا}الّتّمار عن رايس عن يعقو   ّنـه كـاه يقـل: 

ا}الباقوه:   .>{ما}عمى  { يًّا م 

 عمــى قولــه <: (2)اقــاا انمــام الــّداينّ رحمــه اهلل
ّ
ــا مــا }ااقــل حمــزة االقســائي  يًّ

ا}ا اعّوضا من الّتأوين  لًفاا ااقل الباقوه عمى {ما}داه  {يًّا }عمى  {تدعوا   .>{م 

 نااًما كالم انمام الّداينّ: 
ّ
 اقاا انمام الّشاطبي

ا}بـ {  يًّا}ا  < ا {  يًّا م  اُهم  و 
س  ا ا  ـ(ـف   )ح 

 

ـا}بـ    (3)>......................{م 
 

ْين  المرموب لهمـا بالّشـين يف )حـف ئ   عمـى  ي: قل لمقار 
ّ
ا(؛ اهمـا حمـزة االقسـائي

ا ت ْدُعوا}يف قوله تعالى:  { يًّا} ا}ا  ّما غيرهما من القّراك؛ هقل لهم عمى {  يًّا م   .{م 

ااختمفــوا يف الوقــل عمــى قولــه <: (4)اقــاا انمــام  بــو عبــد اهلل محّمــد بــن حــريح

                                                 
 . (411 ) >الّتذكرة يف القراكات الّرماه<( يف 1)

 . (61 ) >الّسبم القراكات يف الّتيسير<( يف 2)

 . (381ا رقم البيا 31 ) >حرب اوماين ااجه الّتهاين<( 3)

 (. 128)  >الّسبم اكاتالقر يف القايف<( يف 4)
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 بـاختال  عأهمـا  ّنهمـا{ يًّا ما تدعوا}تعالى: 
ّ
كانـا يقفـاه  ؛ هراي عن حمـزة االقسـائي

ــا}عمــى  ا القــّ  ااحــد مــن {مــا}ا ااقــل البــاقوه عمــى {مــا تــدعوا}ا ايبتــدئاه { يًّ

 .>الفريقين اجه يف العربّيا...

 عمـى قولـه تعـالى: <: (1)اقاا انمام  حمـد ابـن البـالل
ّ
ااقـل حمـزة االقسـائي

ا ت ْدُعوا} ا}داه  {  يًّا}عمى  {  يًّا م  ا} حعاًرا بأّه  {م  مرمهـا مـم حيـن معهـا ليسـا  {م 

ا لا ا ّه الوقل عميها دا ا ي يخّ  هبا يف حيك لو لم تدخ  عميهاا ايبديه من الّتأوين 

  .>{ما} لًفاا ااقل الباقوه عمى  { ّي }يف 

 
ّ
 بخـال  عأهمـا <: (2)اقاا انمام  بو محّمد عبد اهلل الواس ي

ّ
ااقل حمزة اعمي

ا تدعوا}من قوله تعالى:  { ّيا}عمى  ـا }بق عهـا عـن مـاا البـاقوه يقفـوه عمـى  { يًّا م   يًّ

ا  .>كما يصموه {م 

 قال النّا و ريمز اهلل:

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

ــــَد  ــــوُل  -ِقي ــــَفحِ  -َيُق ــــَمَة اْلَك  ِص

انِي ــــد  ــــوُل ال ـز َيُق
ــــائِ ــــُف َع  َواْلَوْق

ـــا}ُأْبـــِدَل ِمـــْب   َيُقـــوُل اْلَفـــاِهوْ  {َأيًّ
 

 َيـْرـ  َزاْعَمَمـا -:َقاَل -َعَمْيِز  {َما}َزـ 
ـــــــ ــــــُمَها لِ ــــــا}َزَوْص ــــــاْلتَِزاحِ  {َأيًّ  بِ

 َعَمْيـــِز اْســــو بِـــَف َتـــَوانِي {َمـــا)َزــــ

ـــــالِوْ  ـــــَو اْلَع انِيي نِْع ـــــد  ُ  ال
ـــــازِ  اْلَح

 

عّم  انمام الّداينّ احيخه انمام طـاهر ابـن غمبـوه الخـال  الواقـم بـين القـّراك يف 

ا}  { يًّا م 
ّ
ـا بـدًي مـن  {مـا}جعـال  ؛ هذكرا  ّه حمزة االقسائي ؛ همـذلر { ّي }اسـًما تامًّ

هـا هأـا عأـدهما  يًضـا اسـما ابـاقي القـّراك  {ما}مأها؛ ليدّي بذلر عمى  ّه  {ما}هصال 

 اتأكيًدا لهاا همذلر لم يفصموا بيأهما. { ّي }حرًها بيد صما لـ {ما}جعموا 

                                                 

 . (261 ) >الّسبم القراكات يف انقأا <( يف 1)

 (. 311/ 2) >العشر القراكات يف القأز<( يف 2)
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جامم البياه < يف كتابه اكّ  ما  حير من القالم لإلمام الّداينّ رحمه اهلل؛ ههو مذكور

 يًّا ّما }الفص  الّراين عشر: هو قوله يف سبحاه: <: ؛ ايف للر يقوا(1)>يف القراكات الّسبم

 بالوقل عمى {تدعوا
ّ
هأّمـا حمـزة؛  ا{مـا}داه  { ّيا}. جاك الأّّ  عن حمزة االقسائي

ه بـن يحيـىا هحّدثأا محّمد بن  حمدا قاا:  خربنا محّمد بن القاسما قاا:  خربنا سـميما

ا قـاا ابـن { ّيـا}قاا:  خربنـا ابـن سـعداه قـاا: كـاه حمـزة اسـميم يقفـاه جميًعـا عمـى 

؛ هحـّدثأا  .{ ّي }صما لــ {ما}؛ وّه {ما}سعداه: االوقل الجّيد عمى 
ّ
ا ّمـا القسـائي

 بو الفتحا قاا:  خربنا عبد اهللا قـاا:  خربنـا  سـماعي ا قـاا:  خربنـا  حمـد بـن محّمـدا 

محّمــد بــن يعقــو ا قــاا:  خربنــا العّبــاسا قــاا:  خربنــا قتيبــاا قــاا: كــاه  قــاا:  خربنــا

 يقل عمى اولل 
ّ
. االأّّ  عن الباقين معدام يف للرا ااّلذي نختـاره يف { يًّا}القسائي

ا اعمى هذا يقوه حرًها بيـد صـما لمقـالما هـال يفصـ  مـن {ما}مذهبهم: الوقل عمى 

؛ هيجوب هصمها اق عها { ّي }ا؛ اهي بدا من ا اعمى اواا يقوه اسًما ي حرهً { ّي }

 انتهى كالم انمام الّداينّ. .>مأها

الّتــذكرة يف القــراكات < اقــاا انمــام طــاهر ابــن غمبــوه حــي  انمــام الــّداينّ يف

جعـ   { يًّا}همن اقل عمى قوله <: يف توجيه اتعمي  القراكتين المشار  ليهما (2)>الّرماه

ها هأا عأده  يًضـا  {ما}مأها؛ ليدّا بذلر عمى  ّه  {ما} بدًي مأهاا همذلر هص  {ما}

اسما ي حرـ  بيد صما لمقـالم اتأكيـًدا لـه؛  ل لـو كانـا كـذلر لـم يجـز انفصـالها مّمـا 

؛ ب  جعمها حرًها بيد صما { ّي }لم يجعمها اسًما بدًي من  {ما}قبمها. امن اقل عمى 

 .>الوجهين حسن جمي  . اكال{ ّي }لمقالم اتأكيًدا له؛ همم يفصمها من 

                                                 

(1) (2/819) . 

(2) ( 411) . 
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 قال النّا و ريمز اهلل:

ــا}َواْلَوْقــُف لِْمُكــلِّ بِـــ  {بَِمــا}  وَ {َأيًّ

ـــــِز َأْخـــــِ ي  ـــــي اأْلََداءِ  -َقـــــاَل  -َوبِ  زِ

 اَل َزـــــْرَ  َبْينَـــــُز َوَمـــــا َقـــــْد ُزِصـــــَف 

 {ُتْ ـرُِفونْ }ُقَبْيـَل  {َأْيَب َما ُفنْـُتوْ }َفـ

ــــــ  ــــــرِِا َأَت انِي َوَغْي ــــــد  ــــــاْلَوْقُف لِم  َز
 

ــاُر ِذي   ــرِ <ُمْخَت ــا >الن ْ  ــِديَت َزاْعَمَم  ُه

اءِ  رِ اْلُقــــــــــــر 
ــــــــــــا لَِســــــــــــائِ  ُمت بِع 

ــــَف  َِ َمــــا ُزصِّ  ِمـــْب َســــائِرِ اْلفُصـــوِل 

ــا}وَ  ــَد  {َم ــَثف  }ُبَعْي ــونْ  {َم ــَ ا َيُك  َف

ــ  ــا َزَت ــف  َي ــرِ ُخْم ــْب َغْي ــِل َذا ِم ــي ِمْث  زِ
 

د بـن محّمـد ابـن الجـزرّي ما تقّدم يف هذه اوبيات هو اختصار لقالم انمام محّمـ

ــر يف القــراكات العشــر< رحمــه اهلل يف ــها (1)>الأّش ــاام رحمــه اهلل اعتمــد عمي ا ابمــا  ّه الأّ

: ااختاره مذهًبا لها  ارد نّصه كاماًل تقمما لمـا لكـره الأّـاام احـرًحا لـها قـاا رحمـه اهلل

ا} ّما < اهظ  بي عمرا الـّداينّ هأّ  جماعا من  ه  اوداك عمى الخال  هيه؛ كالح {  يًّا م 

احيخه طاهر بن غمبوها ا بي عبد اهلل ابن حريحا اغيرهم؛ ارااا الوقل  ا>الّتيسير< يف

. ا حار ابن غمبوه  لى خال  عن رايـسا  {ما}داه  { يًّا}عمى 
ّ
عن حمزة االقسائي

. ا ّمـا الجمهـور همـم يتعّرضـوا { يًّا}داه  {ما}انّ  هؤيك عن الباقين بالوقل عمى 

ا  ل
ّ
ى لكره  صاًل بوقلا اي ابتداكا  ا ق ما  ا اص ؛ كالمهداّيا اابن سـفياها امّقـي

اابن بّميماا اغيرهم من المغارباا اكأبي معشرا ااوهوابّيا ا بي القاسم ابـن الفّحـاما 

اغيرهم من المصريينا االّشاميينا اكأبي بقر ابـن مجاهـدا اابـن مهـراها اابـن حـيطا 

ا بي العّزا ا بي العالكا ا بي محّمد سبط الخياما اجـّده  بـي  اابن سوارا اابن هارسا

مأصورا اغيرهم مـن سـائر العـراقّيين. اعمـى مـذها هـؤيك ي يقـوه يف الوقـل عميهـا 

ا {  يًّـا}خال  بين  ئّما القراكةا ا لا لم يقن هيها خال ؛ هيجوب الوقـل عمـى كـ ٍّ مـن 

                                                 

(1) (2 /144-146) . 
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ا}امن  ر القممـات المأفصـالت رسـًماا اهـذا لقو ما كممتين انفصمتا رسـًما كسـائ {م 

هو اوقر   لى الّصوا ا اهو اوالـى باوصـواا اهـو اّلـذي ي يوجـد عـن  حـد مـأهم 

نّ  بخالهها اقد تتبعا نصوصهم همم  جد ما يخـالل هـذه القاعـدةا ايسـيما يف هـذا 

 يف الوقـل عمـى 
ّ
؛ {  يًّـا}الموضما اغايا ما اجدت الأّّ  عن حمزة اسـميم االقسـائي

أّ   بو جعفر محّمد بن سـعداه الأّحـوّي الّضـرير صـاحا سـميم االيزيـدي ا سـحاق ه

ا 
ّ
ا اغيرهم عمى للر. قاا ابن اونبارّي: حّدثأا سميماه بن يحيـى يعأـي الّضـبي

ّ
المسّيبي

ــا}حــّدثأا ابــن ســعداها قــاا: كــاه حمــزة اســميم يقفــاه جميًعــا عمــى  ا ثــّم قــاا ابــن {  يًّ

ا}سعداه: االوقل الجّيد عمى  . انـّ  قتيبـا كـذلر عـن { ّي }صما لـ {ما}؛ وّه {م 

ا قاا الّداينّ: حّدثأا  بو الفـتح عبـد اهلل 
ّ
يعأـي: عبـد اهلل بـن  حمـد بـن عمـي بـن  -القسائي

يعأي:  -ا حّدثأا  حمد -يعأي: ابن حعيا الأّهااندّي  -ا حّدثأا  سماعي  -طالا البزاب 

ثأا محّمد بن يعقو  بن يزيـد بـن  سـحاق ا حدّ - حمد بن محّمد بن سممويه اوصبهاينّ 

 
ّ
ا حّدثأا العّباس بن الوليد بن مرداسا حـّدثأا قتيبـاا قـاا: كـاه القسـائي

ّ
 الغزالي

ّ
القرحي

. انتهى. اهذا غايا ما اجدتها اغايا ما رااه الـّداينّ. ثـّم قـاا {  يًّا}يقل عمى اولل من 

لرا االـذي نختـاره يف مـذهبهم الوقـل االأّّ  عن الباقين معدام يف ل<: الّداينّ بإثر هذا

ا}عمى  ا قاا: اعمى { ّي }اعمى هذا يقوه حرًها بيد صما لمقالم؛ هال يفص  من  ا{م 

؛ هيجوب هصمهاا اق عهـا مأهـا. انتهـى. { ّي }اوّاا يقوه اسما ي حرًهاا اهي بدا من 

 معداما ا
ّ
 ّه الوقل عمـى هقد صّرح الّداينّ رحمه اهلل بأه الأّّ  عن غير حمزة االقسائي

صـما ي غيـرا اللـر ي يقتضـي  ّنـه ي يجـوب لهـم  {ما}اختيار مأه من  ج  كوه  {ما}

ا اكيل يقوه للر غير جائزا اهو مفصوا رسـًماا امـا الفـرق بيأـه { ّي }الوقل عمى 

ا ا خواتـه ممـا { يـن مـا كأـتم تشـركوه}ا ا{ ين ما كأتم تـدعوه}ا ا{مراًل ما}ابين 

الّداينّ نفسه عمـى  ّه مـا كتـا مـن للـر اغيـره مفصـوًي يوقـل  كتا مفصوًيا اقد نّ  
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لسائرهم عميه مفصوًي اموصوًي؛ هذا هو اّلذي عميه سائر القّراك ا ه  اوداك؛ هظهـر  ّه 

ـــا}الوقـــل جـــائز لجمـــيعهم عمـــى كـــّ  مـــن كممتـــي:  كســـائر القممـــات  {مـــا}ا ا{ يًّ

ذ به تبًعا لسائر  ئّما القـّراكةا ااهلل المفصويت يف الّرسما اهذا اّلذي نراه انختارها انأخ

 انتهى كالم انمام ابن الجزرّي. .> عمم

ـُه يف ا (1)>طّيبـا الأّشـر< االقالم اوخير من كالم انمام ابن الجزرّي هو اّلـذي ن ظ م 

 اصار العم  بها ايف للر يقوا:

ـا}بـ  {  يًّا}........ ْ   {  يًّا م  ــ(ه   )غ 
 

ْن ُك ٍّ ك    ع  ضًى(ا ا  ـْ  )ر  ْسُم   ج  ا الرَّ  م 
 

ـا ت ـْدُعوا}مفاد الأّظم  ّنه لكر عن بعضهم الخـال  يف كيفيـا الوقـل عمـى  ـا م  ؛ {  يًّ

لممرمـوب لـه بـالغين يف غفـ ؛ اهـو  {مـا}مفصـوًي عـن  {  يًّا}هأّصوا عمى الوقل عمى 

ا كمـا نّصـوا عمـى الوقـل عمـى 
ّ
رايسا الممرموب لهما برضـى؛ اهمـا حمـزة االقسـائي

لباقي القّراكا لقن الجمهور من العمماك لـم يتعّرضـوا لـذكره  صـاًل ي  {  يًّا}اه د {ما}

بوقل اي ابتداك  ا ق م  ا اص ا اعميه هيقوه القوا الّراجح االقوا الحسن  ّنه يجوب 

ـا}اعمـى  {  يًّـا}لجميم القّراك الوقل عمـى  لقو مـا مأفصـمتين يف الّرسـما هيجـوب  {م 

 ئر القممات المأفصالت.الوقل عمى  حداهما كسا

 قال النّا و ريمز اهلل:

 َواْلَخـــْتُو بِاْلَحْمـــِد لِـــَربِّ اْلَعـــاَلِميبْ 
 

ــيبْ   ــاِدي اأْلَِم ــ  اْلَه ــَفُتُز َعَم ــو  َص  ُث
 

خــتم الأّــاام رحمــه اهلل قصــيدته بمــا بــد ها بــه بالحمــد هلل رّ  العـــالمينا رّ  

 اومــين الّســموات ااورضــينا ارّ  الخالئــق  جمعــينا ابالّصــال
ّ
ــي  اوّم

ّ
ــي ة عمــى الأّب

 الهادي الأّاس  لى الّصرام المستقيم. ملسو هيلع هللا ىلصمحّمد 

                                                 

 . (366ا رقم البيا: 19 ) (1)
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ابذلر نخـتم حـرحأا المـوجز عمـى هـذه القصـيدة المباركـاا سـائاًل اهلل تعـالى  ه 

ا يختم لي بالحسأىا ايجع  كّ  للر يف ميزاه الأّاام االّشارح االقـارش  ه حـاك اهلل 

 ه الأّعم الّظاهرة االباطأا.ههو المأعم االمتفّض  عميأا هبذ

 اصّمى اهلل عمى سّيدنا محّمد اعمى آله اصحبه اسّمم. االحمد هلل رّ  العالمين.

رمضـاه  28اكتبه: محّمد ُحُحود الّتمسـماينّ بمديأـا طأجـا المغربّيـا يـوم الّرالثـاك 

 م.2121ماي  11هـ المواهق لـ1442

 

 الخاتمة

 
ّ
 رحمه اهلل يف كيفيا  من خالا  رجوبة انمام  براهيم بن عمي

ّ
 الّسباعي

ّ
الّدرعي

ا}الوقل عمى       }يف قوله تعالى:  >سورة انسراك< يف {  يًّا م 

             

   }(1) لكر هيها قوا انمام  بي عمرا 
ّ
؛ نرأ  ّه الّشي  الّسباعي

؛ هقد >الّتيسير يف القراكات الّسبم<ا ا>جامم البياه يف القراكات الّسبم< الّداينّ يف كتابيه

 لوراد الأّ  عأهما  {  يًّا}نّ  هيهما عمى الوقل عمى 
ّ
ْين حمزة االقسائي ئ  لمقار 

ا}بذلرا بيأما  خذ لباقي القّراك الّسبعا الوقل عمى  ا عأهم. {م   اختياًرا لهم اليس نصًّ

 القـوا الّرـاين يف المسـألا؛ اهـو قـوا انمـام ابـن 
ّ
يف حين لكر هيها الّشـي  الّسـباعي

اهــو جــواب الوقــل لجميــم القــّراك  ؛>الأّشــر يف القــراكات العشــر< الجــزرّي رحمــه اهلل يف

ا}ا اعمى {  يًّا}العشرة عمى   اختياًرا لهم. {م 

                                                 

  . 113سورة انسراك: [اايا: (1)
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اهذا القوا هو الّراجح يف المسألا ااوقر  لمّصوا ؛ اهو اختيار الأّـاام رحمـه 

اهلل؛ اّتباًعا لرسم المصحل العرماينّ اّلذي كتبا هيه القممتاه مفصولتاها هيجوب الوقـل 

ا}ا اعمى {  يًّا}عمى   كسائر القممات المفصويتا ااهلل  عمم. {م 

* * * * 

 زهرس المصادر والمراعع

يوسل بن عمرا بـن يسـار المـدينّ ثـّم المصـرّي ب ريق  بي يعقو   القرِن الكريو

 بـي المصـرّيا عـن   بي سعيد عرماه بن سـعيد الممقـا بـورلعن المعرا  باوبرقا 

 
ّ
 المدينّ. رؤيم ناهم بن عبد الّرحمن بن  بي نعيم الّميري

 اغيـرها مخ ـوم  .1
ّ
 الـّدرعي

ّ
 نبراهيم الّسباعي

ّ
 جابة  براهيم بن عبد اهلل جعماه اليمأي

 بــرقم 
ّ
 الّســباعي

ّ
ــا بالّربــام ضــمن مجمــو   جــابات  بــراهيم الــّدرعي بالمقتبــا العاّم

 ق.281

 يف القـراكاتا مخ ـوم  .2
ّ
 جابة عبد الّرحمن ابن القاضي لعبد القريم الوبالي الّسوسي

 بــرقم بالمقتبــ
ّ
 الّســباعي

ّ
ــا بالّربــام ضــمن مجمــو   جــابات  بــراهيم الــّدرعي ا العاّم

 ق.281

ا  اوسانيد رساا  .3
ّ
 الفاسـي

ّ
ا يصاا المصأّفات االمسانيدا لمحّمد بن الّ ّيـا الّشـركي

 مخ وم قام بتصويره لي اوخ الأّابغا محّمد بن عبد اهلل الّشّعار البيرايّ.

 الّشهير  عانا الّ البين عمى حّ   لفام  .4
ّ
هتح المعينا وبي بقر بن محّمد ح ا الّدمياطي

 م.1339هـ 1418بالبقرّيا دار الفقرا الّ بعا اوالى: 

انعالم بمن غرب من  ه  القره الحادي عشـرا لعبـد اهلل بـن محّمـد بـن عبـد الـّرحمن  .1

 الفهـرّيا تحقيـق هاطمـا نـاهما مركـز الّتـراث الّرقـايفّ المغربـي الـّدار البي
ّ
ضــاك الفاسـي

 م.2118هـ 1423دار ابن حزم بيرات لبأاها الّ بعا اوالى  -المغر  
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ا  .6
ّ
ا تحقيــق نفيســا الــّذهبي

ّ
اقتفــاك اوثــر بعــد لهــا   هــ  اوثــرا وبــي ســالم العّياحــي

مأشورات كّمّيا اودا  االعموم اننسانّيا بالّربـام المغـر ا م بعـا الأّجـاح الجديـدة 

 م.1336الى: الّدار البيضاك المغر ا الّ بعا او

ا دار  .9
ّ
 ابـن البــالل اونصـارّي الغرنــاطي

ّ
انقأـا  يف القــراكات الّسـبما وحمــد بـن عمــي

 الّصحابا لمّتراث مصر.

انكمي  االّتا  يف تذيي  كفايا المحتـا ا لمحّمـد بـن الّ ّيـا القـادرّيا تحقيـق ماريـا  .8

مغر ا بداه لكر تاري  دادّيا الجمعّيا المغربّيا لمّتأليل االّترجما االأّشر الّربام ال

 الّ بم.

ا تحقيــق العربــي  .3
ّ
انمـداد يف معرهــا عمـّو انســأادا لعبــد اهلل بـن ســالم البصــرّي المّقـي

ا دار الّتوحيــد لمأّشــر الّريــا  الّســعودّياا الّ بعــا اوالــى: 
ّ
هـــ 1429الــّدائز الفريــاطي

 م.2116المواهق لـ 

 بـن محّمـد بـن عبـد اهلل البدر الّ الم بمحاسن من بعد القره الّسابما لمحّمـ .11
ّ
د بـن عمـي

ا دار المعرها بيرات لبأاه.
ّ
 الّشوكاينّ اليمأي

الّتذكرة يف القراكات الّرمـاها وبـي الحسـن طـاهر بـن عبـد المـأعم بـن غمبـوها دراسـا  .11

اتحقيق:  يمن رحدي سويدا نسـخا مرقونـا نـاا هبـا مجّققهـا الماجسـتير بجامعـا  ّم 

 م.1331هـ 1411القرأا 

ك المغــر  اوقصــى خــالا القــرنين الّرــاين عشــر االّرالــن عشــر الهجــرّيين تــراجم قــّرا .12

اتحرير بعل اوسانيد القرآنّياا لمحّمد بـن  حمـد ُحُحـود الّتمسـماينّا دار الحـدين 

بيرات لبأـاها ضـمن سمسـما دراسـات اتحقيقـات بمقتبـا  -القّتانّيا طأجا المغر  

 م.2114هـ 1434نظام يعقوبي الخاّصا البحرينا الّ بعا اوالى:

الّتعريل يف اختال  الّرااة عن ناهما وبي عمرا عرمـاه بـن سـعيد بـن عرمـاه الـّداينّا  .13

ا طبـم تحـا  حـرا  الّمجأـا المشـرتكا لأشـر  حيـاك 
ّ
 الّراجي الهاحمي

ّ
تحقيق الّتهامي
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 بـين حقومـا المممقـا المغربّيـا احقومـا دالـا انمـارات العربّيـا 
ّ
الّتراث انسـالمي

 م.1382هـ 1413ام: المّتحدةا ع

التقام الّدرر امستفاد المواعظ االعرب من  خبار ا عياه المائا الحاديا االّرانيـا عشـرا  .14

ا مأشـورات دار ااهـاق 
ّ
لمحّمد بن الّ ّيا القادرّيا تحقيق هاحـم العمـوّي القاسـمي

 م.1383هـ 1413الجديدة بيرات لبأاها الّ بعا اوالى: 

وبي عمرا عرماه بن سعيد بن عرماه الّداينّا تحقيق ااتـو  الّتيسير يف القراكات الّسبما .11

 بيرات لبأاها الّ بعا الّرانيا: 
ّ
 هـ.1384هـ 1414تريزاا دار القتا  العربي

ا مخ وم بالمقتبا العاّما بالّربام ضمن مجمـو   .16
ّ
ثبا عبد القادر الّصفورّي الّدمشقي

 برقم 
ّ
 الّسباعي

ّ
 ق.281 جابات  براهيم الّدرعي

ا تحقيـق نـور الـّدين ثبا مح .19
ّ
 الحأبمـي

ّ
 ابن بمبـاه الّدمشـقي

ّ
ّمد بن بدر الّدين الخزرجي

 م. 2116هـ 1429طالاا دار الأّوادر بيرات لبأاها الّ بعا اوالى: 

 يف الّتعريل بأفسيا وبي الّربيم سـميماه بـن محّمـد بـن عبـد اهلل الحـّواتا  .18
ّ
ثمرة  نسي

االبحـــوث اوندلســـّيا حفشـــااه  تحقيـــق عبـــد الحميـــد الحيمـــرا مركـــز الّدراســـات

 م.1336الّ بعا: ا (الهدايا)م بعا الحّداد يوسل  خواه المغر ا 

جامم البياه يف القراكات الّسبما وبي عمرا عرماه بن سعيد بـن عرمـاه الـّداينّا  صـ   .13

القتا  رسائ  ماجسـتير مـن جامعـا  م القـرأ اتـم التأسـيق بـين الرسـائ  اطباعتهـا 

 م.2119هـ 1428ماراتا الّ بعا اوالى: بجامعا الّشارقا ان

21.  
ّ
 الّرعيأـي

ّ
حرب اوماين ااجـه الّتهـاينّا لمقاسـم بـن هيـّره بـن خمـل بـن  حمـد الّشـاطبي

ا توبيـم مقتبـا دار الهـدأ المديأـا المأـّورةا 
ّ
ا تحقيـق محّمـد تمـيم الّزعبـي

ّ
اوندلسي

 م.1336هـ 1419الّ بعا الّرالرا: 

حادي عشرا لمحّمد  مين بن هض  اهلل بن محا الّدين خالصا اوثر يف  عياه القره ال .21

ا دار صادر بيرات لبأاه.ا
ّ
 الحموّي اوص  الّدمشقي

ّ
 بن محّمد المحّبي
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ا ت واه المغر . بداه لكـر م بعـا القتـا   .22
ّ
خالا جزالاا لمحّمد المختار الّسوسي

 اي تاري  الّ بعا.

ا دراسا اتحقيـق  حمـد الّدّرة الجميما يف مأاقا الخميفاا لمحّمد بن عبد اهلل .23
ّ
 الخميفتي

عّمالرا مأشورات ابارة اواقا  االّشؤاه انسالمّيا بالمممقـا المغربّيـاا الّ بعـا: 

 م.2114هـ 1431

 بــن موســى الأّاصــرّيا دراســا  .24
ّ
الــّدرر المرّصــعا بأخبــار  عيــاه درعــاا لمحّمــد المّقــي

ميـا بقّميـا اادا  اتحقيق محّمـد الحبيـا نـوحيا رسـالا لأيـ  دبمـوم الّدراسـات الع

االعمــوم اننســانّيا بالّربــام جامعــا محّمــد الخــامسا تحــا  حــرا  الــّدكتور محّمــد 

 حّجي.

دلي  مؤّرخ المغر  اوقصىا لعبد الّسالم بن عبد القادر ابن سودة المّرّيا دار الفقـر  .21

 م.1339هـ 1418بيرات لبأاها الّ بعا اوالى: 

ــا .26 ــ الّرحم ــد اهلل محّم ــي عب ــاا وب ــق الحجابي ا تحقي
ّ
 الّسوســي

ّ
ــد الحضــيقي ــن  حم  د ب

عبـد العـالي لمـدبرا مركـز الّدراسـات ااوبحـاث ا حيـاك الّتـراث الّراب ـا المحّمدّيـا 

 م.2111هـ 1432لمعمماكا الّربام المغر ا الّ بعا اوالى: 

29.  
ّ
ــي ــد المّق ــابرا لمحّم ــن حســين ا تباعــه اوك ــي  اب ــل بالّش ــّرا  الّزاهــر يف الّتعري ال

دراسا اتحقيق المهدي الغاليا  حرا  محّمد المأـوينّا ا حمـد عّمالـرا الأّاصرّيا 

رسالا لأي  دبموم الّدراسات العميا بقّميـا اادا  االعمـوم اننسـانّيا بالّربـاما جامعـا 

 م.1333هـ 1421محّمد الخامسا الّسأا الجامعّيا: 

سـميماه بـن  الّراضا المقصـودة االحمـ  الممـدادة يف مـاثر بأـي سـودةا وبـي الّربيـم .28

ا دراسا اتحقيـق عبـد العزيـز تـيالينا م بوعـات 
ّ
محّمد الحّوات الّشفشااينّ المغربي

 م.1334هـ 1411مؤّسسا  حمد بن سودة الّرقاهّيا المغر ا الّ بعا اوالى: 

 الّســعادة اوبدّيــا يف الّتعريــل بمشــاهير الحضــرة المّراكشــّياا لمحّمــد بــن محّمــد بــن  .23

 المعرا  بابن المؤّقاا تحقيق حسـن جـالّ  ا حمـد عبد اهلل المسفيوّي الم
ّ
ّراكشي
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هـــ 1423متفقــرا الم بعــا االوراقــا الوطأّيــا مــّراك  المغــر ا الّ بعــا اوالــى: 

 م.2112

 بـن محّمـد بـن محّمـد  .31
ّ
سمر الّدرر يف  عياه القره الّراين عشرا لمحّمد خمي  بـن عمـي

ا دار البشائر انسالمّيا 
ّ
 الّ بعـا لبأـاها بيـرات حـزم ابن ارد –مراد المرادي الحسيأي

 م.1388ـ 1418: الّرالرا

سموة اونفاس امحادثا اوكياس بمن  قرب من العمماك االّصمحاك بفاسا وبي عبد اهلل  .31

محّمد بن جعفر القّتاينّا تحقيق عبد اهلل القامـ  القّتـاينّا احمـزة بـن محّمـد الّ ّيـا 

 القّتـاينّا
ّ
دار الّرقاهـا الـّدار البيضـاك المغـر ا الّ بعـا  القّتاينّا امحّمد حمزة بن عمـي

 م.2114هـ 1421اوالى: 

ا تحقيـق حـعيا اورنـؤام اعـادا مرحـدا  .32
ّ
سأن محّمد بـن يزيـد ابـن ماجـه القزايأـي

امحّمد كام  قره بممي اعبد اّلم يـل حـرب اهللا دار الّرسـالا العالمّيـا بيـرات لبأـاها 

 م.2113هـ 1431الّ بعا اوالى: 

ور الّزكّيا يف طبقات المالقّياا لمحّمد بن محّمد مخمـو ا الم بعـا الّسـمفّيا حجرة الأّ  .33

 هـ.1343امقتبتها القاهرةا الّ بعا: 

الّشموس المشـرقا بأسـانيد المغاربـا االمشـارقاا تحقيـق محّمـد ُحُحـود الّتمسـماينّا  .34

لّ بعـا مقتبا نظام يعقـوبي الخاّصـا البحـرينا دار البشـائر انسـالمّيا بيـرات لبأـاها ا

 م.2118هـ 1433اوالى: 

صفوة من انتشر من  خبار صمحاك القره الحادي عشرا لمّشـي  محّمـد بـن الحـا  بـن  .31

محّمد بن عبد اهلل الّصغير انهراينّا تحقيق عبد المجيد خيـاليا مركـز الّتـراث الّرقـايف 

 الّدار البيضاك 
ّ
 م.2114هـ 1421المغر ا  -المغربي

ا تحقيـق  حمـد بُومزكـوا م بعـا الأّجـاح الجديـدة طبقات محّمد بن  حمد الحض .36
ّ
يقي

 م.2116هـ 1429الّدار البيضاك المغر ا الّ بعا اوالى: 
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طّيبا الأّشر يف القراكات العشرا لمحّمد بن محّمد ابـن الجـزرّيا تحقيـق محّمـد تمـيم  .39

ا دار الهدأ جّدةا الّ بعا اوالى: 
ّ
 م.1334هـ 1414الّزعبي

ا دار القتي العممّيـا غين الأّفم يف القراكا .38
ّ
 بن محّمد الأّورّي الّصفاقسي

ّ
ت الّسبما لعمي

 م.2114هـ 1421بيرات لبأاها الّ بعا اوالى: 

ههـرس الفهــارس ااوثبـات امعجــم المعــاجم االمشـيخات االمسمســالتا لمحّمــد  .33

ا 
ّ
 بــن عبــد القبيــر القّتــاينّا تحقيــق  حســاه عّبــاسا دار الغــر  انســالمي

ّ
عبــد الحــي

 م.1382هـ 1412الّرانيا: الّ بعا 

ا تحقيـق  حمـد الّسـعيدّيا دار  .41
ّ
ههرس حسين بن محّمـد ابـن ناصـر اوغـالينّ الـّدرعي

 م.2111هـ 1426القتا العممّيا بيرات لبأاها الّ بعا: 

41.  
ّ
ا تحقيــق محّمــد محفــوما دار الغــر  انســالمي

ّ
 بــن خميفــا المســاكأي

ّ
ههرســا عمــي

 م.1332بيرات لبأاها الّ بعا اوالى: 

ا مركـز الّتـراث ه .42
ّ
ا تحقيـق بـدر العمـراينّ الّ أجـي

ّ
هرسا محّمد بن  حمد مياره الفاسـي

 الّدار البيضاك المغر  
ّ
دار ابن حزم بيـرات لبأـاها الّ بعـا اوالـى:  -الّرقايفّ المغربي

 م.2113هـ 1431

 بيــرات لبأــاها  .43
ّ
القــراك االقــراكات بــالمغر ا لســعيد  عــرا ا دار الغــر  انســالمي

 م.1331هـ 1411والى: الّ بعا ا

القايف يف القراكات الّسبما لمحّمـد بـن حـريحا تحقيـق اتعميـق: جمـاا الـّدين محّمـد  .44

 م.2114حر ا دار الّصحابا لمّتراث ب أ ا مصرا الّ بعا: 

ا تحقيـق خالـد المشـهداينّا   .41
ّ
القأز يف القراكات العشرا وبي محّمـد عبـد اهلل الواسـ ي

 م.2114هـ 1421اهرةا الّ بعا اوالى: مقتبا الّرقاها الّديأّيا الق

ا لعبـد  .46
ّ
مباحن اونوار يف  خبار بعل اوخيارا وحمد بن محّمـد بـن يعقـو  الـوّيلي

العزيز بوعّصا ا مأشورات كميا اادا  االعموم اننسـانّيا بالّربـاما م بعـا الأّجـاح 

 م.1333الجديدة الّدار البيضاك المغر ا الّ بعا اوالى: 



 
343 

ــابا .49 ــو   ج ــام مجم ــا بالّرب ــا الوطأّي ــوم بالمقتب ا محف
ّ
ــباعي  الّس

ّ
ــّدرعي ــراهيم ال ت  ب

 .)ق281برقم(

ا تحقيـق محّمـد  .48
ّ
 الّدمشـقي

ّ
 البعمي

ّ
مشيخا  بي المواها محّمد بن عبد الباقي الحأبمي

م يم الحاهظا دار الفقـر المعاصـر بيـرات لبأـاها دار الفقـر دمشـق سـورياا الّ بعـا 

 م.1331هـ 1411اوالى: 

ا معجم ال .43
ّ
 كّحالـا الّدمشـقي

ّ
مؤّلفينا لعمـر بـن رضـا بـن محّمـد راغـا بـن عبـد الغأـي

 بيرات لبأاه.
ّ
 مقتبا المرأّى بيراتا دار  حياك الّتراث العربي

معجم طبقات المؤّلفين عمى عهد دالا العمـوّيينا لعبـد الـّرحمن ابـن بيـداها تحقيـق  .11

ا بالمممقـا المغربّيـاا حسن الـوّباينّا مأشـورات ابارة اواقـا  االّشـؤاه انسـالميّ 

 م.2113هـ 1431الّ بعا اوالى: 

مغأي الّمبيا عن كتا اوعارياا لعبد اهلل بن يوسل ابن هشاما تحقيق مابه المبارك  .11

 حمد اهللا دار الفقر دمشقا الّ بعا الّسادسا: 
ّ
 م.1381امحّمد عمي

 الخـوا .12
ّ
 الّسـقاكي

ّ
ا مفتاح العموما ليوسل بن  بي بقر بن محّمد بن عمي

ّ
 الحأفـي

ّ
ربمي

ــا:  ــا الّراني ــاها الّ بع ــرات لبأ ــا بي ــا العممّي ــيم بربارا دار القت ــق نع ـــ 1419تحقي ه

 م.1389

المقّرر هيما تواتر من القراكات الّسبما لعمر بن قاسم الأّّشار المصرّيا تحقيـق  حمـد  .13

 الحفيــاها دار القتــا العممّيــا بيــرات لبأــاها الّ بعــا 
ّ
محمــود عبــد الّســميم الّشــاهعي

 م.2111هـ 1422والى: ا

مأتخا اوسانيد يف اص  المصأّفات ااوجزاك االمسانيدا ثبا حمس الـّدين محّمـد  .14

ا امعـه: المرّبـى 
ّ
 المّقـي

ّ
 المغربـي

ّ
 المصرّيا تخريج عيسى بن محّمد الّرعالبي

ّ
البابمي

ا لمحّمد مرتضى الّزبيدّيا تحقيق محّمـد بـن 
ّ
القابمي هيمن راأ عن الّشمس البابمي

ا دار الّصّديق دمشق سورياا الّ بعا اوالى: ناصر 
ّ
 م.2114هـ 1421العجمي
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المأح الباديا يف اوسانيد العاليا االمسمسالت الّزاهيا االّ ريق الهاديـا القاهيـاا وبـي  .11

ا مأشـورات 
ّ
 الحسيأي

ّ
ا دراسا اتحقيق محّمد الّصقّمي

ّ
عبد اهلل محّمد الّصغير الفاسي

 م.2111مّيا المممقا المغربّياا الّ بعا اوالى: ابارة اواقا  االّشؤاه انسال

16.  
ّ
ا يمحّمد بـن  حمـد الفاسـي

ّ
المورد الهأي بأخبار انمام عبد الّسالم القادرّي الحسأي

ا دار اوماه الّربـام المغـر ا الّ بعـا اوالـى: 
ّ
الفهرّيا تحقيق خالد بن  حمد صقّمي

 م.2118هـ 1423

االّرـاينا لمحّمـد بـن الّ ّيـا القـادرّيا تحقيـق نشر المراين وه  القره الحـادي عشـر  .19

محّمد حّجيا ا حمد توهيقا م بعا الأّجاح الجديدة الّدار البيضاك المغـر ا الّ بعـا 

 م.1382هـ 1413اوالى: 

ــد  .18  محّم
ّ
ــن الجــزرّيا تحقيــق عمــي ــن محّمــد اب ــد ب الأّشــر يف القــراكات العشــرا لمحّم

 الّضّبا ا الم بعا الّتجارّيا القربأ.

عـا اوكمــ  وصـحا  انمــام  حمـد بــن حأبـ ا لمحّمــد كمـاا الــّدين بـن محّمــد الأّ  .13

الغــّزّي العــامرّيا تحقيــق محّمــد م يــم الحــاهظا انــزار  بااــاا دار الفقــر المعاصــر 

 م.1382هـ 1412بيرات لبأاها دار الفقر دمشق سورياا الّ بعا: 

ا مقتبا هدايا القاري  لى تجويد كالم الباريا لعبد الفّتاح بن الّسيّ  .61
ّ
د عجمي المرصفي

 طّيبا المديأا المأّورةا الّ بعا الّرانيا.

هدّيــا العــارهين  ســماك المــؤّلفين اآثــار المصــأّفينا نســماعي  باحــا البغــدادّيا طبــم  .61

م.  عـادت طبعـه 1311بعأايا اكالا المعار  الجميما يف م بعتها البهّيا  ستانبوا سأا 

 بيرات لبأاه.باواهسا دار  حياك الّتراث العربي 

ــا الّســواديا الّ بعــا الّرابعــا:  .62 ــاح القاضــيا مقتب ــد الفّت الــوايف يف حــرح الّشــاطبّياا لعب

 م.1332هـ 1412

ا تحقيـق  .63
ّ
 المعـرا  بميـوه انهريقـي

ّ
اصل  هريقياا لمحسن بن محّمد الوّباه الفاسي

 .م1383محّمد حّجيا امحّمد اوخضرا دار الغر  بيرات لبأاها الّ بعا الّرانيا: 


