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 تقديم

َيعــرا الــدرف ال عنــي عاــد علمــان المغــرح انتعارــ  ملحوفــ  ن ــرا   ن ــراا 

يخـد  قاـايا الاـاف ويعـرنم مـن أمـر ديـانم، وي ـّ  مشـك   جنودهم يف العـادة لمـا 

علعت بما هو من صميم عباداهتم، سوان على مستوى ا نعطاع إلى التـدريس أو ال تـوى 

أو العاان، وكان لل عه الاوازلي الا يب األوفر من اهتمـا  ال عنـان و وصـ  مـا يتعلـ  

 وال توى المربزين المشاَورين. باوازل األحكا  الذي يعد من اوت اص كبار ريوخ ال عه

ــن ســما   ــ  م ــرح اإلســ مي عام ــان الغ ــاوى علم ــه فت ــا اّتســمت ب ــى م و  يخ 

التمذهب وا لتزا  بما هو مالكي تميزه واصي  المرون  والشـمولي  والواقعيـ ، تتااسـب 

والتدين المغربي يف لونه وجغرافيته، ومعلو  أن أكثر مـا يميـز المـذهب المـالكي أصـوله 

من ذل  مسأل  سـد الـذرا ا الـذي  متّد إلى ست  عشر أص   بل وتزيد عاد بعانم،التي ت

 تقديم وتحقيق 

 احبّ ـعزيز الّس 

 الدراسات األصوليب والفقهيب -لدكتوراه باحث بمركز ا

 كليب أصول الدين بتطوال  
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هو أصل منم يعو  عليه المذهب ويتوسا فيه بشكل كبير لتعلعه بواقـا الاـاف ومـا يحـل 

 نم من نوازل وأقاي  تتحدد مسا لنا من حيث الاازل  وفرفيتنا وموضوعنا.

قــد أبــانوا عــن علــو كعــبنم يف فعــه  ولــ ن كــان علمــان أق ــى الــب د المغربيــ  عامــ 

الاوازل لما ارتنروا به من جدي  وحرص وم زم  تشند نا محافلنم العلمي ، وهم كمـا 

يعال: أفنـر مـن أن ياكـروا وأرـنر مـن أن يـذكروا، فـ ن لشـي  رـيوواا الع مـ  ال عيـه، 

أحمـد األصولي الاوازلي المتعن، قاضي الجماع  بحاضرة تطوان وم تينا، أبي العبـاف 

بن الطاهر الزواقي رحمه اهلل اليد الطولى يف هذا الاوع من ال عه، وهو   يجـارى بشـنادة 

علمان ع ره، فعد كان من ذوي المكان  المكيا  عاد من علمه، يعول تلميذه أبو العبـاف 

  تكــاد تاــزل عاــدنا نازلــ  فعنيــ  إ  <هـــ: 1333أحمــد الرهــوين التطــواين رحمــه اهلل  : 

زواقي يف معدم  من يأوذ رأيه فينا، وإذا استشكلت عليه مسأل  راجا األصـول وال عيه ال

من كتب كبار المالكي ، وقد قال لي وزير العدليـ  الحـالي نـذه الماطعـ  الع مـ  سـيدي 

محمد أفي ل: إن اعتاان الزواقي وتتبعه للمسا ل ال عني  يف أصـولنا عـديم المثيـل فـيمن 

 22إلـى أواوـر ـ هـ1322فاف أيا  دراستي نـا مـن روـر عـا  أعلمنم، و  أعلم أحدا  يف 

ينتم اهتمامه بمراجعـ  الكتـب ال عنيـ  العاليـ ، حتـى عـالم وقتـه رـيخه ورـي  رـيوواا 

 . (1) >مو ي أحمد بن الخياط

فال عيه الزواقي رحمه اهلل لمتان  علمه ورسوخ قدمـه يف أصـول المـذهب وفروعـه 

  األمر بعويص المشك   ال عني  التي ت مـس صـميم كان   يستغاى عاه بغيره إذا تعل

الدين، وتلوح نـا نازلـ  مـن نـوازل المسـلمين، و  سـيما إذا جـرى علينـا الخـ ا بـين 

لـم رــيخه ال عيـه الزواقــي  أكـابر الوقــت، ويف هـذا الســيا  ياـيه ال عيــه الرهـوين عــن عق

 وتدريسه:

                                                 
 .12-1/11حواش على نج  التسولي: ( 1)
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الماـاط وتحريـر المعامـا ،  ماحه اهلل تعالى برك  ع يم  يف التدريس مـا تحعيـ <

وتتبا األبحاث واإلركا   واألجوب  وتكرار العبارة مرارا حتى ت ير المسأل  يف غايـ  

الوضوح، وم زم  الدرف وتطويل زماه، وعد  البطال  إ  بموجب ررعي علـى رريعـ  

 . (1) >أهل الجد وا جتناد، ما ا رتغال بالعدال  وال توى

كاون عن علم الزواقي وفعنه وتدريسه وورعه ووقوفه مـا  ويعول األستاذ عبد اهلل

كــان   ُيــدرك رــأوه يف علــم ال عــه واصــ  علــى مــذهب اإلمــا  مالــ ، <أحكــا  الشــرع: 

يستحار مسا ل العبادا  وأحكا  المعام  ، ويستذكر الاّ وص والشواهد واألقيس  

المـودة وليـل يكـاد والرباهين، ما التحرير للمشاكل والتحعي  للمعاصد، فمخت ر أبـي 

يكون ُن ب عيايه، وهو الذي حوى فيما قيل ما   أله مسأل ، ناهيـ  بزيـادا  رـروحه 

وحواريه، وما ان رد  به عاه تح   ابن عاصم، وما أضيه إلى ذل  من مسا ل العمـل، 

كل هذا مما كان ل عيدنا به إلما  وممارس  تتزايد ما األيا ، فنو مدون  فعه كانـت تمشـي 

ين، ولو كان العلم يثعل صاحبه لما قدر رحمـه اهلل أن يخطـو وطـوة ممـا حمـل على رجل

ماه، وفايل  ال عيد العزيز ليست يف علمـه الجـم فحسـب، بـل يف نشـره لنـذا العلـم، فلـم 

يكن وعان أوكى على ما فيه، بل كان حوضا مورودا يسـتعي ماـه العطـاش و  يحـه عاـه 

 .(2) >أحد

مه اهلل تجلي لاا نزرا  يسـيرا  مـن علـو كعـب الع مـ  ولعل رنادة األستاذ كاون رح

ال عيه الزواقي عليه من اهلل الرضوان، وتعكس تعامله العلمي المتين الـذي اسـتوق اا مـا 

التـي ناقشـنا يف تويلي ـه هـذا،  >حكم ا عتماد علـى التلغـراا يف ال ـو  وال طـر<مسأل  

التحليـل، واسـت ناره للشـواهد وبدا لاا من أمره العجـب يف أسـلوح السـرد والتععيـب و

                                                 
  .6/161عمدة الراوين يف تاري  تطاوين:  (1)

 .1ص  1252أبريل -عبد اهلل كاون: ال جيع  الع مى، مجل  األنوار/ مارف( 2)
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كما جان  على لسان أصحانا من رراح وليـل وغيـرهم، أمثـال: الحطـاح، والمـوا ، 

وعبد الباقي الزرقاين، وابن عابدين، والشي  محمد عّليش، ومااقشته الاازل  علـى مـان  

العلمان الكبار، فنو بح  مدون  فعه تمشـي علـى رجلـين، يغـوأ يف أعمـ  المشـك   

 العول فينا تحريرا  علميا دقيع .ويحرر 

كان رحمه اهلل   يتوانى يف مااقش  الكبار حول مسا ل الشـرع المتعلعـ  بالعبـادا  

واصــ ، و  يعبــل أن يمــس المســلمون يف ديــانم بمــا   تطمــ ن إليــه الــا س و  يمكــن 

راا( التعويل عليه كما هو الشأن يف مسأل  اعتماد رؤي  ال و  وال طر عـن رريـ  )التلغـ

الذي هو يف األصل بيد غير المسلمين يف الجمل ، وإن كان ما ورد يف ك   الشي  علـيش 

رحمه اهلل يثبت ما يبعث علـى ا رم اـان مـن أّن سـ رين المسـلمين وضـعوا التلغـراا 

وأقــاموا ألعمالــه أرخاصــ  مســلمين، لكــن األمــر ديــن كمــا   يخ ــى، ومــن  ــم يكــون 

ا ليس فيه من الرؤي  المحعع  ن ـيب إلـى العبـث والت عـب ا عتماد يف أمر كنذا على م

فجـدير  إجـران مسـأل  <أقرح، وقد أرار إلى ذل  يف واتمـ  هـذا العمـل المبـارك بعولـه: 

التلغراا ُمجرى مسأل  التاجـيم بجـاما الخ ـان يف كـل  عـن عامـ  الاـاف، والا ـر يف كـل  

 .>با ر واص

  ناسبب كتابب هذا التقييد: 

تعيـد يف عـد  <لمؤله رحمه اهلل بمااسب  كتاب  هذا التويليه وأسـماه: قد عارأ ا

َمَيَ َن بعض فعنان الع ـر إلـى العـول بجـواز  >ا عتماد على التلغراا يف ال و  وال طر

ولعله يع ـد ب عنـان -ا عتماد على التلغراا يف كل من ال و  وال طر وإقام  الموسم، 

عم  بمعتاى ما جـان يف فتـوى الشـي   -ي الوزاينالع ر تلميذه الرهوين والشي  المند

الجليل محمد عليش رحمه اهلل الذي أفتـى بـالجواز، وقـد احـل  ال عيـه الزواقـي مكانتـه 

العلمي ، وأيد معارض  العول با عتماد على التلغراا عاد الرؤيـ  يف وتـا  هـذا المرقـو  
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لغـراا يف كـل مـن ال ـو  وال طـر، َفَباَن مـن هـذا أنـه   يابغـي ا عتمـاُد علـى الت<قا  : 

، وأن معارضـَ  مـن  وإقام  الموسم، ولـو كـان كـل مـن الجاعـل للع مـ  والمتلعـي عـد  

َنـا، بحيـث   يجـوز إهماُلنـا والعـدوُل  عارأ فتوى من أفتى بالعمل عليه صادفت محلَّ

إلقجرا قنـا  عانا، كما   يجوز ا عتماد على فتوى من أفتى بالعمل به فيما ذكر من األهلَّ ق 

ُمجرى العول بالعمل بحساح الماجمـين، وإن ُأيدـَد ب بت ـحيل الشـي ق الجليـلق الع مـ ق 

أبــي عبــد اهلل ســيدي محمــد علــيش رحمــه اهلل ون عاــا بــه، وكــن أينــا الاــافر ممــن يعــرا 

 .>الرجال بالح    ممن يعرا الح  بالرجال

 :(1)ترجمب المؤلف

عاضي العـدل، المـدرف المـتعن المت ـان، أبـو هو ال عيه الع م  ري  الجماع ، ال

هــ ُبعيـد 1236الجاـوين الحسـاي، ولـد بتطـوان عـا   (2)العباف أحمد بن الطاهر الزواقي

هجرة سكاهنا عانا بعدما دولتنا الجيوش اإلسباني ، وقد  جـده الرابـا أو الخـامس مـن 

                                                 

تا ر ترجمته يف: إتحاا المطالا بوفيا  أع   العرن الثالث عشر والرابا، لعبد الس   بن سـودة. ضـمن ( 1)

والثعافيــ  بتطــوان للــدكتور إدريــس ولي ــ .  . و: الحركــ  العلميــ 3233/ 2موســوع  أعــ   المغــرح: 

. و: سل الا ال لعبد 102. و: حواش على نج  التسولي للحسن بن عبد الوهاح. ص: 2/500-515

. و: عا    تطوان للع مـ  محمـد 3231-2/3233الس   بن سودة. ضمن موسوع  أع   المغرح. 

ة الـراوين يف تـاري  تطـاوين ألبـي العبـاف . و: عمـد23-52. و: على رأف األربعين لـه. 155/ 2داود. 

-1355/ 11. و: معلمــ  المغــرح )حّررهــا تلميــذه محمــد بــووبزة(: 223-212/ 12أحمــد الرهــوين. 

  . وغيرها كثير.1252أبريل -، مارف25. مجل  األنوار، عدد 1356

خاربـا ، وكـان المـلجم ( الزواقي ُيَاـم  الـزاي   غيـر، ويسـتعمل أياـا بـدون يـان الاسـب  يف الكتابـ  والم2)

. و: الحرك  العلمي  102 :ص .حواش على نج  التسولي :يستعمله بيان الاسب  كثيرا  وبدوهنا قلي ، ان ر

 .2/500والثعافي  بتطوان. 

يعول الع م  المؤرخ محمد داود: عام  الااف يعولون: الزوا ، وكان ريخاا أبو العباف الزواقي رحمـه 

باليان بعد العـاا، وهـي باـم الـزاي وتشـديد الـواو، واألنثـى زّواقـ . ان ـر: عـا     اهلل يكتبنا: الزواقي

 .2/155تطوان لمحمد داود 
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ن الحسـايين، وكـان مدرر الزواقيين من قبيل  باي مسارة معر أس فه الجاونيين العاسـميي

والده رج  صـالحا حسـن الايـ ، حاف ـا لكتـاح اهلل تعـالى، يتعـارى عمـل الباـان، وكـان 

يدعو اهلل أن يرزقه ولدا  عالما، فرزقه اهلل باباه هذا أحمد الذي صار عالمـ  فعينـ  م تيـ ، 

دّرسـ  قاضي ، مدرسـ  نبـي  ، وبأويـه محمـد الـذي كـان فعينـا أديبـ  رـاعرا ، مجيـدا  وم

متعا ، وكان لكل واحد مانما وُل ، فكان ول  أحمد ماذ ال غر ا نطـوان علـى الـا س 

والعزل  والا ور من اللعـب مـا األقـران، ربعـا ربـا عليـه، وكـان ولـ  أويـه ا نبسـاط، 

 وحب اللعب والمرح والمزاح وال حب .

كـان  وفل كـل مانـا بعـدما كـربا علـى تلـ  األوـ   التـي أعانـت األول علـى مـا

ب دده وهو يعو  بمنا  العاان واإلفتان واإلمامـ ، فعـرا بال ـرام  يف الحـ  والوقـوا 

إلــى جانــب الم لــو ، وعــد  التنــاون يف أحكــا  الشــرع واألمــر بــالمعروا والانــي عــن 

الماكر، حتى كان الحكا  والوزران وغيرهم يخشون جانبه و  يعدمون علـى أمـر يتعلـ  

 .(1)رف  موق هبالشرع إ  بعد مراجعته ومع

أمـا سـيدي أحمـد فكـان هـو عـالم تطـوان <يعول تلميذه األستاذ محمد داود عاـه: 

هــ ونـا ح ـل العـررن علـى 1233وري  الجماع  نا ومولده نذه المديا  يف محر  عـا  

والده وعلى غيره،  م ارتغل بعرانة العلـم علـى علمـان تطـوان، وعمدتـه نـا هـو الع مـ  

 أحمد البعالي رحمه اهلل. الجليل سيدي محمد بن

الثالث عشر للنجرة انتعل إلى فاف واستعر نا يدرف –ويف أواور العرن الماضي 

العلم على ريوخ العرويين وكان عمدته نـا هـو الع مـ  أبـو العبـاف أحمـد بـن الخيـاط 

هـــ عــاد إلــى بلــده تطــوان وارــتغل فينــا بالتــدريس والعدالــ  1305رحمــه اهلل، ويف ســا  

ما اإلمام  والخطاب  بجـاما السـو  ال ـوقي، وقـد فـل قا مـ  بالتـدريس مـدة  وال توى،

                                                 
  .2/501الحرك  العلمي  والثعافي  بتطوان للدكتور إدريس ولي  :  (1)
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تزيد على ستين سا ، فكان يف أواور عمره أقد  مدرف وإما  ووطيب بتطوان، ويف سا  

هـ،  م لما 1312هـ أساد إليه وفيه العاان نذه المديا  واستمر قا ما به إلى عا  1332

هــ 1313الع ـر الكبيـر ول ـه يف وفي ـه مـن عـا   ما  أووه سيدي محمد قاضيا بمديا 

 هـ.1350إلى عا  

هـ ولي قاان تطوان مرة  اني  واستمر كـذل  1353 م يف رنر ربيا الثاين من سا  

هــ فكـان هـو 1353إلى أن ولي قاان الااحي  الجبلي  يف أوا ل ذي الحج  من ن س العا  

لي ، وقد استمر كذل  إلـى أن توفـاه الذي تستأنه لديه أحكا  قااة تطوان وقبا لنا الجب

  وعمـره 1252فربايـر  13هــ 1331اهلل نذه المدياه يف سابا عشر جمـادى األولـى عـا  

أربع  وتسعون عاما وباع  أرنر، وقد دفـن بالزاويـ  العادريـ  التـي بحومـ  ا ررنكـا  

د، من هذه المديا ، ووله من األو د الذكور     ، هم: سيدي محمـد، وسـيدي أحمـ

 وسيدي عبد الس  .

وكان ال عيـه الع مـ  سـيدي أحمـد الزواقـي قـد تـزوس أو  بسـيدة مـن عا لـ  ابـن 

 .(1) >األبار، وبعد وفاهتا تزوس من السيدة ودوج  ال  ار، وهي والدة أباا ه وبااته

 تعّصبم لمذهب  الك:

كا كان ريخاا الزواقـي رـديدا  يف ديـن اهلل علـى ن سـه وعلـى الاـاف، وكـان متمّسـ

بمذهب اإلما  مال ، ومتعّ ب  بالطبا إلى ال توى بمشنور مذهبـه،   ي تـي إّ  بـه، و  

يرى الخروس عاه إلـى حـد بعيـد كمـا كـان أصـحاح اإلمـا  مثـل ابـن العاسـم، وأرـنب، 

 .(2)وسحاون

                                                 
. ومجلـ  161. و: على رأف األربعين لـه. ص: 153-156-2/155ان ر: عا    تطوان لمحمد داود: ( 1)

 .2-1ص  1252أبريل –، مارف 25نوار، عدد األ

 .2-1ص  1252أبريل –، مارف 25مجل  األنوار عدد ( 2)



 
12 

 : آثاره

ان رفت جنود ال عيه الزواقي لميادين التعليم واإلفتـان والعاـان، وقـد تخـرس بـه 

يـر مـن أهـل العلـم، ولـم تـلك هـذه الجنـود ل عيناـا وقتـ  كبيـرا  للتـأليه، ولنـذا عدد كب

 :تاح ر أعماله الكتابي  فيما يأيت

  رــرر وحــواش علــى رــرح التســولي علــى تح ــ  ابــن عاصــم وقــد جمعنــا يف

مؤله مطبـوع تلميـذه الع مـ  الحسـن بـن عبـد الوهـاح مـا رـرر وحـواش علـى ن ـس 

هـــ، وأحمــد 1320وانيــان أحمــد بــن محمــد الســ وي  : الشــرح، كتبنــا ال عينــان التط

هـ، وقد ذكر الزواقي سبب كتابتـه الطـرر المـذكورة فعـال 1333الرهوين أبو العباف  : 

محددا بتعريب األوجه أو الاواحي التي توجنت من جنتنا ا علاضا  على التسـولي: 

ــا   مخ ــى اســتاتاجاته مــن الا ــوص، إذ يــأيت بالات ال ــ  للمعــدما  إن بعاــنا يرجــا إل

والعواعد، وبعانا يأيت من إر قه يف محل التعييد، أو التعييد يف محل اإلرـ  ،  ـم هـو 

قد تاـي  عاـه العبـارة أحيانـا عاـد تلخـيص الا ـوص، فتـأيت غيـر م نومـ  أو ت نـم غيـر 

المع ود، واغل به عـدد مـن السـادة فـأفتى أو حكـم بـه كمـا هـو ويف الواقـا هـو وـ ا 

اعد، لنذا كتبت عليه رررا  يف موضوعا  من نسـختي ربـ  مـا علماـي الما وص والعو

 . (1)اهلل، فأفنر  نا ما وقا فينا والكمال هلل

  ،ال تاوى ال عني  وهـي تكـون مجلـدا  ضـخم  لكانـا غيـر مجموعـ  إلـى ا ن

ويوجــد بعاــنا ضــمن مجموعــ  ال تــاوى ال عنيــ  لتلميــذه أبــي العبــاف الرهــوين التــي 

 .>ألحكا نتا   ا<سماها: 
    مجموعــ  أحكامــه ا ســت اافي  األوليــ ، ويوجــد أكثرهــا مســج  يف ســج

 محكم  ا ست ااا األولى.

                                                 
 .510-502-2/505. و: الحرك  العلمي  والثعافي  بتطوان 12-1/11حواش على نج  التسولي: ( 1)
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 .ررر على الزرقاين وبااين والشي  وليل 

 .جمل  م زم  من حاري  ررع فينا على ررح الشي  بااين لنمزي  البوصيري 

 . تعييد يف زكاة األورا 

 غراا انتعــد فيــه تلميــذه الرهــوين والشــي  تعييــد يف مســأل   بــو  النــ ل بــالتل

 المندي الوزاين، وهو الذي أوردنا نّ ه هاا.
 

 نماذج  صّورة  ن الّتقييد:
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 النص المحقَّق

يعول الع م  ال عيه، أبو العباف أحمد بن الطاهر الزواقي الجاوين الحساي رحمه 

 اهلل:

اهلل الــرحمن الــرحيم وصــلى اهلل علــى ســيدنا ومو نــا محمــد ورلــه وصــحبه بســم 

 وسلم

الحمد هلل الذي هـو كـل يـو  يف رـأن، ب بدا ـه وإو ا ـه مـا رـان علـى ممـر الـدهور 

ــه  ــى رل ، وعل ــانق ــاق العلــو ق والعرف واألزمــان، وال ــ ة والســ   علــى ســيدنا محمــد ماب

 وأصحابه والتابعين لنم ب حساٍن، أما بعد:

عــول كاتبــه أحمــد بــن الطــاهر الزواقــي الجاــوين الحســاي غ ــر اهلل لــه ولوالديــه في

 ، ، وال طـرق ـو ق ـ ق ال َّ لَّ ولجميا المسلمين: لما رأيُت َمَيَ َن بعضق فعنـانق الع ـرق لثبـو ق أهق

الذي هـو: عبـارة عـن سـل  ممتـٍد  (1)والموسم، بالخرب بطري  ا ل  المعروف  بالتلغراا

اـرح يف أصـله الـذي هـو ماتنـاه مـن كـل رـرا،   ُيحسـاه إ  مـن من بلـد إلـى روـر، يُ 

تعارى رريعه العلميَ ، فيتلعاه ماه من الطرا ا ور وهو مثل الاـارح، فُيلبَ ـ  مـن عـدد 

مدلوله كذا، وربما ارتعـى ذلـ  عـن السـل  إلـى  الاربا  ما يعال من جن  المتلعي: إنَّ 

 َعاٍن يتلعى ذل  المنيُأ لذل .رل  يكون لنا ععد تحريكنا تحريكا واّص  لقمَ 

 اعتمــادا  مــَن الــبعض الما ــل، لقمــا ُذكــر يف فتــوى الشــي ق 
 
يســمى التلغــراُا الربقــي

                                                 
 ـا  يبــث ويســتعبل ويف معجـم المعــاين الجـاما: تلغــراا اسـم، جمعــه تلغرافـا ، َعَربقي ــُه: الَبـر ، وهــو ن (1) 

نباا  كنربا ي  تكون محطا  اإلرسال وا ستعبال فيه موصـول  بأسـ ك بشـكل مبارـر، يعـال: أرسـَل 

تلغراف  إلى أهله؛ أي برقي ، وهي رسال  ترَسل من مكان إلى روـر بواسـط  جنـاز الـرب ، ويعـال: مكتـب 

وح  تلغـرايف أي مخت ـر جـدا. التلغراا، أي مكان مخ ص إلرسال الربقيا  واستعبالنا، ويعـال: أسـل

 . 163/ 1ان ر: معجم اللغ  العربي  المعاصرة ألحمد مختار عمر 
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ــيش لد ــد عق ــد اهلل ســيدي محم ــي عب ، أب ــ ق المرحــو ق ، الع م ــلق ــدا  (1)الجلي ، الم ــري  مول

 وضريح ، ن عاا اهلل بربكاته، ونص  السؤال والجواح: 

يف سا  إحدى و مانين؛ هي أنه بعد ص ة الجمع  حاـر وـرب   ما قولكم يف حاد  ٍ <

من الشا  يف التلغراا لـبعض الثغـور بأنـه  بـت يف الشـا  رؤيـُ  هـ لق رماـاَن ليلـَ  اليـو ق 

الحاضرق يو ق الجمعـ ، فـأفتى ُم تقيـهق بالعمـل نـذا الخـربق والُحكـمق بثبـو  الشـنر يف ذلـ  

بعـضق حوارـي التاـوير: ال َّـاهُر أنـه ُيلـزق  أهـَل الثغر، وحكم قاضيه بذل  تمسك  بعـول 

العرى بسماع الَمدافا، أو رؤي  العااديل من الم ر، ألهنا ع م  فـاهرة ت يـد َغَلَبـَ  ال ـن 

بـ   للعمـل كمـا صـرحوا بـه، واحتمـاُل  بثبوته عاد قاضي المق ر، وغلبُ  ال ـن حجـ   موجق

، إذ   ُي َعُل مثُل   . (2)ذل  عادة  ليلَ  الشَّ د إ  لثبو ق رماانَ  كونق ذل  لغير رمااَن بعيد 

، وردوا   عارضوا ذل  غايَ  المعارض ق
د
ولما َسما بذل  بعُض علمان الُعطرق الشامي

ال توى المذكورَة، قا لين بعد  جواز الحكـم بثبـو  رماـاَن باـان علـى ذلـ ، مسـتدلين 

ل علـــى ال تـــوى المـــذكو رةق؟ أو علـــى قـــول بعبـــارة مـــن الكتـــب المحـــررة، فنـــل ُيعـــوَّ

 .>المعارضين؟ أفيدوا

 الجواب: فأجبُت بما نصم:

ل علـى ال تـوى < الحمد هلل، وال  ة والس   على سـيدنا محمـد رسـول اهلل، ُيعـوَّ

المذكورةق، ألن سَ رين المسلمين وضـعوا التلغـراا لتبليـأل األوبـار مـن الـب د العريبـ  

                                                 
( هـو إماُ  المالكي  وم تي الديار الم ري ، تاس العارفين وواتم  المحععين، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 1)

احب الت ـانيه العديـدة محمد الملعب ح )عليش( المغربي أص ، الطرابلسي دارا  الم ري قرارا ، صـ

فتاواه المعروف  يف ال عه المالكي الموسوم  ح )فتل العلي المال  يف ال توى على مـذهب اإلمـا   برزهاأ

ال كــر الســامي للحجــوي الثعــالبي : هـــ. ان ــر1222مالــ ( مطبوعــ  يف مجلــدين، تــويف رحمــه اهلل ســا  

 .20-6/12ألع   للزركلي او:  .552-1/551الزكي  لحمد مخلوا  رجرة الاور. و: 2/360

 .3/351 -كتاح ال و  -( حاري  رد المحتار على الدرر المختار ررح تاوير األب ار  بن عابدين 2)
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، وأن عــوا علــى ذلــ  أرخاصــا مســلمينألعمالــه والبعيــدة يف مــدة يســيرة جــدا، وأقــاموا 

عاة أموا   جسيم ، واستغاوا به عن الس 
، وإرسال المكاتيب غالب ، ف ار قانونـا معتـربا  (1)

يف ذل ، يخارقُب به الس ريُن بعَاـنم بعاـ  يف منمـا  األمـور، وَتـبقَعنم الاـاف علـى 

همـا (2)ذل ، ويؤيد ذل  مـا تعـد  عـن الشـي  أبـي محمـد الحطـاح ، واهلل سـبحانه وغيرق

 . (3)>وتعالى أعلم

ويأيت الاص الذي أحال عليه، وقد اعتمد هذا الجواَح الشريُه الع مـُ  المـدرُف 

 نتعالـه إلـى  (4)الم تي بمحروس  فـاَف، سـيدي المنـدي العمـراين المعـروا بـالوزاين،

َبَتُه يف نوازله  حسبما بلغاي. (5)فاف من وزان، فأ ب

َلــ  َ َلــي ال ــو  وال طــر علــى  ــم إن هــذا الــبعَض َأرب اــان ا عتمــادق يف  بــو  هق َ  عق

الخرب التلغرايف من حيث هو، ما قطاق الا ر عن اتدَ ـااق الاـارح والمتلعـي بمـا اعتـربه 

 الشي  رحمه اهلل يف جوابه، ولم يكن ذل  كله ُمرضيا عادي.

                                                 
، والساعي: الـذي : بام السين ما التشديد جما )ساعي( وهو موزع الربيد والمخاربا  ونحوهاعاةُ ( الس  1)

 –سـعا  -لسـان العـرح  بـن ما ـور، حـرا السـين يعو  بأمر أصحابه عاد السلطان، والجما: السـعاة. 

3/123. 

( هــو أبــو عبـد اهلل رــمس الــدين محمـد بــن محمــد الرعياـي المــالكي المعــروا بالحطـاح، فعيــه مشــارك، 2)

مواهب الجليل يف ررح مخت ر الخليل يف فروع المالكي  وغيره من اإلسناما  العلمي  : صاحب كتاح

كشــه ال اــون و:  ،5-1/1 :مواهــب الجليــل للحطــاح: هـــ. ان ــر251المباركــ ، تــويف رحمــه اهلل ســا  

 .3/55األع   للزركلي . و: 2/1625. لحاجي ولي  

 .130-1/162( فتل العلي المال  يف ال توى على مذهب اإلما  مال  للشي  عليش 3)

ول عاـه محمـد  ـم ال اسـي، يعـ ال عيه الاوازلي أبو عيسى محمد المندي بـن محمـد العمـراين الـوزاين ( هـو4)

مخلوا: )م تي فاف وفعيننا ال نام ، أستاذ األساتذة، وواتمـ  العلمـان المحععـين الجنابـذة، صـاحب 

ــوازل ومســا ل  ــدة، العمــدة ال اضــل، العــارا بمــدارك األحكــا  والا ــدة والرســا ل العدي ــيليه الم ي الت

، 136-1/135ور الزكي : هـ. ان ر رجرة الا1312المذهب، والماعول والمععول(. تويف رحمه اهلل سا  

 .3/111. و: األع   للزركلي 133-135و: معجم الشيوخ لعبد الح يل بن محمد الطاهر ال اسي.

 .3/631للوزاين:  ( الاوازل الجديدة الكربى5)
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ـل لـي واعتمدُتـه، سـا    مـن أ هـل ال اـل أرد  أن ُأبين يف هذا المرقـو  مـا تَح َّ

ب   والا نى أن يا روه بعين التأمل واإلن اا،   بعين العجل  وا عتساا، فأقول ُمستوهق

 العوَن من الَملق ق الوهاح، والتوفيَ  إلصاب  صوح ال واح: 

غيُر واٍا أن األصل يف كل  من هَ َلي ال و  وال طر، عدُ   بوته بغير رريـ  مـن <

أو رؤيـ ق النــَ ل، أو نعلقنـا بمـا هــو ُمعَتَبـر فيــه، وذلـ  لقمــا  الطـر  الث  ـ ؛ تمــا ق مـا قبلــه،

أورجه اإلما  مال  يف المورأ، والبخاري ومسلم يف صـحيحينما، عـن ابـن عمـر رضـي 

  ت وموا حتى تروا الن ل، و  ت طـروا حتـى <قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عانما أن مو نا رسول اهلل 

الذي عليه األ م  الث ُث؛ مال ، وأبو حاي ـ ، ، إذق (2)>له (1)تروه، ف ن غم عليكم فاقُدروا

، علـى أن معاـى  ـَله والَخَلـهق والشافعي رضي اهلل عـانم، وجمنـور أهـل العلـم مـن السَّ

روا له تماَ  العدد    ين، بدليل ما يف المورأ من رواي  ابن عباف رضي >فاقُدروا له< ؛ َقدد

 . (3)>دد    ينف ن ُغمَّ عليكم فأكملوا الع<اهلل عانما مرفوع : 

فــ ن ُغــمَّ علــيكم فــأكملوا العــدة <ومــا يف البخــاري مــن روايــ  ابــن عمــَر مرفوعــ : 

 .(4)>   ين

                                                 

)فاقــُدروا لــه: أي  :هـــذا الحــديث مســلكان: أحــدهما باــم الــدال وكســرها، وللســادة الحاابلــ  يف معاــى( 1)

ن تكون عدُته تسع  وعشرين يوما، ومحله عادهم إذا حال دون رؤي  النـ ل ليلـ  الث  ـين َضيدعوا له، بأ

(،  انينما )فاقدروا له: أي فأكملوا العـدة    ـين إذا لـم يكـن غـيم أو قـل(، و فـا لمـذهب  :َغيبم  أو َقَتر 

 الجمنور.

. 1/256لل ـو  وال طـر يف رماـان، أورجه مال  يف المورأ، كتاح ال يا ، باح ما جان يف رؤي  الن ل ( 2)

إذا رأيتم الن ل ف وموا وإذا رأيتموه فأفطروا.  ملسو هيلع هللا ىلصوالبخاري يف صحيحه. كتاح ال و ، باح قول الابي 

 .2/152ومسلم يف صحيحه. كتاح ال يا ، باح وجوح صو  رماان لرؤي  الن ل  2/32

 .253/ 1 طر يف رماان. المورأ، كتاح ال يا ، باح ما جان يف رؤي  الن ل لل و  وال( 3)

إذا رأيــتم النــ ل ف ــوموا وإذا رأيتمــوه فــأفطروا  ملسو هيلع هللا ىلصصــحيل البخــاري، كتــاح ال ــو ، بــاح قــول الابــي  (4)

2/32.  



 
20 

 <أياــ  مــن روايــ  أبــي هريــرة رضــي اهلل عاــه رفعــه:  ومــا فيــه
َ
فــ ن ُغبدــي

علــيكم  (1)

 . (2)>فأكملوا عدَة رعباَن    ين

 .(3)>عليكم فاقُدروا له    ين ف ن ُغمَّ <وما يف مسلم من رواي  ابن عمر مرفوع : 

فــ ن ُغــمَّ علــيكم ف ــوموا    ــين <ومــا فيــه أياــا مــن روايــ  أبــي هريــرة مرفوعــا: 

 .(4)>يوم 

يجوز إ باُتنا <يف الَ ر  الثاين والما   بين قاعدة أوقا  ال  ة:  (5)وقد قال الَعرايف

ــ لَّ   يف الرماــانا    يجــوز بالحســاح وا    وكــلد مــا دل علينــا، وقاعــدُة رؤيــ ق األَهق

إ باُتنا بالحساح، وفيه قو ن عادنا وعاد الشافعي ، والمشـنور يف المـذهب عـدُ  اعتبـار 

إن كان اإلما  يـرى الحسـاح فأ بـت النـ ل بـه لـم ُيتََّبـا إلجمـاع  (6)الحساح، قال َساَد:

                                                 
 .( أي: و ي عليكم الن ل1)

 .2/33الم در ن سه: ( 2)

( و( 3)
َ
ي مق ( وإنما ورد  بل ل: )ف ن ُأغب المؤله رحمـه اهلل لم ترد هـذه الرواي  يف صحيل مسلم بل ل )ف ن ُغمَّ

نعل بالت را هـاا دون الل ل، ان ـر صـحيل مسـلم: كتـاح ال ـيا ، بـاح وجـوح صـو  رماـان لرؤيـ  

 .2/151الن ل. 

 .153/ 2( الم در ن سه: 4)

اإلما  أبو العباف، وارتنر نذه الكاي  وإن كان من ترجم له لم يذكر أن لـه اباـا اسـمه العبـاف و  أنـه  ( هـو5)

ض  يف ذل  عاد العرح، واسمه أحمد بن أبي الع ن إدريس بن عبد الرحمن بن عبـد اهلل تزوس، و  غاا

ال اناجي الم ري، الملعب بشناح الدين، وارتنر بالعرايف، وتوجيه سـبب رـنرته ذكـره ابـن فرحـون 

ب عادما ترجم له، كان رحمـه اهلل فعينـا أصـوليا ن ـارا م سـرا، أرـعري  رحمه اهلل يف كتابه الديباس الُمَذهَّ

هـ. ان ر: الديباس  بـن 651المذهب، أبدى ت وقه يف العلو  الععلي  باإلضاف  إلى علو  الشرع، تويف سا  

. هديــ  العــارفين إلســماعيل بارــا 1/100، معجــم المــؤل ين لعمــر رضــا كحالــ . 1/236فرحــون. 

 . 2/263البغدادي. 

ن الحسين بن وله األزدي، سـما مـن رـيخه أبـي اإلما  أبو علي ساد بن عاان بن إبراهيم بن حريز ب ( هـو6)

بكر الطرروري وت عه به رحمه اهلل، وكان من زهاد العلمان وكبار ال الحين، فعينا فاض ، جلس إللعان 

الدرف بعد ريخه الطررورـي وانت ـا الاـاف بـه، وألـه كتابـا حسـاا يف ال عـه سـماه: )الطـراز( رـرح بـه 

ــويف ــين ســ را ، وت ــ  يف نحــو     ــ   المدون ــه الماي ــ ، وافت ــر ذل ــيليه يف الجــدل وغي ــه ت ــه، ول ــل إتمام قب

 . 1/306. و: رجرة الاور الزكي . 1/322هـ. ان ر: الديباس  بن فرحون. 511باإلسكادري  سا  
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، فـ ن ا
 
، قطعـي ، والكسـواق ، والخسـواق هلل السله علـى و فـه، مـا أن حسـاح األهلـ ق

سبحانه أجرى عادته بأن حركا ق األف ك، وانتعا   الكواكب السبع  على ن ا  واحـٍد 

أفـاد  العطـا، كمـا إذا رول الدهر، وكـذل  ال  ـول األربعـ ، والعوا ـد، إذا اسـتمر  

ُز وَ دَتـه كـذل ،  رأياا ريخ  نجز  بأنه لم يوَلد كذل  بل ر    للعادة، وإ  فالععل ُيَجود

َتَمـَد فالعطا ال حاصل فيه إنما هو ألجل العادة، وإذا ح ل العطا للحساح فيابغـي أن ُيعب

: أن اهلل تبـارك وتعـالى  َلهق  والسَّ
عليه كأوقا  ال  ة، والَ ر  ها هاا وهو عمدة الَخَلهق

َم رـي ا بـأيد  َنَ َب زواَل الشمسق سبب  لوجـود ال نـر، وكـذل  بعيـ  األوقـا ، فمـن علـق

َمُه ُحك  ُمه، فلذل  اعُتبقَر الحساُح الم يد للعطا.رري  َلزق

بب ُوروَجنا من رعاع الشمس سبب  لل و ، بل َنَ ـَب رؤيـَ  
وأما األهل  فلم َياب ق

ُ ـلق السـبُب  ُ لق الرؤيُ  لـم َيحب الن ل وارج  عن ُرعاع الشمس هو السبُب، ف ذا لم َتحب

، و  َيثبُبــُت الُحكــُم، ويــدل لــذل  قوُلــه 
 
وموا لرؤيــ  النــ ل، وَأفبطقــروا صــ<: ملسو هيلع هللا ىلصالشــرعي

أي  (2)، ولم يعل لخروجه، كما قال يف ال  ة: ﴿َأققمق ال  ة لدلوك الشمس﴾(1) >لُرؤيته

 .(3)>ميَلنا

انتنى أكثره بل  ه. وفيه: إ باُ  العولق با عتماد على حساح <قال الحطاح ععبه: 

مين كما نعله صاحُب التوضيل الُماَجد
َ  بـه بـين أوقـا  ال ـ ة ورؤيـ ق وغيُره، ومـا ُفـرد (4)

                                                 
إذا رأيـتم النـ ل ف ـوموا وإذا رأيتمـوه  ملسو هيلع هللا ىلصأورجه البخاري يف صحيحه: كتاح ال ـو ، بـاح قـول الابـي ( 1)

 .2/153صحيحه: كتاح ال يا ، باح وجوح صو  رماان لرؤي  الن ل  . ومسلم يف2/33فأفطروا 

 .35سورة اإلسران، ا ي : ( 2)

نص اإلما  العرايف نعله ُمَعيدُدُه رحمه اهلل عن اإلما  الحطاح بت را، ان ر: ال رو  للعـرايف، ال ـر  الثـاين ( 3)

. 222-2/225  وكـل مـا دل علينـا. والما   بين قاعدة أوقا  ال لوا  يجوز إ باهتا بالحساح وا  

 .3/220و: مواهب الجليل للحطاح 

 هـو ضـيان الـدين وليـل بـن إسـحا  بـن موسـى الجاـدي، المـالكي، الم ـري، المعـروا بالشـي  وليـل  (4)

هــ 312هـ، اوتل ت الروايا  يف سا  وفاته، فعال ابن فرحـون يف )الـديباس المـذهب(: تـويف سـا  336  

 هــ،  363)الدرر الكاما (: كانت وفاة الشـي  وليـل يف رـنر ربيـا األول سـا   بالطاعون، وقال صاحب
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اط ، وقد قبقَلُه ابن الشَّ الن ل َحَسن 
يرة نحو ذل (1) وق  .(2)>، وله يف الذَّ

ا ق  ويف الَموَّ
مـين، <ما ن ه:  (4)عن ابنق يوُنس (3)   ُياَ ُر يف النـ ل إلـى قـول الُماَجد

ة، فلـ م َيُجـزب إ بـاُ  زيـادٍة ألن الشرع َقَ َر ذلـ  علـى الرؤيـ ، أو الشـنادة أو إكمـالق العـدَّ

 .  (5) >عليه

                                                 
هــ ورجـل الروايـ  336و 362و 363وأورد التابكتي يف نيـل ا بتنـاس  ـ ث روايـا  يف وفاتـه: سـا    

األويرة، له كتاح: التوضيل يف ررح مخت ر ابـن الحاجـب ربـا يف  مانيـ  أجـزان. وكتـاح: المخت ـر 

عــرا ح )مخت ـر وليــل(، لـه عــدة رـروح، وقــد ُتـرجم إلــى ال رنسـي ، ان ــر ترجمتــه يف: يف ال عـه، وي

. و: الـديباس المـذهب. 1/321. و: رجرة الاـور الزكيـ . 2/203الدرر الكاما  يف أعيان الما   الثاما . 

1/353. 

مالكي، المعروا بابن و اإلما  أبو العاسم، العاسم بن عبد اهلل بن محمد األن اري السبتي، المغربي، الهـ (1)

هــ، وتلعـى 613الشاط نسب  إلى جده وكان رج   روي  فجرى عليه هـذا ا سم، ولـد بمدياـ  سـبت  عـا  

العلو  نا على  ل  من علمان ع ره،  ز  مانم اإلما  أبا علي الحسن بن أبي الربيا السـبتي بكثـرة، كـان 

لـيس بـالمغرح عاـه الحـافل ابـن ُرَرـيد رحمـه اهلل: )رحمه اهلل فعينا فَرضيا مشاركا يف علو  رتى، يعـول 

(، مـن مؤل اتـه: اط بسبت ، والعاضـي أبـا عبـد اهلل اللخمـي العرربـي، وابن الّش بمراكش ابن الباان عالم إ 

أنوار الربو  يف تععب مسا ل العواعد وال رو ، مطبوع بحاري  ال رو  للعرايف، وقد رـاعت عبـارة عاـد 

هـ: )عليـ  بعواعـد العـرايف و  تعبـل مانـا 510 ص عمر الرجراجي  : متأوري المالكي  للشي  أبي ح

. و: 231-3/262هـ. ان ر: درة الحجال  بن العاضي. 323إ  ما قبله ابن الشاط(، تويف رحمه اهلل سا  

 .1/311. و: رجرة الاور لمحمد مخلوا. 110-2/132الديباس  بن فرحون 

 .3/220مواهب الجليل للحطاح الرعياي ( 2)

و اإلما  أبو عبد اهلل محمد بـن يوسـه العبدوسـي الغرنـاري الشـنير بـالموا ، واتمـ  علمـان األنـدلس هـ (3)

والشيوخ الكبار، فعيه مالكي، عالم غرنار  وإمامنا يف وقته، من مؤل اته: ررح على مخت ر وليـل كبيـر 

هـ. ان ر: 523ا  الدين، تويف سا  سماه: )التاس واإلكليل( ُربا يف  ماني  أجزان، وسان المنتدين يف معام

 .2/311، ال كر السامي: 1/335رجرة الاور الزكي . 

و أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن يونس التميمي ال علي، اإلمـا  الحـافل، أحـد العلمـان وأ مـ  اللجـيل، هـ (4)

يف علـم أوذ عن أبي الحسن الح ا ري، وعتيـ  بـن عبـد الحميـد، وأبـي عمـران ال اسـي، لـه إسـناما  

ب. 151ال را ض وغيرها، تويف سا   ، 1/161. و: رـجرة الاـور الزكيـ : 2/210هـ ان ر: الديباس الُمـذهَّ

 .10/252معجم المؤل ين: 

 .222-3/252: ( التاس واإلكليل5)

https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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  ُيرجــا <مـا ن ـه:  (2)نعـ   عـن الا َكـثق  (1)ويف رـرح الشـي  عبـد البـاقي الزرقـاين

 .(3) >ل جتناد يف أمر ُيعَلُم بعدُ 

 م إن للعلم بالرؤي  رريعين: أحُدهما: الحس، وا ور: الخرب. فأمـا الحـس: فـ ن 

ال و  وحده عليـه أن ي ـو ، إ  عطـان بـن أبـي العلمان أجمعوا على أن من أب ر ه ل 

ه معه<رباح ف نه قال:  ، واوتل وا هل ُي طقُر برؤيته وحـده، فـذهب >  ي و  إ  برؤي ق غيرق

 ، وبه قال أبو  ور.>ُي طقر<، وقال الشافعي: >  ُي طقر<مال ، وأبو حاي  ، وأحمد، إلى أنه 

قـد أوجـب  ملسو هيلع هللا ىلصلـه، فـ ن الابـي  وهـذا   معاـى<قال يف بداي  المجتنـد ععـب هـذا: 

ال و  وال طر للرؤي ، والرؤي  إنما تكون بالحس، ولـو  اإلجمـاع علـى ال ـيا  بـالخرب 

عن الرؤي  َلَبُعَد وجوُح ال ـو  بـالخرب ل ـاهر هـذا الحـديث، وإنمـا فـرَّ  مـن فـرَّ  بـين 

ـاُ  أهنـم رأوا النـ َ ال سَّ
روا ه ل ال و  وال طر لقمكان سـدد الذريعـ ، أ  يـدعي  ل في طـق

وهم بعد لم يروه، ولذل  قال الشافعي: إن واا التنمـ  َأمَسـَ  عـن األكـل، والشـرح، 

 .(4) >واعَتَعَد ال طر

                                                 
هـو ررا العلمان ومرجا المالكي  يف م ر، الع م  ال عيه، الحج  المحعـ ، عبـد البـاقي بـن يوسـه بـن  (1)

ح الدين بن محمد بن علوان الزرقاين المالكي، يعول عاه الع م  محمد بـن الطيـب العـادري أحمد رنا

رحمــه اهلل يف كتابــه نشــر المثــاين: ال عيــه الكبيــر، العــالم الشــنير، المععــولي الخطيــر، الشــي  عبــد البــاقي 

غربـا، الزرقاين الم ري، صاحب الشرح الجليـل علـى مخت ـر وليـل، الـذي أقبـل الاـاف عليـه رـرقا و

هــ. ان ـر: 1022وانت عوا به ُبعدا وقربا، فنو أحد أ م  الزمان وكربان األ م  األعيـان تـويف رحمـه اهلل سـا  

. و: رـجرة 5/36. و: معجـم المـؤل ين 355-3/351نشر المثـاين ألهـل العـرن الحـادي عشـر والثـاين. 

 . 1/301الاور الزكي  

لط  لإلما  الحافل المتعن ال عيه أبي محمد عبد الحـ  بـن كتاح الاكت وال رو  لمسا ل المدون  والمخت (2)

هـ، اعتاى به األستاذ أبو ال ال أحمد بن علي، دار ابـن حـز ، الطبعـ  166محمد بن هـارون ال علي   

  .2002األولى، 

 .5/316ررح الزرقاين على مخت ر سيدي وليل، ف ل المداول  وبيا الثمار والعرايا والجوا ل. ( 3)

  المجتنـد وهنايـ  المعت ـد  بـن ُررـد الح يـد، كتـاح ال ـيا ، أدلـ  وجـوح صـيا  رماـان، الـركن بداي( 4)

 .2/115األول: وهو الزمان. 



 
21 

هو المذهب عادنا، كمـا حكـاه ابـُن  (1)وكونه يعتعد ال طر؛ أي: وجوبا   استحبابا

 .(2)َعرف  عن ابن ررد، ومعابله  بنق َحبقيب، ان ر الحطاح

عال مالـ  رضـي اهلل عاـه يف المدونـ :   ُي ـا ، و  ُي َطـُر، و  ُيعـا  وأما الخرب: ف

يبن مسلمين عدلين على نعل الموا  الموسم إ  بشنادة رجلين ُحرَّ
(3). 

، وكــذا بالَبيداَــ ق يف الم ــر ال ــغير (4)المــازري: َيثُبــُت النــَ ُل بالرؤيــ  المست ياــ 

مطلع  ويف الكبير يف الَغيبم
حو، وسبب الخ ا: هـل ذلـ  . واوُتلقه (5) يف َقبولنا يف ال َّ

 .(6)ُتنم   أ   ؟

                                                 

 هــ ل ال طـر دون غيـره وكـان يف جماعـ ، هـ ل روال وحـده، أي هـاا بين ال عنان يف الذي رأى ( الخ ا1)

يجوز له أن ي طر إ  باجتماع من الااف، وال طـر لـه هـل ي طر أ   ؟ نعل ابن ررد عن ابن أبي زيد أنه   

هـو الواجـب عليـه، لانيـه عليـه ال ـ ة والسـ   عـن صـيا  يـو  ال طـر، لكاـه  فيما بياه وبين اهلل جا ز بل

ح ره عليه لما فيه من تعريض ن سه للتنم  والععوب ، وهو ما يسمى عاد ال عنان: )اإلفطـار بالايـ (، وقـد 

هــ ل رـوال، بعولـه: )و    يف المخت ر إفطار الما ـرد دون مبـيل، ولـو أمـن فنـورماا وليل رحمه اهلل

هـو المشار إليه يف عبـارة ابـن أبـي زيـد: )إ   ي طر ما رد بشوال ولو أمن ال نور إ  بمبيل(، وهذا المبيل

ررـد أن  باجتماع من الااف(، واوتل وا يف حكم إعمال الاي  عاد اإلفطار، وقد حكـى ابـن عرفـ  عـن ابـن

المذهب وجوبه أي يعتعد ال طر وجوبا   اسـتحبابا و فـا  بـن َحبقيـب الـذي حملـه علـى ا سـتحباح، 

 ولذل  قال المؤله رحمه اهلل: )ومعابله  بن حبيب(، وضعه ابن ررد قول ابن حبيب. 

 .3/223 .( مواهب الجليل للحطاح الرعياي2)

 . 3/232 .( التاس واإلكليل لمخت ر وليل للموا 3)

ست اض  بأهنا: ورب جماع  يستحيل توارؤهم على الكذح عادة وإن ( وفسر ابُن عبد الَحَكم من المالكي  ا 4)

وهذا الذي فسرها به إنمـا هــو يف الحعيعـ  التـواتر، وفسـر األصـوليون ا ست اضـ   كان فينم َعبيد ونسان.

 بأهنا: ما زاد َنَعَلُتُه على     .

يف حالـ  ال ـحو والغـيم،  :الرؤي  المست يا  وكذا بالبيا  يف الم ر ال ـغير مطلعـا، أييثبت الن ل ب :( أي5)

 واوتل وا يف قبولنا يف حال  ال حو. ،ويف المق ر الكبير يف الغيم فعط

م للمـازري والل ـل لـه:  ـم 6) لـق ( نعله المؤله رحمه اهلل عن اإلما  الحطـاح بالت ـرا دون الل ـل، ويف الُمعب

م ب وا ـد الرؤي  إذا كا لـق ل فيـه الشـنادة بغيـر وـ ا. الُمعب يَم بغير وـ ا، وإن كـان الغـيم ُقبـق نت فاري  صق

 .3/251 .مواهب الجليل لشرح مخت ر الخليل .2/31 .مسلم للماَزري، كتاح ال يا 
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األُبدي
والمراد بالبيا ؛ رنادة عدلين، وإنما ُتعتـرب البياـ  يف بلـد لـه قـاٍأ، ألنـه <: (1)

ُل مازلَ  العاضي جماع   من المسلمين يا رون كا ره،  نا، وُياَزَّ
الذي َياُ ر يف البيا  وعدالتق

ـَتٍن بالشـريع  مـن قـاأ، أو جماعـ ، فـذل  عـذر ُيبـيل ا كت ـاَن ف ن لم يكـن يف البلـ د ُمعب

 بالخرب على ررره من الابط، والعدال ، فُيعَبل كما ُيعَبل نعُل الرجل إلى أهله.

والعول بعبـول رـنادة الشـاهَديبنق يف المق ـر الكبيـر؛ يف ال ـحو، وعـزاه ابـن ررـد 

ن ، وعزا معابله لسحاون.  للُمدوَّ

مازري: و  َتثُبُت الرؤيـُ  عاـد مالـ  يف ال ـو  و  يف ال طـر بشـاهٍد  م قال عن ال

واحد، وقبقَلُه الشافعي يف ال و ، وَقبقَلُه أبو  ور يف ال طر،  م قال: قلُت: المذهُب؛ ما ُذكقَر 

 .(2)من عد   بو  الرؤي  بواحٍد، ولو كان مثَل عمَر بنق عبد العزيز

َس الل(3)ابن حارث    بوَتنا من العول ب ح  نعل واحـد مـا  بـت : ات اقا. وورَّ
 
خمي

                                                 

، عـالم  ( هـو اإلما  أبو عبد اهلل محمـد بـن ول ـ  بـن عمـر التونسـي الورـتاين األُبدـي المـالكي، نسـب  إلـى ربَّـه1)

إكمـاُل إكمـالق المعلـم(، ) :بالحديث وفعيه م سر، من أرنر مؤل اته ررحه ل ـحيل مسـلم الموسـو  ح

ُربا يف سبع  مجلـدا ، جمـا فيـه بـين رـروح المـازري، والعاضـي عيـاأ، والعرربـي، والاـووي، مـا 

م رـين كمـا زيادا  مكمل  وتابينا ، وقد نعل كلم  عن ريخه ابن عرف  يعول فينـا: )مـا يشـ  علـي فنـ

عــالقم ): عولــهيشــ  علــي كــ   عيــاأ يف بعــض المواضــا مــن اإلكمــال(، وَصــَ ُه ابــن حجــر رحمــه اهلل ب

 .. األعــ   للزركلــي2/253 .معجــم المــؤل ين: . ان ــرـهــ525تــويف حــوالي ســا   (،المغــرح بــالمععول

6/115. 

ــي لســحاون بل ــل: )ســحاو( 2)  ن: ولــو كــان مثــل عمــر بــن )ولــو كــان مثــل عمــر بــن عبــد العزيــز( عــزاه األُبد

 عبد العزيز(. أي: من حيُث الثعُ  والعدال .

ــي: )أبــو حــارث(، وال ــواح مــا عليــه المؤلــه رحمــه اهلل كمــا يف رــروح المخت ــر والم ــادر ( 3) ويف األُبد

ــد بــن حـارث بــن أســد الخشــاي العيــرواين  ــم األندلســيالكـربى، وهــو اإلمــا   ال عيــه  ،أبــو عبــد اهلل محمَّ

ما  العالم المت ان ،الحافل وأحمـد بـن  ،وأحمـد بـن زيـاد ،ت عـه بأحمـد بـن ن ـر ،المشاور المـؤرخ ،اإلق

 ،ابـن أيمـن :وسـما مـن جماعـ  مـانم ي،الممسـ العبـاف بـن عيسـى وأبـي ال اـل ،وابن اللبـاد ،يوسه

   يبـل، لـهوَ وابن لباب ، ت عه به جماعـ  مـانم عبـد الـرحمن التجيبـي المعـروا بـابن ُح  ،وقاسم بن أصبأل
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 نعـلق الواحـد  بوَتـه إلـى أهلـه، وُردَّ التخريجـان 
َجُه غيره مـن صـح ق ببلد إلى أورى، وورَّ

، وأهَل الرجل، لو ُكلد وا غير ذلـ  رـ َّ اهــ . و  َيببُعـُد (1) >بالمشع ، ألن أهَل البلدق ا ورق

 لشيخه ابنق عرف . أن يكون أصل هذا الذي ذكره األُبدي

ـُو رؤيـ ق العـدل لغيـره ولـو كـان مثـَل <ف ي الموا  ما ن ه:   ابن عرفـ : المـذهب َلغب

، (2)عمَر بنق عبد العزيز. ابن حارث: ات اق . وتخريُ  اللخمـي قبوَلـه مـن قـولق ابـنق ميسـر

 .  (4) >، وابنق الماجشون، ُيَرد  بالمشع (3)والشي ق 

فـ : في نر من هـ<قال الموا  ععبه:  وتخـري  اللخمـي <ذا يعاـي مـن قـول ابـنق عرب

 .(5) >، أن قول ابن الماجشون، وابن ميسر، والشي ، مواف  للمشنور>إل ..

 أي: وإ  كان التخري    محلَّ له و  أ َر لثبو  الحكم بالاص.

والذي قال ابُن الماجشون: إذا كان الاـاف مـا إمـا  ياـيا < م قال الموا  أيا : 

ف  يَدعوا ذل  من أن سنم، فمن  بت عاده برؤي  من يثـ  ب ـدقه صـا  عليـه أمر الن ل 

                                                 

كتـاح رأي مالـ  الـذي : و .كتـاح ا ت ـا  وا وـت ا يف مـذهب مالـ  :تيليه حسـا  م يـدة، مانـا  

كتــاح ربعــا  علمــان : و .كتــاح ربعــا  فعنــان المالكيــ : و .الــرواة عــن مالــ : و .أصــحابه وال ــه فيــه

يعـال إن  .بـ العااة بعرر: و .كتاح ا قتباف: و .التعريه والمولد :و. كتاح مااقب سحاون: و .إفريعي 

فـتعلم نـا وولـي  هــ واستورانا 310له ما   ديوان، رحل وعمره ا اا عشر عام  من العيروان لعررب  سا  

. و: 1/101. ان ـر: تـاري  علمـان األنـدلس  بـن ال رضـي. هــ361سـا  رحمـه اهلل ونـا تـويف  الشورى،

 .6/35األع   للزركلي. 

لقم لهُبدي،( 1)  .1/3كتاح ال يا ، باح ال و  لرؤي  الن ل.  إكماُل إكمالق الُمعب

( هـو ري  المالكي  أبو بكر أحمد بن محمد بن والد بن ميسر، ال عيه اإلسـكادراين، صـاحب ابـن المـواز، 2) 

 .سـير أعـ   الاـب ن :هــ. ان ـر302 ويف يف رماـان سـا وراوي كتابه، انتنت إليه رياس  المذهب بم ر ت

11 /222. 

 هـ.356( عاد المالكي  على مال  ال غير ابن أبي زيد العيرواين  : يطل  )الشي ( 3)

 .3/250التاس واإلكليل لمخت ر وليل للموا . ( 4)

 .3/250( التاس واإلكليل للموا  5)
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  <بعولـه:  (2)وهـذا هـو مـا أرـار لـه أبـو المـودة (1).>وأفطر، وحمل عليـه مـن يعتـدي بـه

أو برؤيـ  <، باان علـى أنـه مخـرس مـن قولـه: (3) >بما رد إ  كأهله ومن   اعتاان لنم بأمره

وعـم إن <إن كان و ا  فاهُره مـن أنـه مخـرس مـن قولـه: ليطاب  المشنور، و (4)>عدلين

 .(6). كما يأيت عن الحطاح، والشي  بااين(5) >نعل نما

َس عليه العول بثبو  الشنر بخرب الواحـد غيـُر مطَلـ ، بـل  وحاصل هذا؛ أن الُمَخرَّ

الشـريع ، هو معيد بكون المخَبر بال تل أهَل المخبقرق بالكسـر، أو َمـن بقَبلـد َ  معتاـي فيـه ب

من قاأ، أو جماع  المسلمين، ف  يعاف على ذل  من ليس كذل ، إذ   مشع  تـدعوا 

 إلى العدول عن األصل حيا ذ.

وقد احت  مال  رضـي اهلل عاـه يف المدونـ  علـى مـن يعـول بثبـو  هـَ ل ال ـو  

أرأيــَت إن ُغــمَّ علــينم هــ ُل رــواَل كيــه ي ــاعون؟ أُي طــرون أ  <بخــرب الواحــد بعولــه: 

 .(7) >ي ومون أحدا  و   ين؟ ف ن أفطروا وافوا أن يكون ذل  اليو  من رماان

وبعــد أن أفــاد أبــو بكــر بــن العربــي يف األحكــا  أن اإلمــا  الشــافعي رضــي اهلل عاــه 

َل الواحـَد،  ر برؤيـ  النـ ل مجـرى اإلوبـار بالاسـب  ألول رماـاَن فعبـق أجرى ورب الُمخبـق

م و  عذر لـه <م َيعَبلق الواحَد، قال ما ن ه: وأجراه يف روره ُمجرى الشنادة فل وهذا تحك 

                                                 
 .( الم در ن سه1)

ضيان الدين، وكايته: )أبو المودة( وليل بن إسحا  بن موسى الجادي المالكي الم ـري، المعـروا  ( هـو2)

 ه، وقد سبعت اإلرارة إليه.336شي  وليل   بال

 .1/61مخت ر وليل، قسم العبادا ، باح أحكا  ال يا ، ( 3)

 .( الم در ن سه4)

 (.ن سهأي: نعل  بوته بشنادة عدلين، وبالرؤي  المست يا ، )ان ر الم در ( 5)

 .2/105مال الجليل ررح مخت ر وليل، لمحمد عليش، باح  يف ال يا  ( 6)

وايــ  ســحاون للمدونــ : )كيــه ي ــاعون أي طــرون أحــدا و   ــين؟ دون ل  ــ : أ  ي ــومون(، وهــو يف ر( 7)

ت را يف الل ل من المؤله رحمه اهلل، ان ر المدون  الكربى لإلمـا  مالـ ، كتـاح ال ـيا  وا عتكـاا 

 .1/121وليل  العدر، 
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يف ا حتياط للعبادة، ف نه يحتاط لـدوولنا كمـا يحتـاط لخروجنـا، وا حتيـاط لـدوولنا 

 . (1) >أ َّ تلز  إ  بيعين

أما أبو حاي   فعاه روايتان: أحدهما؛ الت رق  بين كون السمان مغيم  فيعبـل واحـد، 

األورى كمشنور مذهب مال ، وهذا إنما هـو إذا أوـرب عـن رؤيـ  وكوهنا صاحي  ف ، و

عن ن سه، وأما إذا أورب عـن ا ست اضـ ، أو  بـوٍ  عاـد حـاكم، أو عـن حكمـه، فيعتمـد 

 ويعم مطلع .

اوُتلقــَه يف نعــل  بوتــه بخــرب الواحــد، <ف ــي حارــي  الع مــ  المحعــ  ابــن غــازي: 

أبو عمران ال اسي، وقـال: إنمـا  (3)، وأباهوحكاه عن أحمَد بنق ميسر (2)فأجازه أبو محمد

َح  (4)قاله ابن ميسر فيمن بعث لذل ، وليس كاعل الرجل ألهله، ألنه العا م عليه، وصـوَّ

َ  بياـه وبـين نعلـه ألهلـه، ولـم يحـ ق  ابن ررد وابن يـونس قـوَل أبـي محمـد، وأنـه   فـرب

بـن الحاجـب الخـ ا يف ونعـُل ا<اللخمي والباجي غيَره، هذا تح يل ابن عَرفـ ، وزاد: 

 . (5) >نعله ألهله   أعرفه

ـيان؛  وَنَعَل الحطاح كَ   ابن عرف ، وذكر ماـمن ذلـ  الزرقـاين، وسـلمه الُمَحشد

 .(6)الشي  التاودي، والشي  بااين، وسكت عن ذل  الشي  الرهوين

                                                 

 .1/112 ﴾لشنرفمن رند ماكم ا﴿أحكا  العررن  بن العربي عاد ت سير قوله تعالى: ( 1)

 إذا ُأرل  ل ط )الشي ( أو )أبو محمد( عاد المالكي  يا را إلى مال  ال غير ابن أبي زيد العيرواين.( 2)

 أباه: أي ماعه.( 3)

 يف حاري  ابن غازي )ألنه العا م علينم( بل ل الجما.( 4)

 .1/222كتاح ر ان الغليل يف حل مع ل وليل  بن غازي المكااسي، باح ال يا  ( 5)

( هـو واتم  المحععين، وحامل لوان علمان المذهب المالكي المـدقعين، الع مـ  ال نامـ ، رـي  الجماعـ ، 6)

بـن أحمـد بـن محمـد بـن يوسـه بـن علـي  وصاحب الت انيه الرا ع  الاافع ، أبو عبد اهلل َمحمـد فتحـ 

َش ، الرهوين، نسب  إلى قبيل  الرهون  إحـدى قبا ـل  كب جبـل الزبيـب، وهـي بـين مـدياتي الحاس، المدعو: َبرق

 ي، تــويف  ر شــاون ووزان، ونــا قــرب َجــدد والــده المعــروا بالــدين وال ــ ح: الحــاس يوســه بــن علــ
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ــار، ــن المعي ــوازل الشــنادا  م ــا يف ن ــذا فم ــن  (1)إذا علمــَت ه ــه الحطــاح ع ونَعَل

ُس ل أبو محمد عن قرى بالباديـ  متعاربـ  يعـول <من أنه:  (2)لي يف حاري  المدون المشدا

بعانم لبعض: إذا رأيتم الن ل فايروا، فرره بعض أهل العرى فايـروا فأصـبحوا صـياما، 

 م  بتت الرؤي  بالتحعي ، فنل ي ل صومنم؟ قال: نعـم، قياسـا علـى قـول عبـد الملـ  

 ابن الماجشون يف الرجل يأيت ال
َ
. ونعلـه الشـي  التسـولي (3) >عو  فيخبقر أن الن ل قد ُر قي

 .(4)يف نجته مخت را ، ونعله أيا  الشي  الرهوين عن ابن غازي يف تكميله

وُس ل ابـن سـراس عـن إضـرا  الاـار مـن <ونعل قبله مت   به عن المعيار ما ن ه: 

لى رؤي  النَ ل حسبما ذكر، قري  إلى أورى إع م  بالن ل فأجاح: الاار توَقد عَ م  ع

إذا كان ح ل ألهل العري   ع  من أهل العري  األورى أهنـم   يوقـدون الاـار إ  إذا رأوا 

 .(5)>النَ ل باوا عليه، وإ  ف ، قاله ابن سراس

                                                 
هـ مـن مؤل اتـه الشـنيرة: حارـيته علـى 1230  رحمه اهلل بوزان فجر يو  السبت  الث عشر رماان سا  

 .6/13. و: األع   للزركلي 6/353: ررح الزرقاين لمخت ر وليل. ان ر ترجمته يف: هدي  العارفين

 ( أي: فنو المذكور يف نوازل األقاي  والشنادا  من كتاح المعيار للونشريسي.1)

هـ، فعيه بجاي  566أبو عبد اهلل محمد بن أبي العاسم بن محمد بن عبد ال مد الزواوي المشدالي  :  ( هـو2)

إحدى قرى بجاي  وهي بطن مـن بطـون زواوة، لـه وإمامنا ووطيبنا وم تينا وصالحنا، نسب  إلى مشدال  

)تكميل على تعليع  الوان وغي علـى هتـذيب المدونـ  للربادعـي(، وهـو بمثابـ  الشـرح لنـا، فـر  ماـه سـا  

. 1/301لعـادل نـوينض  -من صدر اإلس   حتى الع ر الحاضـر-هـ. ان ر: معجم أع   الجزا ر536

 .2/331و: تراجم المؤل ين التونسيين لمح وظ 

 .3/253. و: مواهب الجليل للحطاح، كتاح ال يا  1/105)الاوازل ال غرى للمندي الوزاين. ( 3)

إتحــاا ذوي الــذكان والمعرفــ  بتكميــل تعييــد أبــي تكميــل التعييــد وتحليــل التععيــد. وعاوانــه الكامــل: )( 4)

ر عـن الخزانـ  الالحسن، وتحليل تععيد ابن عرف  ااصـري  بتـامكرو ، ( لمحمد بن غازي المكااسي، ُنشق

ــ  موريتانيــا، وهــذا اإلصــدار  يشــتمل علــى قســم وصــدر أياــا عــن دار المــذهب للطباعــ  والاشــر بدول

صــ حاهتما  ،مجلــدين مجمــوع ياــم يف ويعــاالعبــادا ، وهــو بتحعيــ  أحمــد بــن عبــد الكــريم نجيــب، 

  .( من العطا الكبير1265)

ــن ســراس األندلســي( 5) ــي العاســم ب ــاوى قاضــي الجماعــ  أب ــ . 515 :  فت ــار لإلعــ   بالرؤي هـــ إضــرا  الا

(1/112.) 
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موضوعه: كوُن المجعول لنم تل  الع م    قاضي لنم يعتاي بأمر الشريع ، و  

مايرين أوربوا غيرهم بتل  الع م  أهنـم رأوه، فنـم مخـربون جماع  تعو  معامه، وأن ال

عــن رؤيــ  أن ســنم،   نــاقلون عــن العاضــي أو غيــره  بوَتــه، إذ ذاك هــو موضــوع األصــل 

المعــيس عليــه، الــذي هــو كــَ   ابــن الماجشــون كمــا علمــَت مــن نعــل المــوا ، ونحــوه 

ه:  كان وضيا ممن  بت عاده  ويف الماتعى: إذا لم يكن بالموضا إما ، أو<للحطاح ون  

برؤي  ن سه، أو برؤي  من يث  به، في و  بذل  وي طر، ويحمل عليه من يعتـدي بـه، نعلـه 

 . (1) >الباجي، وغيره عن عبد المل 

فما يف الدر الثمين من أن محل ما  بن الماجشون؛ إذا كان هااك قاأ أو جماعـ  

 َت من نعل الموا ، والحطاح.من المسلمين يعتاون بأحكا  الشريع ، و ُا ما علم

ومن كان بموضا لـيس فيـه حـاكم  >فرع< م وق ت بعُد على كَ   الماتعى ون ه: 

يت عد فيه أمر الااف بال و ، أو كان ممن يايا ذلـ ، فعـد قـال عبـد المالـ : يابغـي أن 

َدُه بمن يثبت ذل  عاده برؤي  ن سه، أو برؤي  من يث  به، في و  بذ  ذل  ويت عَّ
َ
ل  يراعي

ـا تعـذر لعدمـه، أو  وي طر، ويحمل عليه من يعتدي به، وجُه ذل  أن  بوته عاد الحاكم َلمَّ

َا إلى أصله يف  بوته بالخرب وباهلل التوفي   . انتنى ماه بل  ه. (2) >الت ريط، ُرجق

وأيا : ف ن ابن الماجشون   يعـول بثبوتـه باعـل الواحـد عـن  بـو  النـ ل عاـد 

  <إن جعلاا قول الم اه: <المست يا ، ف ي الحطاح ما ن ه:  العاضي، أو عن الرؤي 

َرج  من مسأل  الاعل صـل ا سـتثاان، ويكـون المعاـى: إن نعـل الما ـرد عـن  >بما رد ُمخب

 بو  الن ل عاد العاضـي، أو عـن الرؤيـ  المست ياـ ،   يثبـت بـه النـ ل، إ  إذا نعـل 

                                                 
 .2/33، و: الماتعى للباجي 3/253مواهب الجليل للحطاح الرعياي. ( 1)

هـــ، كتـاح ال ـيا ، مـا جـان يف رؤيـ  النـ ل لل ــو  131الماتعـى رـرح المورـأ ألبـي الوليـد البـاجي  : ( 2)

 .2/33وال طر يف رماان 
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ير والخـاد ، أو إلـى أهـل بلـد لـيس لنـم ومـن يف عيالـه، كـاألج (1)ذل  الرجل إلـى أهلـه

  يعتاــون بــأمر النــ ل وضــبط رؤيتــه، ونعــل يف التوضــيل يف ذلــ   (2)قــاأ، أو جماعــ ٍ 

َل عاــده قــوُل ابــنق الماجشــون وهــو  قــولين عــن ابــن الماجشــون، وســحاون، وكأنــه تــرجَّ

 .(3) >ال اهر

بـن الحاجـب ببحث ابـن عرفـ  مـا ا >إ  كأهله<يف قوله:  (4) م ُبحث ما الم اه

  <كما تعد  عن ابن غـازي، وقـد اعتمـد الشـي  باـاين تعريـَر الحطـاح لعـول الم ـاه: 

ــرد ــه<، ون ــه: >بما  ــى قول ــ  عل ــه معطوف ــم إن كون ــا< :  ــل  (5)>نم ــن ل  ــو ال ــاهر م ه

، لكاــه وــ ا المشــنور، وكونــه >  بمــاجم<الم ــاه، ويؤيــده تــرُك العطــه يف قولــه: 

 (6).>عيد من ل  ه، إ  أنه جاٍر على الما وصب >برؤي  عدلين<معطوف  على 

ومما يدل على أن موضوعه كون المايرين مخربين عن رؤيتنم بتلـ  الع مـ ، مـا 

، و  يعكـر عليـه مـا (7) >إذا رأيتم الن ل َفاَيدُروا<يف السؤال من قول بعض العرى لبعض: 

                                                 

ل فمعتاـى كـ   ابـن الحاجـب أن فينـا قـو  بأنـه   يك ـي يف  بـو  النـ ل، وأما مسأل  الاعل إلـى األهـ( 1)

فالاعل مشروط عادهم بالعدال  وكذل  إذا لم يكن بالم ر من يعتاي بأمر الن ل، ف اهر قول سـحاون: 

 )ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمُت و  أفطرُ ( أنه   بد من الشنادة بشررنا.

 .هـامش األصلكذا يف  .(معطوا على بلدٍ )( 2)

 .253-3/256مواهب الجليل للحطاح: ( 3)

الم اه: المراد به ابن أبي زيد العيرواين، وقد ُبحث معه من حيث اقت اُره يف الجواح على ال ـح  كمـا ( 4)

 سيأيت.

 أي قوله الساب : )وَعمَّ إن نعل نما(.( 5)

 .3/253مواهب الجليل، كتاح ال يا  وا عتكاا: ( 6)

فايروا: أي أضرموا الاار إع ما برؤي  الن ل، وكان ذل  عادة عاـد بعـض أهـل العـرى، وهـذا الكـ   مـن  (7)

َه ألبي محمد ابـن أبـي زيـد العيـرواين رحمـه اهلل، وهـو متـداول يف كتـب ال عـه، أورده المنـدي  سؤال ُوجد

 .3/253والحطاح يف مواهب الجليل:  1/105الوزاين يف الاوازل ال غرى: 
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مجمـوع أهـل العـرى   ، ألن البعاـي  بالاسـب  ل>فرره بعض أهـل العـرى<بعده من قوله: 

 . (1)بالاسب  لواحدة فعط، في د  بما إذا كان كل أهل قري  أو بعانا

أمـا إن كـان ُيعلـم أن <وبعد أن نعل الحطاح جواح أبي محمد قال ععبه مـا ن ـه: 

اون مـن جعـل الاـار فيـه  المحل الذي فيه الاار يعلم به أهل ذل  البلد، وُيعَلُم أهنم   ُيمكَّ

نــ ل عاــد العاضــي، أو رؤيــ  مست ياــ ، فال ــاهر أنــه لــيس مــن بــاح نعــل إ  إذا  بــت ال

الواحد، وهذا كما جـر  العـادة ف نـه   يوقـد العااديـل يف رؤوف الَماـاير إ  بعـد  بـو  

الن ل، فمن كان بعيدا  أو جان بليل فال اهر أن هذا يلزمه ال و  بـ  وـ ا فتأملـه واهلل 

 .(2) >أعلم

تحرر نعله عـن المـوا  والحطـاح، ومـا وقـا عليـه العثـور يف قلُت: أنَت وبير بما 

ر عـن رؤيـ  ن سـه،   عـن  ك   الباجي؛ أن موضـوع كـ   ابـن الماجشـون إوبـاُر المخبـق

ا ست اض  أو الثبو  عاَد العاضي، ما كون ذل  بمحل   إماَ  به يعتاـي بـأمر الشـريع ، 

، هو ما قطا الا ـر عـن >كان إل  أما إن<و  جماع  تعو  معامه، وعليه فعول الحطاح: 

المعيس عليه، فاهر يف أن المراد به البحث ما أبي محمد من حيث اقت اُره يف الجـواح 

 على ال ح ، من غير بيان حكم اإلقدا  هل هو الوجوح أو غيره.

ــون  ــل ألن يك ــو محتم ، إذ ه ــال  ــد إجم ــي محم ــا يف جــواح أب ــه وق وحاصــله: أن

إ  مطلـ  ال ـن، أعاـي فـن الرؤيـ  أعـم مـن ح ـولنا موضوعه أن التايير لم يح ل بـه 

با ست اضــ ، أو بــالثبو  عاــد العاضــي، أو برؤيــ  عــدلين،  ــم بعــد ا عتمــاد علــى تلــ  

نق تلــ  الع مــ ،  الع مــ ، وإصــباحق الاــاف صــياما لــذل ، َكَشــَه الغيــُب صــدَ  ماــمَّ

                                                 
ماماه سب  الك   عليه يف جواح ابن سراس من فتاواه. والمؤله رحمه اهلل يااقش هــاا مسـأل  البعاـي ، ( 1)

 وحملنا يف سؤال أبي محمد على مجموع أهل العرى. 

 .255-3/253مواهب الجليل للحطاح: ( 2)



 
33 

رؤيـ ، لكاـه ي ـل فال و  وإن لم يجب علينم لعد  علم تحجير اإليعاد إ  بعد تحع  ال

ن را  لما استادوا إليه، كما ي ـل يف ا سـتااد للواحـد المخـرب عـن رؤيـ  ن سـه، حيـث   

قاضي معتٍن بالشريع  و  مـن يعـو  معامـه، فال ـو  إن لـم يجـب علـى المشـنور، لكاـه 

ي ل مراعاة  لعول ابن الماجشون، ومحتمل  ألن يكون موضوعه ح ـول ال ـن الغالـب 

ين، أو بالثبو ، ويبعده ما يف السؤال من  بو  الرؤي  بعُد بالتحعي ، كح وله برؤي  عدل

ف  يابغي أن يكون الجـواح قاصـرا  علـى ال ـح ، بـل بمـا هـو أوـص مانـا، وهـو لـزو  

 ال يا .

أما حيُث إن موضوع األصل المعيس عليه الذي هو قول ابن الماجشـون مـا تعـد  

َب جـواح أبـي محمـد بيانـ  ل ـرع بيانه غير ما مرة، فيتعين أن يكون ما ذكره  الحطاح ععق

رور، وهو أن الاعل عـن الثبـو  بتلـ  الع مـ  ي  ـل فيـه بـين علـم تحجيـر اإليعـاد، أو 

إوراس البارود يف البوادي ليل  الش ، إ  بعد  بو  الرؤي  كارح المدافا يف الحواضر 

ا يف جواح ابن سراس التي   تخلوا عن أ م  وقااة، فيلز  ال و ، أي: وال طر حيا ذ كم

ُلُه عن الشي  الرهوين.  المتعد ق َنعب

للت  يل غالب    دا مـ ، ولكونـه مغـايرا  لمـا يف السـؤال مـن  >إما<إذ التحعي : أن 

  بو  الرؤي  بالتحعي  بعد أن أصبحوا صيام .

إذا تعــرر هــذا؛ فمســأل  التلغــراا التــي هــي بيــت الع ــيد مــن هــذا المرقــو ، وقــد 

َبـر وـاص علمَت ماهي بقر واص بالكسر لُمخب ته يف الجمل  مما تعد ، إنما هي من باح ُمخب

ـَم  بال تل، فالمخَبر بال تل الذي هو المتلعي للع م  التـي   ينتـدي لمـدلولنا غيـُره، َتَعلَّ

َد له ناقل  عن الااقل الخاص، الذي هو جاعل الع م  بكي يـ  واصـ ، وُوـصَّ  ذل  وُق ق

ما يماا قياسنا على مسأل  اإليعـاد،  تاـاح ال ـر  بيانمـا ب نـور به دون غيره، وذل  م

رين بالكسـر  الاار الموقدة لكل ذي ب ر را  رؤيتنا، فلم تكن الاار واسط  إ  بـين المخبـق
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والمخَبرين بال تل، وو ان ذل  يف التلغـراا، إ  عـن المتلعـي مـا فـرأ كمـال اعتاا ـه 

 ، فجدير إجـران مسـأل  التلغـراا ُمجـرى مسـأل  بالتلعي، وفرا  باله من الشواغل ال كري

 التاجيم بجاما الخ ان يف ُكل  عن عام  الااف، والا ر يف كل با ر واص.

ويف ررح األُبدي نع   عن العاضي أبي ال ال عياأ يف الرد على من قال يف معاـى 

بـالاجم وقد احت  المردود عليـه بعولـه تعـالى: ﴿و<بحساح الماجمين:  (1)>فاقُدروا له<

، ف ن ا ي  عاد الجمنور محمول  على ا هتدان يف السير يف الرب والبحر، (2)هم ينتدون﴾

و  ي ل أن يكون المراد حساح الماجمين، ألن الااف لو ُكلد وا ذل  ر  علينم، إذ   

 َيعرا ذل  كل  أحد، وإنما ي ل التكليه بما يعرفه الجميا.

، وإنمـا ُيعتـرب (3)لماجمـين   حـدف  وتخمـين  الاووي: وعدُ  الباان على حسـاح ا

 .(4) >ماه ما ُتعَرُا به العبل  ووقت ال  ة

َفَباَن من هذا أنه   يابغي ا عتماُد على التلغراا يف كل من ال و  وال طر، وإقام  

، وأن معارضـَ  مـن عـارأ  الموسم، ولو كان كل مـن الجاعـل للع مـ  والمتلعـي عـد  

ل عليه صادفت محلََّنا، بحيث   يجوز إهماُلنا والعدوُل عانا، كما فتوى من أفتى بالعم

  يجوز ا عتماد على فتوى من أفتى بالعمل بـه فيمـا ذكـر مـن األهلَّـ ق إلقجرا قنـا ُمجـرى 

ــَد ب بت ــحيل الشــي ق الجليــلق الع مــ ق أبــي   العــول بالعمــل بحســاح الماجمــين، وإن ُأيد

 هلل ون عاا به.عبد اهلل سيدي محمد عليش رحمه ا

                                                 

وال طـر يف رماـان،  أورجه اإلما  مال  يف المورأ، كتاح ال ـيا ، بـاح مـا جـان يف رؤيـ  النـ ل لل ـو  (1)

إذا رأيتم النـ ل ف ـوموا وإذا رأيتمـوه فـأفطروا  ملسو هيلع هللا ىلصوالبخاري يف كتاح ال و ، باح قول الابي  1/256

 .2/152واإلما  مسلم يف كتاح ال يا ، باح وجوح صو  رماان لرؤي  الن ل  2/32

 .16سورة الاحل، األي :( 2)

 ين(.ويف األُبدي من ك   الاووي: )ألنه حدف  وتخم( 3)

 .1/11إكمال إكمال المعلم لهُبي، كتاح ال يا ، باح ال و  لرؤي  الن ل ( 4)
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وكن أينا الاافر ممن يعرا الرجال بـالح    ممـن يعـرا الحـ  بالرجـال، ومـن 

 >  تا ر إلى من قـال وان ـر إلـى مـا قـال<كَ   سيدنا علي ابن أبي رالب رضي اهلل عاه: 
ُا والم اح، وكَتَبه جامُعـه وراققُمـه العبـُد الاـعيُه (1) ، واهلل أعلم بال واح، وإليه الَمرجق

مُد الزواقي غ ر اهلل له ولوالديه والمسلمين رمين. انتنى من وطد مؤل ه.وكتبـه بطاجـ  أح

 هـ.1333يف رنر ذي الحج  الحرا  متم عا  

* * * * 
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 لوهـاح ومععول من حيُث ل ُ ه ومعااه. ان ر )رـرح كلمـا  أميـر المـؤماين علـي بـن أبـي رالـب لعبـد ا

 (.12ص 
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 َسنَن الّسعادة األسنى، يف الّتوّس  إلى اب بالص ة على 

 للفقيم الكاتب عبد القادر بن  حبيبم وأسماسم الحسنى

 هـ(1771ُ حمد ابن  وسى المراكشي )تويف نحو: 

 

                         

                       

 

 

 تقديم

ن الّسعادة األساى، يف الّتوّسل إلى اهلل بالّ  ة علـى حبيبـه وأسـما ه يعّد كتاح َساَ 

الحساى، لل عيه الكاتب عبد العادر بن ُمحمد ابن موسى المراكشي رحمه اهلل، من كتـب 

الّ لوا  واألوراد واألدعي  التي لـم يكتـب عانـا يف فنـارف الكتـب مـن ققَبـل المعتاـين 

ّل هذا العمل رهين الّرفوا لـم يلت ـتب إليـه إلـى ا ن، بالمكتب  الّ وفي  المغربي ، وقد ف

 فكان هذا من دواعي ا رغال عليه والتعريه به.

وهذا الاّص على وجازته، جما فيه المؤله بين الدعان وال ـ ة علـى رسـول اهلل 

، بعبارا  أدبي  را عـ ، واوتيـارا  دقيعـ  موّفعـ ، فكـان عمـ   يسـتحّ  ا هتمـا  بـه، ملسو هيلع هللا ىلص

 أحد علمان مّراكش من أصدقا ه ينتّم بشرحه والتعلي  عليه كما سيأيت. وهذا من جعل

وإذا كان هذا الكتاح مـن المخطورـا  الغميسـ  التـي لـم ي ـلاا عاـه رـين، فـ ّن 

مؤّل ه أيا  يعّد من بواعث الكشه عاه، إذ لم نعرا له ترجم  م ّ ل ، و  إرـارا  يف 

 تقديم وتحقيق 

 يونس الّسّباح

 طنجب - الرابطب المحّمدّيب للعلماء
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رح على وجه العمـو ، هـذا علـى الـرغم كتب اللاجم المتعّلع  بمراكش أو جاوح المغ

من أّنه كان كاتب  راعرا ، وله م اهرة ما كبار رجال الّدول  يف وقته. وقد حاولُت يف هذا 

التعديم أن أورئ للكتاح بلجم  تعّرح إلى حّد كبير مـن المؤّلـه وأسـرته واهتماماتـه، 

ُت أن   أريـل يف بعـض ما تسليط الاون على الكتاح وأهّميته وما يتعّل  به، وقد حاولـ

الجوانب حّتى   يخرس العمل على نطا  الاشـر يف الكتـاح الجمـاعي، وإّ  فـالك   يف 

 حافل.
ّ
 سياقه ومتعلعاته يحتاس إلى قسم دراسي

 ترجمب المؤلف: 

مؤّله هذا الكتاح   يعرا عاه سوى نتٍه غير وافي ، وقد بحثـُت كثيـرا  يف كتـب 

  العلميــ  بمــراكش ورجالنــا، وكــذا بعــض كتــب الّتــاري  الّتــراجم التــي اهتّمــت بالحركــ

المعاصر، والّرح   وما إلى ذل  فلم أجد ذكرا  للّرجـل، علـى مكانتـه.  ـّم بعـد سـؤال 

 من تّبّعى من ح دته، والّتاعيب يف بعض الكاانيش وجدُ  بعض ما يجّلي سيرته. 

 ، الكاتب البارع، الّسـّيد وكّل ما تحّ ل لدّي عاه، أّنه ال عيه المعّمر، المسّن الربك

عبـد العــادر بــن ُمحّمــد ابــن موســى المّراكشـي، ياتمــي لبيــت ابــن موســى الّشــنير بــالعلم 

واألدح وودم  الّسـلطان، وي نـر هـذا جلّيـ  يف نـّص تجديـد فنيـر التـوقير وا حـلا ، 

 ، ونّ ه: (1)الذي وق ُت عليه بحوزة ح يدته

 ى سّيدنا ومو نا محمد ورله وصحبهالحمد هلل وحده  وصّلى اهلل وسّلم عل<

يعلم من كتاباا هذا، أّناا بحول اهلل  ّم وجود سّيدنا ن ره اهلل، جّددنا لحملته الّطلب  

الث    األويار، أباان مؤّدح الّشرفان أصلحنم اهلل، ال عيه المسّن الربك ، الّسّيد محمد بن 

م ما  موسى رحمه اهلل، وهم: الطالب الّطّيب، والّطالب عبد العادر، والّطالب محّمد، ُحكب

                                                 
( أمّدتاي ب ورة ماه الشريه الحاج  ل زياب ابن موسـى ح يـدة المؤّلـه، بـارك اهلل فينـا ورزقنـا ال ـح  1)

 والعافي .
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بأيدينم مـن فنيـر سـّيدنا الّشـريه، وأمـره المعتـّز بـاهلل المايـه، المتاـّمن سـدل أرديـ  

ــل  ــي الجمي ــرا ، والّرع ــربّة واإلك ــات  الم ــى ع ــل عل ــينم وا حــلا ، والحم ــوقير عل الّت

ــ ، وال ــه المخزنّي ــوا ، مــن الُكَل ــه الع ــا يطالــب ب ــاَتنم عّم ــتدا ، ومحار وفــا ه المس

يــه، و  تخــر  علــينم  الّســلطاني ، بحيــث   يخــاَربون بتكليــه، و  يلحعنــم أذى ُمخق

عــادة، و  يحــدث يف جــانبنم نعــص  و  زيــادة، مراعــاة   نحيارــنم للجاــاح الّشــريه، 

والّتمّس  بكريم أذياله، وا ست  ل بوريه ف له، فيجب على الواقه عليه من وـّدا  

يعمل بمعتااه، و  يحيد عن كـريم مذهبـه و  يتعـّداه، والسـ  ، سّيدنا وو ة أمره، أن 

 .>"رابا"هـ 1225جمادى األولى عا   16يف 

هذا الاّّص الّشريه يطلعاا على جوانب من سيرة هذا العالم، فنو يسـّلط الاـون و

على أسرة ابن موسى، وقرنا من ملـوك الدولـ  العلويـ ، بـل إّن والـده كـان مـؤدح أباـان 

ــرفا ــادر الّش ــد الع ــم: عب ــ (، ه ــان )الّطلب ــربرة العلم ــانه ال ــه أياــ  أّن أبا ــم ما ــا. ونعل ن ن

)المؤّله(، وإووته: الطّيب، ومحّمد، وقد وص وا بـأّننم رلبـ  علـى مـا كـان سـا دا  مـن 

 هذا الم طلل وإر قه على أهل العلم ووَدمته.

ورـيووه يف كـّل ونجنل تمام  تاري  و دته المؤّله، ودراسـته األولـى والثانيـ ، 

مرحل ، إّ  أّناا نجز  بأّنه ترّبـى علـى يـد والـده ال عيـه الربكـ  سـيدي ُمحمـد والـذي كـان 

مؤّدب  )أستاذا (، وكذا وجوده يف حاضرة العلم والعلمان مديا  مّراكش، والتي كانت تعّ  

أوـذ نـا بال عنان واألدبان، وجامع  ابن يوسه نا أرنر من ناٍر على عَلـم، فـ  رـّ  أّنـه 

وارتوى من معين أع منا،  ّم عـرا عاـه ميلـه للّت ـّوا بحكـم البي ـ  التـي عـاش فينـا، 

 رياأ العروف الشـنير، حيـُث ضـريل ابـن سـليمان الجزولـي صـاحب 
ّ
وو دته يف حي

د  ل الخيرا ، فنااك انعطا للاريل المذكور، وأكـّب علـى أوراده حسـبما حـّد اي بـه 
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َرك أباــان ه، ونــا قاــى رــطر حياتــه يف ا نكبــاح علــى كتــب األوراد غيــر واحــد مّمــن أدب

 وال لوا  وما إلى ذل .

وهو إلى هذا كّله، اهتّم بكتب اللغ  واألدح، فعرأ الّشعر وأجاده، وكان يسّخره 

ــان اهلل،  ــربّك بأولي ــوي، وا ســتغا   والت فعــط يف الّتوّســ   وا بتنــا  ، والمــديل الاّب

للّت وا والتعّل  بالجاَاح الاّبوي، كان يعيـب علـى أبـي  ورجال مراكش الّسبع ، ولحّبه

الّطيب المتاّبي ولو ديوانه مـن المـديل الاّبـوي، وإغراقـه يف ن ـا  الساسـ ، ومـدح فـ ن 

 .(1)وذّ  ع ّن، فكان هذا الماحى عاده قادح  يف رعره، مّما جعله يحّط من قيمته

 ن األول، وبايــه مــن بعــده، كمـا ارــتغل أياــ  كاتبـ  لــدى الّســلطان مــو ي الحسـ

عبــد العزيــز وعبــد الح ــيل، وكانــت تربطــه بــاألوير م ــاهرة. ومــن رــعره يف الّســلطان 

 :(2)مو ي عبد الح يل قوله

َل الَخليعـــ ب  -1 َر الـــتَّّم يـــا ســـمب  أَبـــدب

رة اإلكــــرا  مــــاكم -2  أتتباــــي بقــــدب

ــــ    -3 ــــاَك اهلُل إحســــان  وفاب  حب
 

ـــــ ب   ـــــ  والخليَع  ويـــــا فـــــرَد الج ل

ـــأر ـــهب ف ـــ  وأســـاغتب ريَع  و ب فام 

يَعــــــ ب  ــــــ  بالّشــــــريع ق والَحعق  وعلمب
 

ومــن رــعره الــذي وق اــا عليــه يف كاّارــته، هــذه الع ــيدة يف الّتوّســل، نوردهــا هاــا 

لتعّلعنا بالمَترَجم له، ود لتنـا علـى مكانتـه يف الـاّ م، فعـد ذكرهـا يف كاّارـته، وقـّد  لنـا 

                                                 
وحـّد اي مـّرة السـّيد امحمــد <. مـا نّ ـه: 212/ 1( ذكـر ال عيـه محمـد بـووبزة يف جـراح األديـب الّســا ل: 1)

در يحمـل علـى أبـي الّطّيـب المتاّبـي ويسـتجنله، فأرـار عليـه المذكور، أّنـه سـمَا والـَده السـّيد عبـد العـا

وَن ععلـ ، ن ـرا  إلـى مكانـ  المتاّبـي يف الّشـعر  بالّتوّقه وقال لـه: إّن الاّـاف إذا سـمعوا ماـ  هـذا يسـلقك 

 إّنه   يساوي عادي فلبس ، وما قيمُ  من ُيماي ُعُمره 
ّ
يف مدح والب غ  والّت اّن يف العول، فرّد عليه: ياُباي

، قــال الســّيد امحمــد: فعرفــُت ملسو هيلع هللا ىلصأقــوا  وهجــانق روــرين دون أن يعــول بيتــ  واحــدا  يف ســّيدنا رســول اهلل 

َره وبُت فكب  .>اّتجاهه، واست ب
 .25( صاوان وغير صاوان. ص: 2)
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وّســل نــؤ ن الّســادا  الكــرا  األبــرار، علــى ســبيل ولكاتبــه تــوّ ه اهلل، هــذا التّ <بعولــه: 

 .(1)>ا وت ار، من بحور الّرجز

ـــــــا ســـــــاديت -1 ـــــــا ســـــــاديت ي  ي
ــــــــــى -2  بُكــــــــــم توّســــــــــلي إل

ـــــــــــي ويف -3 َبتق  ُكرب
ـــــــــــهق  يف َكشب

ـــــــن -1 ـــــــا م ـــــــا َللمشـــــــاي  ي  ي

 ســــــــــــــــارعوا باناــــــــــــــــ ٍ  -5

ـــــــــادرٍ  -6 ـــــــــَد الع ـــــــــادي عب  أن

ـــــــــــــَديت ويف -3  يف حـــــــــــــّل ُععب

ـــــــــي -5  وبـــــــــابن هـــــــــّوارَي أب

ــــــــ -2 ـــــــــوالشَّ  ابُبكقي أبــــــــي َمحـ

ــــــــا -10 ــــــــّزاٍر أع ــــــــي ق ع  والّش

 والّشـــــــي ق ما ـــــــوٍر بـــــــه -11

  ــــــــّم بتــــــــاس العــــــــارفينب  -12

ـــــــــ -13 ــــــــاد  الـ  وســــــــيددي حّم

 وســــــــــــــــيلتي لرّباــــــــــــــــا -11

ــــــــــَدين  المجتَبــــــــــى -15  والَنمب

ـــــــــــــددت نا -16 ـــــــــــــي م  وراحت

 وماــــــــه أرجــــــــو عــــــــاج    -13

 وأرجـــــــو عط ـــــــ  وافـــــــرا   -15

ـــــــــا رجـــــــــالب   ـــــــــا كرمـــــــــاُن ي  ي

ـــــــريم ذي الجـــــــ لب  ـــــــي الك  رّب

ــــــــــ حق حــــــــــاٍل ومــــــــــيلب   إصب

ــــــــــــم ي ــــــــــــُر الاّــــــــــــوالب ن  يسَّ

 لمـــــــن بـــــــه ضـــــــا  المجـــــــالب 

ــــــــالب   الجــــــــي ين قطــــــــَب الكَم

ــــــــــالب  َص ــــــــــاَي والوق ــــــــــلق ُماَ  ني

ــــــــــــالب  ــــــــــــَرايت ُتع  بكــــــــــــٍر عَث

ـــــــّمد يشــــــاُح لــــــي الَجَمــــــالب   ـ

 َمـــــــــُل يـــــــــاجٍل يف الّســـــــــؤالب 

 أرجـــــــــو الَعطايـــــــــا بانبنمـــــــــالب 

 أبـــــــي الوفـــــــا ق ـــــــدي أ نـــــــالب 

باُف وارُا الّ ــــــــــــ لب   ــــــــــــــدَّ

ــــــــــــالب  ــــــــــــا أه ــــــــــــدين مّم  ياع

 الب يوســــــــُه ســــــــي ي للاّاــــــــ

 إلــــــــــــى ُعَعيــــــــــــٍل بســــــــــــؤالب 

ــــــــــوالب  ــــــــــيَض الاّ ــــــــــاقتي ف  ل 

 مــــــن كامــــــٍل زاكــــــي القخــــــَ لب 
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 هـــــو أبـــــو يعـــــَزى الـــــذي -12

ــــــــــي ر -20  جــــــــــوُ  أنورغبت

 ابــــــــــنق ُمَســــــــــافقٍر عــــــــــــ -21

 وبعلـــــــــــــــي تشـــــــــــــــّبثي -22

 عســـــــــــــاه أن يســـــــــــــعَياي -23

 وباإلمــــــــــا  المرتاـــــــــــى -21

 فكــــــم عليــــــل قــــــد رَقــــــى -25

ــــــا -26 ــــــيُ  بع ــــــا الشَّ ــــــ  ي  وب

ـــــــــولقي -23 ـــــــــي يف العيبُل  ورمع

ـــــــــدا   -25 ـــــــــ  حام ـــــــــه َمعام  ب

 َمَطــــــــــــــــرٍ  -22
د
ــــــــــــــــالولي  وب

ـــــــــ -30  وباإلمــــــــا ق ماجــــــــد الـ

ــــــــــــ -31 ـــــــــــّم بج ـــــــــــا    ياربا

ـــــمق  -32 ـــــذيوقاس  الب ـــــري ال

 رّح بجاهــــــــــــه أجــــــــــــبب  -33

ـــــــَوى -31 ـــــــافَ  الاّ  وارـــــــوق مس

 بربكـــــــــــــا  الُعَررـــــــــــــي -35

ي -36 ـــــــــــابَجرق  السَّ
 وبســـــــــــويدق

 واغ ــــــرب ذنــــــوبي واك اــــــي -33

ـــــــــــ -35 ــــــــــن َقيبـ ــــــــــاة اب  وبحي

ي وبــــــــــــأبي -32  والحــــــــــــاتمق

 يــــــــــا رّباــــــــــا بجــــــــــاهنمب  -10
 

ـــــّد لب  ـــــل ال ـــــن أه ـــــّد م ـــــد ُع  ق

ــــــــ لب   تــــــــاجَل بالعطــــــــب النق

ـــــا والخ ـــــالب  ــــــدي  ذي المزاي  ـ

ـــــوُث الّرجـــــالب  ـــــي غ ـــــن النيت  اب

 رــــــــــراَح فياــــــــــه الــــــــــز  لب 

ُســــــونقجي وطبـــــــي ُيـــــــزالب   الط  ب

ــــــــــدب َأزالب  ــــــــــوٍ  ق ــــــــــم هم  وك

ـــــــــَدالب  ـــــــــب ســـــــــلا  بانسق  أرل

ـــــــــــالب  ـــــــــــي ســـــــــــعيٍد أن أَن  أب

 وبركـــــــــــــــــاٍ  يف تـــــــــــــــــَوالب 

ــــــــــزالب  ــــــــــرا    ي ــــــــــُب وي  أرل

وي اصــ ل عــن قــبل ال عــالب   ـــــُكرب

ــــوالب  ــــي جــــم الاّ ــــر أعطا ـــــا كي  ــ

صـــــــــــالب   أنلَتـــــــــــه ماـــــــــــ  الوق

ــــــــر والب  ــــــــا وي ــــــــه ي  مــــــــا ُرمُت

ـــــــــــل وبـــــــــــيلب   واجمـــــــــــا بأهب

ــــــالب  ــــــي المع ــــــاَن ســــــّدد ل  عثم

ـــــــــي باّت ـــــــــالب  ـــــــــدب ل  رّح َفُج

 وارــــــــ اي مــــــــن داٍن ُعاــــــــالب 

 قلبــــــي بمعــــــالب ــــــــٍس فــــــاحيي 

ــــــــالب  ــــــــباعي برج ــــــــوح الّس  أّي

ــــــــــالب  مب بأفاــــــــــلق مع
ــــــــــاوتق  ف

 



 
13 

، ورل بيتـه الكـرا ، ملسو هيلع هللا ىلصوله أيا  هذه العطع  يف الّتاّرع إلى اهلل، والّتوسّل بالابي -

 :(1)واألوليان...

ـــــــــبي -1 ـــــــــاين وَص ـــــــــا َدَه  لّم
ـــــــــــــــذي -2 ـــــــــــــــُت هلل ال  فزع

و  -3 ـــــــــــــرق َت ب ـــــــــــــه مسب  ناديُت

 الم ــــــــــــط ى -1
ّ
ــــــــــــالاّبي  وب

 ورلــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــحبه -5

ــــــــــــ    -6 ــــــــــــه قراب  ومــــــــــــن ل

ــــــــل -3  يف صــــــــرا داين المعاق

ــــــــي -5 ــــــــارّح فارــــــــهق عّلت  ي

 واعـــــــُه وعـــــــاا عـــــــاج    -2

ـــــــــــــــا ورلنـــــــــــــــمب  -10  وا نبَي

ــــــــــــرهمب  -11 ــــــــــــا بأس  واألولي

 بالـــــــّذا  باألســـــــما بمـــــــا -12

ـــــــَريت -13  فـــــــارَحم يـــــــارّح َعبب

 ورّح ربـــــــــــي صـــــــــــبيتي -11

 وامـــــان بمـــــا أرجـــــوه مـــــن -15

 والع ــــــُو ماــــــَ  يرَتَجــــــى -16

 تهوفاـّــــــــي قـــــــــد حّســـــــــا -13

ـــــــهُ  -15 ُت  وجنـــــــي لكـــــــم وّجنب

 وارــــــــــــَتّد ماــــــــــــه َنَ ــــــــــــبي 

ــــــــبق  ــــــــؤتقي الَمطبل ــــــــ ي وي  يش

ـــــــــــدق ُنـــــــــــَوبقييف َحـــــــــــّل   َععب

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــلي وَرَلب  توّس

ـــــــــــي ـــــــــــّبنم ُحبق ـــــــــــن بح  وم

 بســـــــــــــــــــَبٍب أو نســـــــــــــــــــبق 

ــــــــي ــــــــَزَل ب ــــــــا ن ــــــــه م  وكش

ـــــــــــبب عَطبـــــــــــي  نــــــــــمب وأذهق

ـــــــــــــــــي  بجـــــــــــــــــاه أزواس الاّب

ــــــــــــي تب ــــــــــــٍد َتجب  وكــــــــــــّل عب

حق  ــــــــــــــــرق ــــــــــــــــرٍ  أو مغب  بمش

ـــــــــــــبق   أنزلتـــــــــــــه مـــــــــــــن ُكُت

ـــــــــي ـــــــــارّح ُنَكبق  واصـــــــــرا ي

ــــــــــــُؤحق  ــــــــــــامى ُك ــــــــــــَر يت  غي

 عافيـــــــــــــــــــ  ومرغـــــــــــــــــــبق 

 مـــــــــــن رـــــــــــّدة وَصـــــــــــَغبق 

ـــــــــــــبق  ـــــــــــــ  تخّي ـــــــــــــ  ف  ب

ــــــــــي ب ــــــــــبق ماّ   ــــــــــد  الّطل
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 بعـــــــــــــــــدرٍة وقـــــــــــــــــّوةٍ  -12

جـــــوه مـــــنب  -20 ـــــاُنب بمـــــا أرب  وامب

ـــــــــاُتهُ  -21  وَفاـّــــــــي قـــــــــد حسَّ

ـــــــه -22 ـــــــي لكـــــــم وّجنُت  وجنق

ةٍ  -23 َرٍة َوُقـــــــــــــــــوَّ  بُعـــــــــــــــــدب

 {أستجب ادعوين} قلت: قد -21

ــــــــى -25 ــــــــارّح عل  وصــــــــّل ي

ــــــــــــــد وســــــــــــــيلتي -26  محّم
 

ــــــــــبق  ــــــــــا ذا المواهق ــــــــــ  ي  ما

َغـــــــــــــــــــبق   عافيـــــــــــــــــــٍ  وَمرب

ـــــــــــــبق  ـــــــــــــ  ُتخيد ـــــــــــــَ  ف  ب

ــــــــــبق  ــــــــــدب  الّطَل ــــــــــي ب ق  ماّ

ــــــــــبق  ــــــــــا ذا الَمَواهق ــــــــــ  ي  ما

ــــــــــــي ــــــــــــل أَرب ــــــــــــاماُنب باي  ف

 ويــــــــــــرق رســــــــــــوٍل ونبــــــــــــي

 لّمــــــــــــا دهــــــــــــاين َوَصــــــــــــبي
 

ومّما نعلمه أيا  عاه أّنه كان ياتمي للّطريع  الاّاصري ، الشنيرة بجاوح المغـرح، 

هـذه رسـال  ماعولـ  <كر هذا صريح  يف ُكاّارته لّما نعَل رسال   قال ععَبنا: وقد وجدناه يذ

بواسطتين من وّط ريخاا إما  العارفين، ساقي حمّيا الوصال من فياه للغارفين، سـّيدنا 

وم ذنا، ومن عليه بعد اهلل ورسـوله معَتمـدنا، أبـو العّبـاف الشـي  أحمـد بـن محّمـد بـن 

 . (1)وبعد هذه الّرسال  ورد الّطريع  الاّاصري  >به...ناصر رضي اهلل عاه وعاّا 

ي  كما وجدناه أيا  يذكر إذنـه يف ورد، وسـاده فيـه إلـى الشـي  العربـي بـن المعطـق

هـ(، حيث يعول بعد ك  : هذا البيـت يتلـى ومـس عشـرَة مـّرة 1231الّشنير الذكر ) :

 بعد ص ة الّ بل لت ري  الُكَرح:

ـــادر أهلـــ  عـــدّوي بكَ  ـــا ق ـــدهوي  ي
 

ر  فــأردق الكــذوَح المعــو  
 ومعتــدق

 

 وهذا يتلى لتوقير الّ الم. 

وقد أذن لكاتبه يف الجميـا الشـريه مـو ي الحسـن بـن المعطـي الجزولـي، كمـا 
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اّتخذ ذل  عن ريخه سيدي يوسه الحا ـالي، وهـو عـن سـّيدي العربـي بـن المعطـي، 

 .(1)ن ا اهلل به

ال عيه الّ ويف عبد العادر ابن موسى كـان ومن و ل هذه الاّعول كّلنا نستشّه أّن 

ولوعـ  بالّت ـوا، غارقـ  يف الـّذكر والّتـذكير، وكاّارـته رافحـ  نـذه الّتجليـا ، ويكـاد 

 يطغى فينا هذا الجانب على غيره.

وقد وجدُ  بكاّاش البشير أفـي ل )مخطـوط(. هـذا الاّعـل الـذي كتبـه مـن وّطـه، 

  : ول  ه: فا دة لماا الّرعاا ونزا الدّ 

فاستمس  }، {لكّل نب  مستعر  وسوا تعلمون}يكتُب ويوضا ويعّل  يف ُرقَع . <

إّن الـذي فـرأ عليـ  العـررن لـراّدك }، {بالذي أوحي إلي ، إّن  على صراط مستعيم

وقيـل يـا أرأ ابلعـي مـانك ويـا سـمان أقلعـي، }، {إّنه على رجعـه لعـادر}، {دإلى معا

األسـتاذ عبـد العـادر ابـن موسـى والـد صـديعي ، مـن وـّط {>وغيض المان وقاي األمـر

 .(2)سيدي محمد ابن موسى

هـ، فعـد وق ـت 1330أّما وفاة المؤّله ومعربه، فالذي نعلم عاه أّنه تويفَ يف حدود 

هـ. وبعـد وفاتـه 1325على رسال  من وَلده الشاعر الوزير محمد ابن موسى مؤّرو  بعا  

ن مرابط  نا مّدة مديدة من عمره، وكـان دفن بزاوي  سيدي سليمان )الجزولي( حيث كا

يعّد من أصحاح الّدليل، الذين ياعطعون لعرانة دليـل الخيـرا  نـا، ونـذه الّزاويـ  دفـن 

عدد من أفراد أسرته، ومانم: ولده ال عيـه الكاتـب أحمـد ابـن موسـى، وح يـده العاضـي 

اسـ  المحكمـ  محمد بن محّمد )الوزير( ابن موسـى، الـذي تـوّلى العاـان بمـراكش ور 

 بباي م ل، وتويفَ عن غير ععب.

                                                 
 .15( كااش ابن موسى. ص: 1)

 ( كااش البشير أفي ل. دون ترقيم.2)
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وأّما مؤّل اتـه: فلـمب أعـرا لـه سـوى هـذا التويلـه يف الّ ـلوا ، وكاّـاش مخـتلط 

كسا ر الكاانيش، كتب مع مه، وراركه يف الكتاب  فيه ولده محمد الوزير فيما بعد، وكان 

 إذ ذاك   يزال رالب  بمّراكش كما ي نر جلّي  من وّطه.

لكاّاش مّما يجـب الوقـوا عاـده يف ترجمـ  المؤّلـه، واسـتخراس ميو تـه وهذا ا

العلميــ  واألدبيــ  مــن وــ ل مــا كتبــه فيــه، إذ يعــّد و يعــ   مياــ   رتبارنــا بــالمؤّله، وبــه 

استطعاا معرف  عدد من األمور الشخ ي  الخاص  به. وقد ارتمل علـى ق ـا د ووفيـا  

ــ  وتعب ــوا  ورســا ل ولغ ــار وصــلوا  ودع ــن وأذك ــ  م ــى ذل ــا إل ــا ورــب وم ــر رؤي ي

 المختل ا .

ومّما يؤسه له أّناا لم نجد اإلرارة إليه فيما كتب عن كاانيش العلمـان المختل ـ ، 

وفّل حبيس الّ ل إلى أن وقا بيد جنيا  المخطوط العربي، ريخاا العالم الربكـ  سـيدي 

د )فتحـ (، محمد بووبزة الحساي رحمه اهلل، وذل  على يد نجله األديب سـيدي امحمـ

الذي كان من وّلص أصدقا ه، ومن الملّددين عليه إلى رور يو  يف حياته، ولنذا الّرجل 

المغمــور العــالم، يرجــا ال اــل يف تــوفير فرصــ  الّلعــان، وهتيــئ الجــو بــين أويــه الــوزير 

الشاعر سيدي ُمحمد )ضم ( ابن موسى، وال عيه سيدي محمد بووبزة، وقـد أ مـر هـذا 

أورى، كانت مااسب  لجما ما وجد من ترا ه األدبي رـعرا  ونثـرا ، ولـذل   اللعان لعانا 

يعّده ال عيه بووبزة من كبار ريووه وأهّمنم، وكان يكّن له كامل التعدير وا عتبار، وقـد 

رلب ماي رحمه اهلل قبل وفاته زيارة قربه باريل سيدي الّ ـعيدي، ولكـّن الماّيـ  كانـت 

 .(1)أسرع إليه من إنجاز الوعد

                                                 
( سّجل هذا الكااش ضمن رسال  جامعي  لايل دبلو  الدراسا  العليا المعّمع ، بشعب  اللغ  العربي  وردانا، 1)

مرتيـل، مـن إعـداد الطالـب: عبـد الواحـد ابـن عبـد العـالي. وإرـراا:  -بكلي  ا داح والعلو  اإلنسـاني 
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تـرك المؤّلــه ذّريـ  ريبــ ، وأباـان بــررة، عرفـوا كّلنــم بـالعلم وال اــل والّ ــ ح، 

 وامتنان الكتاب ، وودم  الّدول  العلوي  ورجالنا، وهم حسب السّن الّسادة:

الع ّمــ  ال عيــه المشــارك، الّشــاعر األديــب الاابغــ ، م خــرة المغــرح الكاتــب  -1

هـ(. ولد 1355-1301د العادر ابن موسى، )البارع، الوزير سيدي ُمحمد )ضّم ( بن عب

 بمراكش وتويف بمديا  تطوان ودفن باريل سيدي الّ عيدي.

ال عيــه الكاتــب أحمــد ابــن موســى، كــان كاتبــ  بالّ ــدارة بالعاصــم  الّربــاط،  -2

 هـ(، ولد بمراكش وتويف نا، ودفن نا باريل الجزولي قرح والده.1331 -1303)

هــ(، ولـد 1333-1305)فتحـ ( ابـن موسـى) ال عيه الكاتـب الشـاعر امحمـد -3

 . (1)بمراكش وتويف بتطوان ودفن بزاوي  ال اسي بحي الّطرنكا 

أّ  هانئ ابن موسى، تَزّوجنا ال عيه الحاجب محمـد الحَسـن بايعـيش حاجـب  -1

 الّسلطان محمد الخامس رحمنم اهلل جميع .

 وضوع الكتاب وقيمتم  : 

ماــاي ، وتــأّن  يف عباراتــه، وأحســن   رــّ  أّن صــاحب الكتــاح بــذل فيــه جنــدا  

اوتياراته، وأكثر من هذا كان يراسل كبار العلمان يف وقتـه، فيستشـيرهم، ويأوـذ بـرأينم، 

وَيعتّد با حنم، ومّما وق اا عليه يف هذا الّ دد، رسال  جوابي  كتبنا لـه الع مـ  األديـب 

ه معرفـ  تاّمـ ، فك همـا الشاعر أحمد بن عبد الواحد ابن المّواز، والـذي يعـرا المؤّلـ

تعارى الكتاب  بدار المخزن، ويعرا بعانم بعا ، وهذا نّص ما كتب به للمؤّلـه بعـد 

 اّر عه على الكتاح.

                                                 
( تواري  مي دهم ضبطنا الع م  عبد اهلل كاّون رحمه اهلل، عن السّيد امحمد المذكور. ان ر: صـاوان وغيـر 1)

 .25صاوان. ص: 
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 الحمد هلل وحده وصّلى اهلل وسلم على سّيدنا ومو نا محمد ورله

ى، محّباـا وأوانــا يف اهلل، ال عيــه الكاتـب البــارع األرضــى، الخّيـر الاّاســ  الُمرتاــ

العالم الّ الل سيدي عبد العـادر ابـن موسـى، رعـاك اهلل وسـ    عليـ  وَرحمـُ  اهلل عـن 

 وير مو نا أّيده اهلل.

وبعد، فعد وصلاي كتاب  بأّن المولى سبحانه يّسـر لـ  يف جمـا ما ـ  صـ ة علـى 

يف  ، محّبــ   فيــه وابتغــان  لمــا عاــد اهلل الــ ، والتمســَت ماّــا مطالعَتنــاملسو هيلع هللا ىلصمو نــا رســول اهلل 

الُكّراس  صحبَته، واوتبار صّح  معااهـا ومبااهـا، فلـتعَلم أوّوتـ  أّنـي تـدّبرُ  الكّراسـ  

المــذكورة التــي ضــماَتنا مــا وّفعــَت ب اــل اهلل إليــه مــن الّ ــلوا  علــى ســّيد األرســال، 

الموصول  باألدعّي  المرفوع  المعارس والَعبول واإلقبال، فأل يُتنا قّرة  لهب ـار، وتاـويرا  

باُلجمـــل  -رعـــاك اهلل–ب ـــا ر وحـــرزا  لهســـرار، وتطنيـــرا  للّســـرا ر، ألممـــَت فينـــا لل

الّ ــحيح ، والم ــردا  ال  ــيح ، والمعــاين الغزيــرة، واللاكيــب الــوجيزة المايــرة، 

وا نسجاما  البـارزة عـن صـ ان الّطوّيـ ، وإوـ ص الَععـد والاّّيـ ، وجريـَت فينـا علـى 

ّ ـالحون، واّت ـ  علـى تـأ يره العـارفون، مـن تعـديم المان  الذي أجما على اوتيـاره ال

م   الّ لوا  المحّمدي  على رغا ب األدعّي ، لكون هذا الّترتيـب عاـد أهـل الّسـر مسـتلزق

لح ول األماي ، وك ي   بالاّتا   الّسرّي ، ف  رّ  أّن المولى سـبحانه أفنـَر فيـ  عاايَتـه 

   ل  يف مواصل  محبوح الحارة وحبيبنـا، باإللنا  للتيبنا، وجعل العمل الّ الل مطيّ 

وح  َ  أّن أدعَيتنا ب اـل اهلل للـّذاكر مسـتجاب ، وأمـداحنا للّسـاما مسـتطاب ، نسـَترب و  جرب

مانا ن حا  العرح الّروحاين، ونستمّد نا إمداد المعا  الاّوراين، وإّنما األعمال بالاّيا ، 

ن مـو هم، ورـاح يف نَعـم المعرفـ  تعّبلـبنم جعلاا اهلل وإّياكم مّمن سبَعت لنم العاايـُ  مـ

ومثواهم، ورملتنم عطَ ُ  محبوح الحاـرة فرجحـتب لنـم وزنـ ، وسـعتنم مـن مـدرار 
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نا، ورّيد ب لنم يف الّسعادة األبدّي  ُركا ، وأنالتبنم يف المعاش والمعاد ُيماـ   المواهب مزب

ــادة، فكــانوا مّمــن ســ اــ ، وتك لــت لنــم بالُحســاَى والّزي ب  لنــم رضــوان اهلل األكــرب وأمب

ُتتبح اـا  بتخ يص اإلرادة، رمين، بجاه مو نا محّمد عليه وعلى رلـه الّ ـ ة والّسـ  ، ولب

 هـ.1320روال  11باسخٍ  مانا بارك اهلل في ، وعلى المحّب  والّس  . 

ب الّ  ة الّثانّي  والّسبعين، وهـو:  وماه: فعد فنر لي أّن قول  يف الّدعان الذي ععق

اللنّم ارزقاا حّ ـ  وافـرا  مـن محّبتـ  ومحّبتـه الـ ، يابغـي أن تجعـل يف مكانـه: وارزقاـا 

ال وَز بمحّبت  ومحّبته ال ، ألّن ل ل الحّل يؤذن بالّتجز   والّتبعيض، والمحّب  مـن ققَبـل 

الّت دي  الَعلبي الذي   يعبل الّتجز   و  يدولنا الّتبعيض،  سّيما والمعا  يعتاي كما 

لمحّب  وتماَمنا من غير نعص فينا، و  ضعه كما هو الواجب حسـبما يف حـديث عمـر ا

 رضي اهلل عاه.

 وأّمــا الّتســمّيتان فك همــا مستحَســن، واهلل يرعــاك ويثيــُب ويتعّبــل. أحمــد بــن 

 .  (1)عبد الواحد بن المّواز السليماين لطه اهلل به

ــوو ــ  علــى هــذه الرســال  الع مــ  ال عيــه محمــد ب ــه: وقــد عّل بزة بعــد نعلنــا بعول

> 
ّ
والّرسال  تشَتمل على أمور ماتَعدة، والمختار إن ران اهلل يف موضوع الّ  ة علـى الاّبـي

ــون األدح ملسو هيلع هللا ىلص ــّ  وس ــى الّش ــّر   عل ــا مَح ماه
ــ ّن حق ــواردة، ف ــيأل ال ــى الّ  ، ا قت ــار عل

ــال، وأقــوى ســبب يف ا ّت ــال  ــان وراحــ  الب ــر ذلــ . ومبعــث ل رم ا ــدان وغي وا عت

 ملسو هيلع هللا ىلصوحاين بالم ّلى عليه الرّ 
ّ
مبتـَدع    أصـل لـه يف الـّدين  ملسو هيلع هللا ىلص،  ّم إّن الّتوّسـل بجـاه الاّبـي

و  مسّو  له يف الَععل، ف ّن الّتوّسل إلى اهلل باألرخاص   يخلو إّما أن يكون بأعياهنم أو 

بأعمالنم، وك هما   يجوز َععـ   ونعـ  ، فليتوّسـل اإلنسـان إلـى اهلل تعـالى بَعملـه هـو، 

                                                 
  .215-1/213جراح األديب الّسا ل )مخطوط(:  (1) 
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وهــذا واضــل  إن رــان اهلل، ولكــن اإللــه والعــادة والّتعليــد حوا ــل كثي ــ  بــين اإلنســان 

 . (1)>والحعيع 

وهذه الّ لوا  التي أّل نا هـذا الّسـّيد <وأضاا العالم محمد بووبزة أيا  قا   : 

رأيُتنا عاد وَلده السّيد َمحّمد رحمنما اهلل، يف مجّلـد مشـروح  مـن أحـد فعنـان مـّراكش، 

 . (2)>له: بوسّت ، كان من أصدقان المؤّله يعال

قلــت: ومع ــوده بشــرح العــالم محمــد بــن عبــد الّســ   بــن أحمــد بوســّت  كتابــه: 

، وهـو يف مجّلـد ضـخم توجـد >م تاح الّروض  الحساا، يف رـرح َسـاَن الّسـعادة األسـاى<

ال ا ـدة  . وقدر رأياـا مـن تمـا 3325 -نسخ  ماه بالمكتب  الوراي  بالّرباط، تحت رقم: د

أن نورد معّدم  الشارح لتعّلعنا بالمتن، وتسـليطنا الاـون علـى جوانـب هاّمـ  تسـعه يف 

 الحكم على العمل، وهذا نّ نا:

 بسم اهلل الرحمن الّرحيم وصّلى اهلل وسّلم على سّيدنا ومو نا محّمد ورله

ير العّنـار، لـه الحمد هلل الذي   إله إّ  هو العزيز الجّبار، مال  الُمل  العوّي العـد

األسمان الحساى، والّ  ا  الُعلى، عّز ج لـه، وسـما كماُلـه، فـ  تدركـه األوهـا ، و  

ُتحيط به األفنا  وهو الع ّو الحليم الغّ ار، نحمده تعالى حمـدا    عـ  بج لـه، ونشـكره 

 سبحانه ركرا  يستوجُب المزيد من نَعمه وأفااله.

، وسـراس أفعـه، الـّداّل عليـه بأقوالـه وأفعالـه، والّ  ة والّسـ   علـى أكمـل ولعـه

أفال الخ   ، ومعدن الحعا  ، من جعـل اهلل الّ ـ ة عليـه للعبـد مـن أحسـن أعمالـه، 

 صّلى اهلل وسّلم عليه وعلى رله، ص ة  نجُدها ذويرة  يوَ  لعا ه.

                                                 
. 212-215/ 1: ن سه (1)  

  (2) . 1/212: ن سه
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وّي وبعد، فيعول العبُد ال عير الّاعيه، الُمحتاس يف كـّل ن ـس إلـى رحمـ  رّبـه العـ

الّلطيه، من ليس له تعلي  بغيره البّت ، محمد بن عبد الّس   بن أحمد بوسّت ، غ ر اهلل له 

 ذنوَبه، وسَتر عيوَبه، وبّلغه يف الّدنيا وا ورة مطلوبه ومرغوبه.

إّن أفال ما يتوّسل به إلى ذي الج ل، يف نيل المعاصد وبلو  ا مال، وأع ـم مـا 

ل َتن وترادا األهوال، دعان الّرحيم الّرحمن الكبيـر المتعـال، يعت م به العبُد عاد كثرة ا

بع م أسما ه، والّتعّرح إليه بال  ة على واسط  ععد ُرُسـله وأنبيا ـه، فـ ّن الّ ـ َة عليـه 

من أجّل الُعُربا  وأفال الّطاعا ، وأولـى مـا أن عـتب فيـه ن ـا س الّسـاعا ، وكـان  ملسو هيلع هللا ىلص

وّسل إلى اهلل بالّ ـ ة علـى حبيبـه وأسـما ه الُحسـاَى، كتاح َساَن الّسعادة األساى، يف التّ 

جامعــ  لهمــرين؛ فنــو فريــد يف بابــه، لــم ياســ  ناســ   يف هــذا الّزمــان علــى ماوالــه، و  

سـمحتب قريحـ   بمثالـه، لجمعـه بـين دعـان اهلل، والّ ـ ة علـى حبيبـه وم ـط اه، مـا مـا 

فيـا، والـوزن المسـتوَفى، والّسـجا تاّماه ركله البديا، من عذوب  الّل ـل والّترتيـب الرّ 

 المَعّ ى.

وكيه  ، ومؤّل ه أبعاه اهلل أديب زمانه، وفريد ع ره وأوانه، فنو اإلما  األوحـد، 

والُنما  األمجد، والع ّمُ  األررد، المشـارك الّ ـالل الخّيـر الربكـ ، المؤّيـد بمـو ه يف 

مـداو  ومثـابقر، أبـو  ملسو هيلع هللا ىلصرسـوله  الّسكون والَحرك ، من هو لطاع  رّبه مبادر، وعلى ودم 

ُمحّمد سيدي عبدالعادر بن الخّير الربك  دّرة الّسلوك ومؤّدح الملوك، المتربّك به سّيدي 

محمد بن موسى تغّمده اهلل برحمته، وأسكاَه يف أعلى درجا ق جاّته، وأبَعـى اهلل المؤّلـه 

 ووقاه، وبّلغه يف الّدارين ما تماّاه. 

ّيتــه، ســألاي أّيــده اهلل بعــدما رــالعاي علــى هــذا الكتــاح ولحســن نّيتــه، وتطنيــر رو

الّشريه، والمؤلَّه الّلطيه، أن ُأقّيد عليه جمل   تكوُن له ررح  يوّضـل معانيـه، ويشـّيد 

مبانيه، فأجبُت سؤاله رجان أن أنت م يف سـل  مـن وـد  هـذا الجاـاح األرفـا، وأحتمـي 
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ر والّ  ح، وإن لم أكن مانم ف ّن الّتشـّبه مى هذا الّش يا المشّ ا، وتشّبن  بأهل الخيبحق 

نــم َرَبــاح، وذلــ  بعــد أن اســتخرُ  رّح األربــاح، ومســّنل األمــور الّ ــعاح، فرأيــُت 

والحمد هلل ما ياشرح بـه الَعلـب، ويـزول عاـه مـا يجـده مـن الكـرح، ورحـم اهلل مـن رأى 

و  لسـلوك تلـَ   ول   فأصلل، أو عايَن َزَل   فسـمل وصـ ل، فـ ّني لسـُت أهـ   لـذل ،

المسال ، لعلت العلم وق ور ال نم، ما ما هو م ز  لعلب اإلنسان يف هذا الّزمـان مـن 

، واهلَل >م تـاح الّروضـ  الحسـاا، يف رـرح َسـاَن الّسـعادة األسـاى<النّم والغـّم، وسـّميته: 

أسأل أن يا ا به وبأصله، ويجعله وال ـ  لوجنـه، ف ّنـه الَجـواد الكـريم الـذي ياـاعه 

 .(1)>الحساا ، ويع و ب اله عن الّسّي ا ..

 وصف النّسخب المعتمدة: 

وأّما الاّسخ  التي بيدنا فني نسخ  تاّم  أنيع ، كتبت بخّط مغربـي مجـوهر، ملـّون، 

بأّولنا إرار مّذّهب عليه أركال نباتي  وهادسّي ، وبجانبه ترجم  دا ري  مزورف ، وتعا يف 

. 32ا الّ ــغير، اســتدركت نــا حارــي  ب ــ ح  صــ ح  مــن العطــ 32مجيلــد أنيــ  ياــّم 

والّ اهر أّننا ُنسخت وّ ي   بع د اإلهدان حسـبما ي نـر مـن رمزهـا )س( الـذي يرمـز 

 لخزان  الج وي، وهو بلدي المؤّله ومن معارفه. 

 وأّولنا:

بســم اهلل الــرحمن الــرحيم وصــلى اهلل علــى ســّيدنا ومو نــا محمــد ورلــه وصــحبه 

 وسّلم تسليم 

العبــد ال عيــر وــديم الم ــط ى، عبــد العــادر ابــن موســى عاملــه اهلل ب اــله  يعــول

 وسامحه فيما أسا.

                                                 
  (1. )3-1الروض  حساا. ص: م تاح 
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 المختار، ووّفعاا ب اله لعرع بابه، واستج ح 
ّ
الحمد هلل الذي جعلاا من أّم  الاّبي

َرار، بالّ  ة والس   على سّيد أحبابه ووير أنبيا ه األرنار، والـّدعان بع ـا م  دب ويره المق

ه رنان الليل وأرراا الاّنار، والّشـكر لـه سـبحانه علـى مـا أو نـا مـن سـوابأل نَعمـه، أسما 

وفيوضا  جوده وكرمه، والّ  ة والّس   على الما ور المؤّيد، سّيدنا ومو نا محمد 

َر والَعَدد.  صلى اهلل عليه وعلى رله وأصحابه، ص ة  كثيرة المَدد،   تعَبل الَح ب

 ورورها:

لاا من كّل وير سألااك، وادفا عاّا كّل رّر وسون وبـ ن، واوـتم لاـا  اللّنم استجب

بخــاَتم الّ ــالحين، واغ ــر لاــا ولوالــدياا ولجميــا المســلمين، وســ    علــى المرســلين، 

 والحمد هلل رّح العالمين.

قال معّيُده توّ ه اهلل: تّم بحمد اهلل هذا الّتأليه المبـارك ليلـ  الجمعـ  يف غـّرة رـنر 

لمحّر  فاتل عا  عشرين و   ما   وأله، تعّبله اهلل وجعله وال ـ  لوجنـه ووسـيل   اهلل ا

إلى رضاه، ورضى رسوله، ون ا به الاّ ا العميم، وجعله من األعمـال التـي يثيـُب علينـا 

 بالجاّ  والاعيم المعيم، بجاه رسوله الكريم، رمين.

الخزانـ  الحسـاي  هــ. وهـي مـن مـدورا  1320محـّر   1وقد فر  مانـا بتـاري : 

، ومانا نسخ  م ورة بالخزان  العام  توجد تحت رمز: س رقم: (1)11322بالّرباط رقم: 

512. 

 عملي يف التحقيق: 

 لعد قمُت يف إوراجي لنذا العمل با يت:

مّنــدُ  للــاّص بمعدمــ  ارــتملت علــى نتــه مــن حيــاة المؤّلــه لــم أجــدها عاــد  -

 غيري.

                                                 
 . 121-2/120ان ر: فنرف مخطورا  الّت ّوا.  (1)
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 رقمُت الاّص وضبطُت مشكله. -

 ما به من ريا . ورجُت  -

 فّعر  ت لياته وجعلت كّل ت لي  على حدة للتوضيل ما ترقيمنا. -

 وضعت بين مععوفتين أسمان اهلل الحساى حسب كّل ت لي . -

 نماذج  صورة  ن المخطوط: 
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 النّص المحّقق

 

سّيدنا ومو نـا محمـد ورلـه وصـحبه  بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على 1/

 وسّلم تسليم 

يعــول العبــد ال عيــر وــديم الم ــط ى، عبــد العــادر ابــن موســى عاملــه اهلل ب اــله 

 وسامحه فيما أسا.

 المختار، ووّفعاا ب اله لعرع بابه، واستج ح 
ّ
الحمد هلل الذي جعلاا من أّم  الاّبي

َرار، بالّ  ة والس   على سّيد أ دب حبابه ووير أنبيا ه األرنار، والـّدعان بع ـا م ويره المق

/ 2أسما ه رنان الليـل وأرـراا الاّنـار، والّشـكر لـه سـبحانه علـى مـا أو نـا مـن سـوابأل/

نَعمه، وفيوضا  جوده وكرمه، والّ  ة والّس   على الما ور المؤّيد، سّيدنا ومو نـا 

َر والَعَدد.محمد صلى اهلل عليه وعلى رله وأصحابه، ص ة  كثيرة المدَ   د،   تعَبل الَح ب

لُتنا لا سي، ولمن هـو ُم ـّرط معّ ـر  وغريـ   يف  وبعد، فنذه صلوا  ودعوا  عمق

َساَن الّسعادة األساى، يف الّتوّسـل إلـى اهلل <بحور الَغ ل  مثلي من أباان جاسي، وسّميُتنا: 

إّن اهلل }هلل الع ـيم: ، ممتـث   يف الـّدعان نـا قـول ا>بال  ة على حبيبه وأسـما ه الحسـاى

، وقوَلـه (1){وم  كته ي ّلون على الابي، يا أينا الذين رماوا صلوا عليه وسّلموا تسـليم 

، و  حــول لــي و  قــّوة إّ  بــاهلل يف (2){وهلل الســمان الُحســاَى فــادعوه نــا}الكــريم: 

تلـ  / وجمعنا وتحبيرها، وماه سـبحانه اسـتمّد الَعـون يف ذلـ ، وسـلوك 3تسطيرها،/

                                                 
.56األحزاح. ري :    (1)  

.150األعراا. ري :   (2)  



 
62 

ــَم الوكيــل، وولّيــي يف الــّدنيا وا وــرة، والنــادي إلــى ســوان  المســال ، فنــو حســبي ونعب

 الّسبيل، فأقول راجي  من اهلل الّسداد يف المُعول.

 ]اهلل[

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -1-

األبدّي ، ورسول  الاّاصل، الذي يّسـرَ  نبّي  ال اتل، الذي فتحَت به أبواَح الّسعادا  

به أسباح الّرحما  العلّيـ ، علـى قـدر مـا تحّبـه وترضـاه، واغ ـر ذنوباـا، واسـُتر عيوباـا، 

 وعاملاا والمسلمين ب ال  يا اهلل.

 ]الّرحمان[

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -2-

ى ولعـ  أجمـيعن مـن فيوضـا  اإلحسـان، وارحماـا برحمتـَ  / ما أفاـَته علـ1عَدد/

 الواسع  يف الّدنيا وا ورة يا رحمان.

 ]الرحيم[

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -3-

ــ ع   ــ  والّش ــي مــن أهــل النداي ــيم، واجعلا ــ  الع ــيم، عــَدد كــّل مخاــّر وهشق ذي الُخل

 .والرحم  يا رحيم

 ]المل [

/ اللنّم صّل وسّلم وبارك على سـّيدنا ومو نـا محّمـد، وعلـى رل سـّيدنا 5/-1-

محمد عـَدد كـّل نـاٍس يف ا وـرة مـن ولعـ  وهالـ ، ونّجاـا و  ُتنلكاـا بـذنوباا ومّلكاـا 

 أن ساا وجميَا الخيرا  يا مال .
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 ]العدوف[

لى رل سـّيدنا محمـد اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وع -5-

 عدد األن اف والاّ وف، وقّدساا من كّل وصٍه ذميم ب ال  يا قّدوف.

 ]الّس َ [

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -6-

 عدد حساا  أهل اإلس  ، واجعلاي مّمن يا تي  بعلب سليم يا س َ .

 ]المؤمن[

/ 6ارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلـى رل سـّيدنا محمـد/اللنّم صّل وسّلم وب

عدد كّل متحـّرك وسـاكن، صـ ة  تتوّ نـا نـا يف حركاتاـا وسـكااتاا وتـؤّمُن نـا سـاحاتقاا، 

 بماّ  يا مؤمن.

 ]المنيمن[

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -3-

كـّل كـافر ومـؤمن، و ّبـت قلوباـا علـى اإليمـان، وأّمـن ووفاـا يف عدد ما وّطه العلم على 

 الّدارين يا منيمن.

 ]العزيز[

اللنّم صّل وسّلم وبارك على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سـّيدنا محمـد  -5-

ص ة  تاّم   تدولاي نا يف حرزك الَحريز، وتكسوين بربكتنا ُحّل   من عّزك موَنَعَ  الّتطريز يا 

 عزيز.

 ]الجّبار[

/ وبارك على سـّيدنا ومو نـا محّمـد، وعلـى رل سـّيدنا 3اللنّم صّل وسّلم/ -2-

محمد عدد ما أفلم عليه الليل واضان عليه الاّنار، ورّنرنا بجاهه من الخطايـا واألوزار، 

 واجُبر أحوالاا بكرم  وجودك يا جّبار.
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 ]المتكّبر[

 نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو -10-

محمد عَدد من يّسرهتم لطاعت  وَعَمل البقّر، ويّسر على ذل  واجعلاي من المتواضـعين 

 لكربيا   يا متكّبر.

 ]الخال [

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -11-

اــا/  بال ــد  واّتبــاع الحــّ   /5محمــد أكــر  الخ  ــ ، عــَدد كــّل صــامٍت ونــار ، ووّلعب

 يا وال .

 ]البارئ[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -12-

محمد عدد كّل كاتب وحاسب وقارئ، ص ة  تكون سَبب ُبر اا من األضرار وبرانتاا من 

 الاّار يا بارئ.

 ]م ّور[

ا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــ -13-

ــ ر، صــ َة تحّســن نــا أو قاــا وصــَوَرنا  هــر والّ ــبل الُمسق زب  محمــد مــا تعاقــَب الليــل الم 

 يا م ّور.

 ]الغّ ار[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -11-

/ 2الليـل وأضـان/ محمد سّيد األبرار، وزين المرسلين األويار، وأكـر ق مـن أفلـم عليـه

 عليه الاّنار، ص ة  تغ ُر لاا نا الّذنوح الّ غار والكقبار، ب ال  وكرم  يا غّ ار.
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 ]العّنار[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -15-

ار، محمـد نـورق األنـوار، وسـّر األســرار، صـ ة  تكلؤنـا نـا مــن رـّر األرـرار وغَلَبـ  الُ ّجــ

 وذدهم عاّا بسيه قنرَك ياقّنار.

 ]الوّهاح[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -16-

 األّواح، الذي فتحَت به األبواح، ويّسر  إلى ويرَك األسباح، ص ة  هتَُب 
ّ
محمد الابي

 لاا نا مواهب  الَجّمَ  يا وّهاح.

 ]الّرّزا [

/ وعلــى رل 10وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد،/ اللنــّم صــّل  -13-

اـا بجاهـه علمـ  نافعـ ، ورزقـ  حـ    واسـع  يـا  سّيدنا محمد ص ة  تمه ا فا ، وارزقب

 رّزا .

 ]ال ّتاح[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -15-

تل لاـا بربكـ  الّ ـ ة عليـه أبـواح رحمتـ  يـا محمد قلـبق العلـوح وروح األرواح، وافـ

 فّتاح.

 ]الَعليم[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -12-

ـ اي مـن بحـار تلـ  العلـو  وأهنلاـي مـن  رق محمد الذي اقتبَس من علومه كّل علـيم، وأرب

 أسرارها، وعّللاي من أنوارها يا عليم.
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 ]العابض[

للنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا ا -20-

/ ال ا ض، و  تحرماا من مـَدده، واقـبض عاّـا بجاهـه مـن يريـدنا 11محمد بحر الَكَر /

 بسون يا قابض.

 ]الباسط[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -21-

توان، وجدَّ فيـه جـاّد ضـابط، واسـتعملاا يف راعتـ  وراعتـه، محمد ما توانى يف العمل م

 وابسط علياا رزق  يا باسط. 

 ]الخافض[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -22-

ــب متحّبــب وَبَغــَض بــاغض، واجعلاــي مــن الخافاــين جاــاحنم ألهــل  محمــد مــا تحبَّ

 محّبت  وويار ولع  ياوافض.

 ّرافا[]ال

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -23-

/ يف أهــوال العيامــ  للخ  ــ  رــافا، ورــّ عه فياــا بجاهــه عاــدك، 12محمــد الــذي هــو/

 وارفعاا فيمن رفعته من أوليا   يا رافا.

 ]الُمعّز[

رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى  -21-

 محمد عدد من ُتذّل وتعّز، وأعّزين بمتابعته ومحّبته يا معّز.
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 ]الُمذّل[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -25-

محمد عَدد من ماى من ولع  ومن هو معبل، وارزقاي الَعبول واإلقبال على راعت ، 

ّل.  وذّلل لي كّل صعب يا ُمذق

 ميا[]الّس 

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -26-

/ والجمـال البـديا، 13محمد صاحب الجاه الع ـيم والـّذكر الّرفيـا، والُحسـن ال ـا  /

 وارزقاي لّذَة سماع كتاب  وساّته يا سميا.

 ]الب ير[

ى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــ -23-

 محمد ص ة  َناال نا ال تل والّتاوير، والب يرة الّتاّم  يف ديا  وفيما يا عاا يا ب ير.

 ]الَحَكم[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -25-

 محمد عدد ما تعّلعت ب  النمم، وما رجاك راس لكشه الّاّر واألَلم، ونّجاا من رـّر مـا

 يأيت به الليل والاّنار ياَحَكم.

ل[  ]الَعدب

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -22-

ل، واقَبل دعا ي/ / بجاهه، واجعلاـي مـن 11محمد ما دعا داٍع واستجبَت له وأنلَته الّسؤب

 أهل العدل واإلحسان يا عدل.
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 ]الّلطيه[

رك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــا -30-

محمد سّيد كّل مشـُروٍا ورـريه، عـدد أمطـار الّشـتان وأزهـار الّربيـا و مـار الَم ـيه 

 والَخريه، والطه باا يف قاا   وقَدرك يا لطيه.

 ]الخبير[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -31-

لاّـذير، الــّداعي إليـ  ب ذنـ  الّسـراس المايــر، ونـّور قلبـي بالّ ـ ة عليــه، محمـد البشـير ا

 واغااي نا وبأوباره عن الجليس والّسمير يا وبير.

 ]الَحلقيم[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -32-

لاـار مـن العـذاح / عدد ما أعددتـه ألهـل جاّتـ  مـن أنـواع الاّعـيم، وألهـل ا15محمد/

 األليم، واجعلاا من أول الجاّ  و  تجعلاا من أهل الاار ب ال  وحلم  يا حليم.

 ]الع يم[

اللنّم صّل وسّلم على سّيدنا ومو نا محّمد، وعلى رل سّيدنا محمـد سـّيد  -33-

 الّساَد الع يم، وع يم محّبت  ومحّبته يف قلوباا يا ع يم.

 ]الغ ور[

م وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســلّ  -31-

محمد عدد ما ولعته من الم  ك  واإلنس والجـّن والـّدواّح والّطيـور، واغ ـر لاـا بربكـ  

 ال  ة عليه جميا ال غا ر والكبا ر يا غ ور.
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 ]الّشكور[

/ وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 16اللنــّم صــّل وســّلم/ -35-

محمد عد الرمل والح ى، ومثاقيل الجبار وال ـخور، وقطـر األمطـار وقطـرا   سّيدنا

 البخور، وأوزعاا العيا  بحمدك وركرك يا ركور.

]
ّ
 ]الَعلي

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -36-

، ورريد من ولع  وغوّي، وأعل كلم  اإلس   وأه
ّ
له باعو  محمد عدد كّل نبي وولي

.
ّ
 ع    يا علي

 ]الكبير[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -33-

محمد ما حّ  حاّس وجّد إلى بيت  وزيـارة حبيبـ  يف المسـير، صـ ة  تايلاـا نـا يف الـّدنيا 

 .ويرك الكثير، ويف ا ورة مسامحَت  وال وَز بالجا  والملَ  الكبيرق يا كبير

 ]الح يل[

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 13/-35-

سّيدنا محمد نبّي  الّش ي  الذي ليس ب ّل و  غليل، واح  اا بجاهه من ُمَواَقَعا  ما   

 ُيرضي  يا ح يل.

 ]الُمعيت[

 اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا -32-

محمد صـ ة  تا عاـا بربكتنـا يف ععبـا  العيامـ  وليلـ  المبيـت، وتطّيـُب لاـا نـا األوقـا  

 واألقوا  يا ُمعيت.
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 ]الَحسيب[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -10-

 الحبيب، واجعلاي بجاهه من الذين يدولون الجاّ  بغير حساح يا حسيب.
ّ
 محمد الابي

 ]الجليل[

/ وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 15اللنــّم صــّل وســّلم/ -11-

ـروا أّيـامنم بالّطاعـ ، وليـالَينم بالّاـراع ، والبكـان والَعويـل،  سّيدنا محمـد عـدد مـن َعمَّ

 واجعلاي مّمن استكان لج ل  وفاز بجزيل نوال  يا جليل.

 ]الكريم[

ّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســ -12-

محمد نبّي  ورسول  الكريم، وماباق جودك العميم، وأنلاا من كَرمه ال ّياأ ما تكّثـر بـه 

 قليَلاا، وتش ي به عليَلاا، ب ال  وإحسان  يا كريم.

 ]الّرقيب[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -13-

/ الَمنيب، وهب لي بربكته مراقَب   تاّم  ، تماعاي من المع ـّي ، 12د الجليلق/محمد السيّ 

 وتذهب عاّي دواهي الاّسيان والغ ل  يا رقيب.

 ]الُمجيب[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -11-

وأمقتاـي علـى راعتـ  محمد الذي بلَغتب رـريعُته للبعيـد والعريـب، واسـتعملاي بسـاّته، 

يب.  وراعته، ومحّبت  ومحّبته يا مجق
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 ]الواسا[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -15-

 محمد عدد الاّجو  الّطوالا، والربو  اللواما، ووّسا أو قاا وارزقاا يا واسا.

 ]الحكيم[

و نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا وم -16-

/ الّرضــى وا ستســ   ألحكامــ  والّتســليم، 20محمــد صــ ة  تجعلاــا نــا مــن أهــل/

كمَ  يا حكيم.  وألنماا الّ واح والحق

 ]الَودود[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -13-

عل يف قلبي ُوّدك وُوّده، ولـّين لـي محمد صاحب المعا  المحمود، والكر  والجود، واج

 قلوَح عبادك بالمغ رة والموّدة، حّتى ياعادوا لي بالمحّب  يا ودود.

 ]المجيد[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -15-

 محمد الموصوا بتما  المحاسن وغاي  الّتمجيد، وارزقاي بجاهه حّ   وُسؤَددا  وَمجدا  

 يا مجيد.

 ]الباعث[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -12-

/ بالّرحم  وتحليل الطّيبا  وتحريم الخبا ث، وابعث لـي وـوارر 21محمد المبعوث/

 الخير من وزا ن الّسّر يا باعث.
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 ]الّشنيد[

، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد -50-

محمد الذي هو أحسُن من كّل َحَسن وأن س من كّل ياقو  فريد، ص ة  ت تُل لي نا إلى 

 مشاهدت  كّل وصيد يا رنيد.

 ]الَحّ [

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -51-

 محمد َعين

لاي يف العيـا  بحّعـ  والوقـوا العقااي  وكاز النداي  ناصـر الحـ  بـالح ، واسـتعم

 على ُحدودك 

 ياَحّ .

 ]الوكيل[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -52-

 و  وكيل، واجعلاي بجاهه من 22محمد/
ّ
/ الّسّيد الاّبيل، الذي ما له من دون  من ولي

 المتوّكلين علي  حّ  الّتوّكل يا وكيل.

 ]العوّي[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -53-

، الذي هو بكّل كمال حرّي، وقّوين على راعت  وودمته يا قوي.
ّ
 محمد السّيد الّتعي

 ]المتين[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -51-

اجعلاـي بجاهـه مـن أهـل الـّدين المتـين، حّتـى محمد نبّي  األمين، ورسول  المكين، و

 ألعاك سالم  مسّلم  يا متين.
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]
ّ
 ]الولي

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -55-

ـّره يف كـّل َسـرّي، واجعلاـي مّمـن توّليَتـه وواليتـه 23محمد/ ، الّسـاري سق
ّ
ـاي ّ السَّ

/ البني

 بح    ورعايت  يا ولي.

 الحميد[]

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -56-

ّ وسعيد، وأسعدين وَسّددبين واحشـرين يف زمـرة أنبيا ـ  وأصـ يا   
 محمد عَدد كّل رعي

 يا حميد.

 ]الُمح ي[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -53-

بعتب به المشي   وما هو م رو   ماـه َمحب ـي، واجعلاـي مـن المخل ـين محمد عدد ما س

ي.  ألسما   والمختّ ين بمواهب ر    يا ُمح ق

 ]يا مبدئ[

/ وعلــى رل 21اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد،/ -55-

، واجعلاـي مّمـن يف أمـو ره سّيدنا محمد الذي جاننا باعو  الجمال والجمال عا  ُمابئ 

 بأسما   يبتدُئ، وعلي  يتوّكل وإلي  يلتجُئ يا مبدئ.

 ]المعيد[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -52-

، وعدب علياـا مـن بركتـه بعا ـدة  محمد الذي هو يف علومه وأسراره وأو قه وأنواره وحيد 

ي الّروان وُتذهُب الّشّدة والب ن يا مُ  وق  عيد.ُترب
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 ]المحي[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -60-

 محمد الذي محّبُته للعلوح ُتحيي، وأحي قلبي بمحّبته واّتباع ُساّته يا محيي.

 ]الُمميت[

/ ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 25اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى/ -61-

 ي وُتميــت، وأحياــي بجاهــه حيــاة  َســاّي   وأمتاــي موتــ   ُســاّّي   ســّيدنا محمــد عــدد مــن ُتحــ

يُت.  يا ُممق

]
ّ
 ]الَحي

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -62-

.
ّ
، وأحياي ما كانت الحياة ويرا  لي يا حي

ّ
 محمد عَدد ما َيعَبل الاّشَر والّطي

 ]العّيو [

م وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســلّ  -63-

محمد ص ة  تجيُرين نا مـن أنـواع النمـو  والُغمـو ، وهـب لـي مـن معرفـ  قّيومّيتـ  مـا 

 أسليل به من كّد الّتدبير يا قّيو .

 ]الواجد[

/ 26اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل/ -61-

مؤمن وارا متواجـد، ورـاكر إلحسـان  وجامـد، وأوجـدين مـن  سّيدنا محمد عدد كّل 

دا  بالغ ، وأنلاي بأسما   عطان  سابغ  يا واجد.  جودك َوجب

 ]الماجد[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -65-

 محمد عدد كّل عالم وعا د، ص ة  تايلاا نا كرام   ومجادة  يا ماجد.
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 الواحد[]

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -66-

 محمد ما ركا راكا وسجد ساجد، واوتم لاا بجاهه بكلم  الّتوحيد يا واحد.

 ]الّ َمد[

/ 23اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل/ -63-

حّد لنا و  عدد، واجعلاي مّمـن ي ـُمد إليـ  نّمتـه  سّيدنا محمد ص ة  دا م   مّت ل    

 يف جميا أموره يا َصمد.

 ]العادر[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -65-

ــُب نــا  لعــ   أكتسق  باقتــدارك وق
ّ
محمــد عــدد مــا ذكــرَك ذاكــر ورــكرَك رــاكر، واولــا علــي

  ق يا قادر.الّطاعا ، وأجتاُب نا الُمخال ا

 ]المعتدر[

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 25/-62-

 
ّ
رب علـي

، ور رين و  ُتؤ ق
ّ
رين و  ُتعدر علي سّيدنا محمد عدد كّل َراكٍد وسا ٍل ُمانمر، واقدق

ر.  يا معتدق

 ]المعّد [

لــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وع -30-

محمد الذي ليس أحد  سواه يف المإل األعلى ُوـدق ، لّمـا صـّلى بالّرسـل واألنبيـان الكـرا  

 ليل  اإلسران وعلينم ُقدد ، وقّدماي بجاهه يف الّسابعين إلى جاّت  يا معّد .
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 ]المؤّور[

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 22/-30-

مد سّيد كّل متعّد  مـن ولعـ  ومتـأّور، وأّوـر كـّل عـدّو أرادنـا بُسـوٍن واجعـل سّيدنا مح

ه يف نحره يامؤّور.  كيد 

 ]األّول[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -31-

محمد الذي ععدّ  له الاّبونة يف األزل، ومـن هـو للّشـ اع  يـو  البعـث مؤّهـل، واكُتباـي 

 ه عادَك يف األّولين الذين سبعت لنم عاايُت  يا أّول.بجاه

 ]ا ور[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -32-

/ ال ـاور، مـا 30محمد نبّي  الكريم، الذي ما مثُل يمااه بحر  زاوـر، وأنلاـي مـن كرمـه/

 ُت لُل لي به رأين كّله يا رور.

 ]الّ اهر[

لنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا ال -33-

ـاَت الّسـرا ر مـن أهـل محّبتـه والّ ـواهر، واجعلاـي مـانم  محمد العمر الّزاهر، الذي حسَّ

 أَ ر ذل  مثَلنم يا فاهر.
َّ
 وأفنر علي

 ]البارن[

 اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا -31-

محمد ما رحل راحل وقَطن قارن، وأّيدين به يف جميا المـوارن، وزّيـن بـاراي بلطـا ه 

 اليعين يا بارن.
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 ]الوالي[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -35-

/ واجعلاي مـن 31محمد ص ة  ُتااسُب قدَره الّسامي وجااَبه العالي، وُتوّلاي ندايت ،/

 ّصت  وأهل و يت  يا والي.وا

 ]المتعال[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -36-

محمد السّيد المق اال، الذي   ويـَر و  نـوال إّ  علـى يـده ُياـال، وأنلاـي ماـه مـا أنلـَت 

 وواّص عبادك من الّترّقي يف المعاما  واألحوال يا متعال.

 ]الربّ[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -33-

 محمد عدد من أحسَن العمل وَبّر، واجعلاي ب ال  من عبادك الَبَرَرة يا بّر.

 ]الّتّواح[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -35-

 األّواح، عــدد مــن أنــاح، ولــ  
ّ
 توبــ   ن ــوح  محمــد الاّبــي

ّ
 ولــه اســتجاح، وُتــب علــي

 يا َتّواح.

 ]الماتعم[

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 32/-32-
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مــاك وحمــاه وُوــذ  (1)ســّيدنا محمــد الــذي كــان يع ــو وي ــ ل و  ياــتعم، واجعلاــا يف حق

 بانتعام  أعدان ديا  يا ماتعم. 

 ]الع ّو[

م وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســلّ  -50-

ح ماـ  والـّدنّو، وعـاملاي  محمد أكـر  أنبيا ـ ، وإمـا ق أصـ يا  ، الـذي فـاقنم يف الُعـرب

 ب ال  واعه عاّي وعافاي يا ع ّو.

 ]الرؤوا[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -51-

                                                 

( كتب نامش األصل ما يلي: قوله: الذي كان يع و وي ـ ل، قـال يف الـّروأ الخ ـيب: يع ـو عمـن أسـان 1)

، يع ـو تـارُة ملسو هيلع هللا ىلصفا بـالتي هـي أحسـن. والمعاـى أّنـه إليه، أي: يتجاوز عاه. وي  ل عن ج ا ه نزاه ، ويـد

ويسل أوـرى، ويعـول يف وطبـه: مـا بـال أقـوا  ي علـون كـذا سـلا  علـى الُجاـاة ورحمـ   نـم ونزاهـ   عـن 

 فايحتنم.

هّياـ  لّياـ ، لـيس  ملسو هيلع هللا ىلصوقال الع ّم  الا بناينّ يف كتابه وسا ل الوصول، إلى رما ل الّرسول: كان رسول اهلل 

فاحشـ  و   ملسو هيلع هللا ىلصغليل. وعن عا ش  أّ  المؤماين رضـي اهلل عانـا أّننـا قالـت: لـم يكـن رسـول اهلل  ب ّل و 

، و  يجــزئ بالّســّي   الّســّي  ، ولكــن يع ــو وي ــ ل، والّ ــخب: رــّدة  مت ّحشــ  و  صــّخب  يف األســوا

 ال و .

اهلل، عبد المختار،   فّل و   ويف اإلحيان: قد وص ه اهلل تعالى يف التوراة قبل أن يبعثه فعال: محمد رسول

غليل و  صّخاح يف السوا ، و  يجزئ بالّسـّي   الّسـّي  ، ولكـن يع ـو وي ـ ل. مولـده بمّكـ ، وهجرُتـه 

بطاب ، وملكه بالّشا ، يأتزر على وسطه، هو ومن معـه دعـاة  للعـررن والعلـم، يتوّضـأ علـى أررافـه، وكـذا 

 نعته يف اإلنجيل.

بيـده امـرأة  و   ملسو هيلع هللا ىلصو  علـى أحـد عـَدل عـن الـّدعان عليـه، ودعـا لـه، ومـا ضـرح إذا س ل أن يدع ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

  يغاـب لا سـه، و  ياـتعم لنـا،  ملسو هيلع هللا ىلصوادم  قّط و  غيرهما، إّ  أن يكون يف الجناد. إلى أن قال: وكان 

وإنما يغاب إذا انتنكت حرما  اهلل عّز وجّل، فحيا ذ يغاب و  يعو  لغابه رين حّتى يات ر للحّ ، 

وإذا غاب أعرأ أو اراح، والعريب والبعيد والعوّي والّاعيه عاده يف الحّ  سوان. قوله: اراح، أي: 

 أعرأ بوجنه. انتنى باوت ار.
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/ مشـغوا، 33لماكر واألمر بالمعروا، عدَد من هو بحّب  وحّبـه/محمد الاّاهي عن ا

 عطوف  يا رؤوا.
َّ
 وكنب بي رؤوف ، وعلي

 ]المال [

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -52-

ـ ، وارزقاـي بجاهـه إيمانـ  كـام  ، وفاـ   رـام  ،  محمد عدد أهل الّتنّت  وأهـل الاّسب

 أعذين من مسال  الُنلب  يا مال  الُمل .و

 ]ذو الج ل واإلكرا [

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -53-

محمــد ويــر األنــا ، المبعــوث للاّــاف كاّفــ   بتشــريا الّشــرا ا وبيــان األحكــا ، وأكرماــي 

 بمحّبته واّتباع ساّته يا ذا الج ل واإلكرا .

 عسط[]الم

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 31/-51-

ســّيدنا محمــد واســط ق الَخيــر، الــذي هــو يف كــّل نعمــٍ  متوّســط، وارحماــي ب اــل  و  

ل  ياُمعسط.  تعاملاي بعسط  وَعدب

 ]الجاما[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -55-

 مد الـذي هـو لشـمل مخلوقاتـق  جـاما، واجمـا بياـي وبياـه وأنلاـي رضـاك ورضـاه مح

 يا جاما.

]
ّ
 ]الغاي

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -56-
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، صـ ة  يحّ اـا نـا كرُمـ  
ّ
 وولـي

ّ
محمد الّسراس الُمايـر، الـذي اقَتـَبس مـن ُنـوره كـّل نبـي

، وتغاياا ن
ّ
.الّ  ي

ّ
 ا عن ولع  يا غاي

 ]الُمغاي[

/ اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 35/-53-

سّيدنا محمد ص ة  ُتشّيد لاا نـا ق ـورا  يف الجاّـ  وَتبباـي، واغااـا بح لـ  عـن حرامـ ، 

اقي.  وبطاعت  عن مع ّيت ، وب ال  عّمن سواك يا ُمغب

 ]المانا[

م وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســلّ  -55-

ر الرافا، ص ة  تماعاا نا من رّر األررار يا مانا.  محمد نبّي  الّشافا، ذي العدب

 ]الّااّر[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -52-

.محمد نورق األنوار، وسّر األسرار، ص ة  تدفُا عاّ   ا نا األهوال والماارَّ يا ضار 

 ]الاّافا[

/ وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل 36اللنــّم صــّل وســّلم/ -20-

 سّيدنا محمد بحر العلم والَكر  المتدافا، وان عاا بالماافا ال اورة يف الّدرين يا نافا.

 ]الاّور[

، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد -21-

محمد عدَد ما يختله به الليل والاّنار من مجـاري األقـدار وت ـاريه األمـور، واجعـل 

 لي نورا  أمشي به يف الاّاف يا نور.
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 ]النادي[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -22-

دي، وهتدياا نا إلى أوضل الّسبيل إليـ  محمد ص ة  مبارك   رّيب   تدفا نا عاّا كيد األعا

 يا هادي.

 ]البديا[

ـــى رل  -23- ـــد، وعل ـــا محّم ـــّيدنا ومو ن ـــى س ـــارك عل ـــّم صـــّل وســـّلم وب اللن

ع كمـالي وأصـلل حـالي 33سّيدنا/ / محمـد مـا ت ّجـر ب عيـون  وناـجت ياـابيا، وأبـدق

 وميلي يا بديا.

 ]الباقي[

نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو  -21-

محمد الذي هو ألدوان العلوح راقي، وابعاي على أكمل األحوال وأررا الخ ال إلى 

 دار البعان يا باقي.

 ]الوارث[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -25-

، وأور اي ققسم  من  أسراره وررب   مـن ُبحـور محمد ما َوَفى بالعنود واٍا ونكَث ناكث 

 علمه وأنواره يا وارث.

 ]الّرريد[

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -26-

 محمد نبّي  ورسول  المجيد، ورتاا من لدن  َرحم   وهّيئ لاا من أمرنا رردا .
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 ]الّ بور[

نــا محّمــد، وعلــى رل / اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو 35/-23-

سّيدنا محمد سارا الاّور، المتحّلي بالكما   ومعالي األمـور، وصـّبرين علـى راعتـ  

 وعن مع ّيت  ويف بلواك وعافيت  يا صّبور.

اللنــّم صــّل وســّلم وبــارك علــى ســّيدنا ومو نــا محّمــد، وعلــى رل ســّيدنا  -25-

اتقم أنبيا ـ ، وحبيـب رّح محمد أفال أنبيا  ، وأكر  أصـ يا  ، وإمـا  أوليا ـ ، ووـ

العالمين، ورنيد الُمرسلين، ور يا الُمذنبين، وسّيد ولد رد  أجمعـين، المرفـوعق الـّذكر 

ــذير، الّســراس الُمايــر، الــّرؤوا الــّرحيم، النــادي إلــى  يف الم  كــ  المعــّربين، البشــير الاّ

 
ّ
الّرحمـ ، وهـادي  الّ راط المستعيم، الذي رتيَته سبع  من المثـاين والعـررن الع ـيم، نبـي

/ ويـدول الجاّـ ، المؤّيـد بسـّيدنا جربيـَل وسـّيدنا 32األّم ، أّول من تاشّ  عاـه األرأ/

ـر بـه يف الّتـوراة واإلنجيـل، الم ـط ى المجتبـى الماتخـب أبـي العاسـم،  ميكا يل، المبشَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصســّيدنا محمــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد المّطلــب بــن هارــم، الّلنــّم إّنــي أســأل  بجاهــه 

 مل  أسما   وريات  وكلمات .وبج

اللّنم استجب لاا من كّل ويـر سـألااك، وادفـا عاّـا كـّل رـّر وسـون وبـ ن،  -22-

واوــتم لاــا بخــاَتم الّ ــالحين، واغ ــر لاــا ولوالــدياا ولجميــا المســلمين، وســ    علــى 

 المرسلين، والحمد هلل رّح العالمين.

أليه المبـارك ليلـ  الجمعـ  يف غـّرة رـنر قال معّيُده توّ ه اهلل: تّم بحمد اهلل هذا التّ 

اهلل المحّر  فاتل عا  عشرين و   ما   وأله، تعّبله اهلل وجعله وال ـ  لوجنـه ووسـيل   

إلى رضاه، ورضى رسوله، ون ا به الاّ ا العميم، وجعله من األعمـال التـي يثيـُب علينـا 

 بالجاّ  والاعيم المعيم، بجاه رسوله الكريم، رمين.
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ث إجازة اإل ام الع  ب  المحدِّ

  هـ(1731سيدي  حمد بن جعفر بن إدريس الكتاين )ت

 هـ(1711الحفيظ )ت السلطال المولى عبد إلى

ا لقَيم بالمدينب المنورة م(1973 وافق ل: )   لمَّ

 

 

 

 

 

 تقديم

 الحمد هلل رح العالمين، وال  ة والس   على أررا المرسلين، 

 وبعد؛

يعد فن اإلجازا  من ال اون العقلميـ  التـي ابتكرهـا العـرح المسـلمون، وهـو فـن 

ــث يشــكل جســرا ل ــر، حي ــه ن ي ــه   يوجــد ل ــا م بذات ــين األســ ا ق لتواصــل العلمــي ب

واألو ا، وي ل أق ى المغرح اإلسـ مي مـا الشـر ، لنـذا غالبـا مـا نعـه يف كتـب 

الــرح   والســماع أن عالمــ  رحــل مــن أق ــى الــيمن إلــى أق ــى المغــرح لتح ــيل 

إجــازة، أو ســماع كتــاح، أو ت ــويب حــديث ومــا رــابه ذلــ ، كمــا صــار  اإلجــازا  

 تقديم وتحقيق

 عبد الرحيم اإلسماعيلي

 الرباط - ار الحديث الحسنيب ؤسسب د
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م، فيتكلمون يف مجالس العلم عن األعلى سادا يف الباح، عن م خرة ي تخر نا رلب  العل

 الشيوخ المتعدمين.

وتعود اإلجازة باعتبارها فاا قا ما بذاته إلى علم أصول الحديث، وإلى بـاح فريـد 

ــل، فعــد أدرجنــا ابــن ال ــ ح )  ــا 613فيــه، أ  وهــو رــر  التحم  هـــ( يف الاــوع الراب

 عرفب كيفيـب سـماع الحـديث : ع الرابع والعشرولالنو<والعشرون من معدمته، إذ يعـول: 

. ولما تحدث عن سماع ال غير، وعرأ أقوال المحد ين (1)>وتحملم، وصفب ضبطم...

يف حاله، وكي ي  سماعه، عرس على بيـان أقسـا رـر  نعـل الحـديث وتحملـه، ومجامعنـا 

ل الحديث، قـال:  ماني  أقسا ، وعد مانا اإلجازة وتأيت يف المرتب  الثالث  من مراتب تحم

 .  (2)>العسم الثالث من أقسا  رر  نعل الحديث وتحمله: اإلجازة<

لن أووأ يف د  هتا، ومواردها، ومشتعاهتا، فذل  مبثـوث يف م ـان اللغـ ، بيـد 

أناي أنبه إلى موضوعنا فنو الـذي يعاياـا رأسـا، إذ تعاـي عاـد المحـد ين أن الشـي  يـأذن 

تابـا مـن غيـر أن يسـما ذلـ  ماـه، أو يعـرأه عليـه، كـأن للطالب أن يروي عاه حديثا، أو ك

يعول له؛ أجز  ل  أن تروي عادي صحيل البخاري، أو صـحيل مسـلم، أو غيرهمـا مـن 

كتب السا  الابوي  المشرف ، أو غيرهما من ال اون العلمي  األورى، فيروي عاه بموجـب 

 ذل  من غير أن يسمعه ماه، أو يعرأه عليه.

ث عن حكمنا، فعـد ادعـى أبـو الوليـد سـليمان بـن ولـه ولم ي ت العلمان ا لتحد 

هـ( انععاد اإلجماع على الرواي  نا، بياما اعـلأ أبـو محمـد ابـن حـز  131الباجي ) 

هـ( على هـذه الـدعوى وأنكرهـا، وعـدها بدعـ  غيـر جـا زة أصـ ، وهـو أمـر   156) 

ويمكـن قبـول رأي مسو  له يف ن ري، لكون العلمـان وضـعوا ضـوابط صـارم  يف ذلـ ، 

                                                 
  .312ص ، ومحاسن ا صط ح ( معدم  ابن ال  ح1)

  .331ص ، ن سه( 2)
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ــل الت ــت ب ع ــو  تراجع ــا الي ــن ضــوابط اعتماده ــرا م ــا أن كثي ــز ، إذا اعتربن ــن ح ــاب ور ط

يف العـالم، كـأن يعمـد الطالـب إلـى معابلـ  نسـخته باسـخ  رـيخه،  لالتكاولوجي الحاص

ــن ت ــدره  ــه، وع ــن أحوال ــه وع ــؤال عا ــي ، أو الس ــن الش ــان البحــث ع ــه عا دون تكل

صار  ماتشرة يف أصعاع الدنيا، وكثير من العلمان، فـن  للتدريس، ذلكم أن الكتب اليو 

بعض الطلب  أهنم توفوا ولم يبحثوا عانم، وسرعان مـا تسـما وـرب وفـاة العـالم ال ـ ين، 

 فيتحسر الذي ضيا فرص األوذ عاه...

أن اإلجـازة    جا ع بيال العلم وفضلمهـ( يف 163هذا وقد وضا ابن عبد الرب ) 

ااع  حــاذ  نــا، يعــرا كيــه يتااولنــا، ويكــون يف رــين معــين تجــوز إ  لمــا هــو بال ــ

 معروا   يشكل إسااده، فنذا هو ال حيل من العول يف ذل .

اإللمــاع يف  عرفــب هـــ( يف كتابــه: 115)  -رحمــه اهلل-وجعلنــا العاضــي عيــاأ 

،  ـم أنـواع األخـذ وأصـول الروايـب يف النـوع الخـا س  ـن، أصول الروايب وتقييد السـماع

،  ـم جـان ابـن ال ـ ح، ولخـص ك مـه، وزاد (1)عول فينا، وعد مانا ست  وجـوهف ل ال

 .(2)عليه نوعا واحدا فبلغت سبع  أنواع، وقد ف ل يف ذل ، رحمنما اهلل تعالى

 م تحدث العلمان أياا عن مراتبنا وصورها، ومن له الح  يف اإلجازة، وقـد ذكـر 

 . (3)ال ور، فأجاد وأفاد تلكم تدريب الراويهـ( يف 211الج ل السيوري ) 

قلــت؛ األحســن أن تكــون اإلجــازة مــن عــالم تــوفر  فيــه أهليــ  الروايــ  وات ــه 

با رتغال بالعلم، وما أصد  قول الشـاعر، وقـد نسـبت هـذه األبيـا  لإلمـا  الشـافعي: 

 هـ(، إذ يعول:201) 

                                                 
  .21اإللماع إلى معرف  أصول الرواي  وتعييد السماع، العاضي عياأ، ص ( 1)

 .331ص ، ومحاسن ا صط ح معدم  ابن ال  ح (2)

 .1/222، يف ررح تعريب الاووي تدريب الراوي (3)
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 ســأكتم علمــي عــن ذوي الجهــ  طــاقتي

ــــدر المــــولى الكــــريم بفضــــلم ــــدل ق  ف

 واســــتفدت علــــو همنثــــرت علــــو ي 

ــــا أضــــاعم ــــال علم ــــنع الجه ــــن    فم
 

 وال أنثـــر الـــدر النفـــيس علـــى الـــر م 

 وشــاهدت أهــ  للمــواعظ والحكــم

ـــــــتم ـــــــدي و كت ـــــــوء ل  وإال فمخب

ـــم ـــع المســـتوجبين فقـــد  ل  و ـــن  ن
 

وقد تواتر صـايا العلمـان المغاربـ  يف اإلجـازة والتحـديث، ويف معـدمتنم الملـوك 

ا كتب التاري  واألرريه الملكي تشجعينم للعلـم واألمران والس رين، فعد سجلت لا

، فــانربوا لهوــذ عاــه  حمــد بــن جعفــر الكتــاينوالعلمــان، وعرفــوا قــدر اإلمــا  الع مــ  

والتتلمذ على يديه، ومن جلتنم المولى عبد الح يل، الذي ذكر ريخه سيدي محمد بـن 

مـرا  وذاكـر  جع ر الكتاين أنه حار مجالس الحديث، وقرأ با سـه، وقـرأ وهـو يسـما،

 فاست اد وأفاد، رحمنما اهلل جميعا. 

هــذا ويعــلن اســم الســلطان المــولى عبــد الح ــيل بــن الســلطان المعــدف مــو ي 

  المعروفـ  1212مـارف سـا : 30هـ(، بمعاهـدة فـاف بتـاري  1521الحسن األول ) 

 بمعاهدة الحماي  ال رنسي  للمغـرح، وقـد أجمعـت الو ـا   التاريخيـ  علـى أن السـلطان

ــا المعاهــدة المــذكورة تحــت  ذهــب ضــحي  مــؤامرة اســتعماري  ضــد المغــرح، وأنــه وقَّ

الاغط العسكري، واإلكراه الدبلوَماسي من الجانب ال رنسي، و فا لما أراعه الحكم 

ـط حمايتنـا علـى المغـرح، لتربيـر موقـه  ال رنسي من أن السلطان رلـب مـن فرنسـا بسب

لع قا  المغربيـ  ال رنسـي  كانـت قا مـ  علـى الحكوم  ال رنسي  من المغرح، ذل  أن ا

ــر ســا : ) ــارة أوــرى، بســبب احــت ل فرنســا للجزا  ــوت ر ت ــارة، والت ــتح ل ت  (، 1530ال

 ومؤازرة المغرح للمعاوم  الجزا ري  ضد ا حت ل.
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وأنبه إلى أن المولى عبد الح يل، كان على جانب كبير من الثعاف  الشرعي ، فرغم 

ه المغرح واهنيار األوضاع السياسـي  يوم ـذ، ف نـه أسـنم يف تاشـيط السيا  الذي حكم في

 الحرك  العلمي ، وحرك  التأليه والاشر واص ، فأله تيليه حسا  مشنورة، أذكر مانا:

 نيل الاجاح وال  ح يف علم ما به العررن  ح. -

 كشه العااع عن اعتعاد روا ه ا بتداع. -

 وليل. العذح السلسبيل يف حل أل اظ الشي -

 ما وم  يف م طلل الحديث.-

 ما وم  يف األصول: الجواهر اللواما يف ن م جما الجواما. -

ما وم  يف العاان: ياقوت  الحكا  يف مسا ل العاـان واألحكـا ، فاـ  عـن عاايتـه  -

 باشر مؤل اته، فعد أمر باشر مؤل ا  وم ادر هام ، تعد من أمنا  الثعاف  اإلس مي ، نحو:

 .طاح على مخت ر وليل، ونامشه ررح الموا ررح الخ -

 أحكا  العررن للعاضي أبي بكر بن العربي. -

 اإلصاب   بن حجر، ونامشه ا ستيعاح  بن عبد الرب. -

 ررح األبي على صحيل مسلم. -

 الماتعى يف ررح مورأ مال  ألبي الوليد الباجي. -

 بداي  المجتند  بن ررد الح يد. -

 للعاضي عياأ. مشار  األنوار -

 الروأ األنه يف السيرة الابوي  للسنيلي. -
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 12إ  أنه بعد تاازله عن العرش ألويه السلطان مو ي يوسـه بـن الحسـن، يـو  

رحمه - (، وهو اليو  الذي بويا فيه ج ل  السلطان مو ي يوسه 1212غشت سا : )

إداريــ  للمملكــ    ( بيعــ  رــرعي  يف مدياــ  الربــاط التــي صــار  عاصــم 1223)  -اهلل

المغربي ، بد  من مديا  فاف التي احت  ت بشنرهتا كعاصم  علمي ، فانتعل مو ي عبد 

الح يل إلى مديا  راج ،  ـم بعـد سـاتين أو    ـ  ق ـد بيـت اهلل الحـرا ، فـأدى فرياـ  

 (. وهاا سيلتعي الع م  محمد بن جع ر الكتاين الذي كان قد استعر 1213الح  سا : )

ا  الماورة قبل ساواٍ  ما أسرته، فت در للتدريس هااك، وأوذ عاـه الجـم الغ يـر بالمدي

من العلمان مشارق  ومغارب ، كما هو مثبت يف م ـان مختل ـ  مـن كتـب تـراجم األعـ  ، 

وهاا أوذ السلطان المولى عبد الح يل عن الشي  محمد بن جع ر الكتاين، وجلس إليـه 

واإلجازة، فاستجازه السلطان، فأجازه اإلما  محمد بـن  لكونه عالما عارفا، أه  للرواي 

 جع ر الكتاين، ونص على ذل  كما يأيت يف مطلا اإلجازة، رحمنما اهلل جميعا.

  ـــم لمـــا أعلاـــت الحـــرح العالميـــ  األولـــى، اســـتعر الســـلطان العلـــوي المـــولى 

راجـ ،   (، ولـم تسـمل لـه فرنسـا بـالعودة إلـى1225يف إسبانيا إلـى سـا : ) عبد الح يل

 (، فاعـل جثمانـه يف بـاورة إلـى 1233سا : ) -رحمه اهلل-فأقا  يف فرنسا إلى حين وفاته 

الدار البياان، ومانا إلى فاف يف قطار حديـدي وـاص، حيـث أقيمـت لـه جاـازة رسـمي  

رهيب ، حارها المغ ور له ج ل  المل  محمـد الخـامس، ودفـن باـريل جـده مـو ي 

 فاف. عبد اهلل بن إسماعيل بمديا 

 بين يدي اإلجازة:

ت يد اإلجازة الع ق  ال ادق  بين السلطان المـولى عبـد الح ـيل، واإلمـا  محمـد 

بن جع ر الكتاين، فعد أفاد  المعدم  التي اسـتنل نـا الشـي  اإلجـازة، مكانـ  السـلطان ا
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العلمي ، كما كان أيا  الطلب قبل توليه العـرش، وبياـت إقبالـه علـى رلـب العلـم، وحبـه 

لمان، ونبنت على قيم  س لته العلوي ، وأفاضـت يف ذكـر و ـال نسـبه الطـاهر، فعـد للع

عرا عاه حبه لعلمـان رـاعيط، فجلـس إلـينم وأوـذ عـانم، وتـأ ر بالشـي  مـان العياـين، 

ــر مــن الع ــا د الشــعري  يف المــدح،  ــى ن ــم كثي ــه إل ــي دعت ــ  هــي الت ولعــل هــذه المحب

   يف األدح. والما وما  يف العلو ، والدواوين الشعري

 -رحمـه اهلل-والعجيب أن كثيرا من الذين كتبوا عن السلطان المولى عبد الح يل

تجاهلوا عن ق د أو غير ق د، هذه اإلجازة العلمي  التي وص نا أحد علمـان المغـرح 

األق ى محمد بن جع ر الكتاين تلميذه السلطان المـولى عبـد الح ـيل، فغاـوا الطـرا 

د  محب  الرجلين لبعانما البعض، وتماعنم من التعـول علـى عانا لكوهنا تخرب عن ص

اإلنسان بغير علم، واهتامه، وفلمه، وعد  ذكر ال اد  مـن أوبـاره، وحكاياتـه، وأعتعـد 

أهنم لو وق وا علينا قبل كتاب  ما كتبوه يف ح  السـلطان المـولى عبـدالح يل، وكـان لنـم 

ي عبــد الح ــيل، ســليل األســرة ضــمير علمــي، مــا تل  ــوا بســون يف فنــر الســلطان مــو 

 العلوي  الشري  .

وإن تعجب لنذه، فنااك ما أعجب مانا وأغـرح، ذلـ  أن بعاـنم ن ـى أن يكـون 

للمولى عبدالح يل صل  بالعلم والعلمان،  م ادعى أنـه كـان هـم السـلطان إبعـاد العلمـان 

ل الدوحـ  الربانيين، وتعريب غيرهم ماه، والتاكيل نم، وهذا   ي در مـن سـلطان سـلي

الابوي  الشري  ، فكيه بمن  ز  العلمان حتى صار عالما يف ال عه، واألصول، والعاان، 

 والحديث، والسيرة، والشعر، و  تخ ى ودمته للعررن الكريم وعلومه. 

قلـت؛ إن هــذا التحامــل علـى المــولى عبــد الح ـيل، إنمــا يعــود إلـى جنــل بــلاث 

يف  ع م بن ح  بمراكِ وأغمات  ـن األعـ ماإلالرجل، ولو ارلا على ماكتبه صاحب 
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عارجي لمنظو ب تالح  السلطان،  م قرأ الشرح الذي وضعه المؤله العباف بن إبراهيم 

 ل نـر لـه أن الـذي دونـه، وناـل بـه المـولى المولى عبـد الحفـيظ علـى جمـع الجوا ـع، 

ـــان،  ـــى ن ـــوص العلم ـــوا عل ـــه، للوق ـــ  اهلل ل ـــد  توفي ـــا ســـببه ع ـــيل، إنم ـــد الح   عب

 {فدنها ال تعمى االبصار ولكن تعمى القلـوب التـي يف الصـدور} فأعمى اهلل له الب يرة،

  [.16]الح : 

الســيرة المجيــد ويــالي يف كتابــه:  وقــد هنــد باكتشــاا هــذه اإلجــازة الــدكتور عبــد

-م1913الببليوغرافيــا للمــولى عبــدالحفيظ بــن الحســن العلــوي ســلطال المغــرب )

ين، ووضـا صـور لوحاهتـا، وقـد  ملخ ـا لنـا، وتـرك فا ض عانا غبـار السـام(، 1913

تخــري  األحاديــث الــواردة فينــا، وترجمــ  بعــض األعــ  ، ولــم ي ردهــا ب نــارف فايــ ، 

المجيـد  فارتأيت أن ألت ت إلينا الت ات  حسا  أكمل عمل البحا ـ  المحعـ  الـدكتور عبـد

 صولي .ويالي، فللمتعد  ح  التأسيس ول ح  ح  التأكيد عم  بالعاعدة األ

 وصف النسخب المخطوطب المعتمدة يف التحقيق:

كتبت الاسخ  بخط مغربي، معـرون، زمـامي يميـل إلـى المسـاد، تتكـون مـن سـت 

، توجــد بخزانــ  عــ ل 326ســطرا، تحمــل رقــم:21صــ حا  ون ــه، عــدد أســطرها 

، كتبـت بخـط المؤلـه الع مـ  202إل ال ـ ح : 125ال اسي، بالرباط، مـن ال ـ ح : 

مـن  15. بالمديا  الماورة، بتاري :-رحمه اهلل-إلما  محمد بن جع ر الكتاين، المجيز، ا

 هـ.1331رنر ذي الععدة، عا :
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 ]نص اإلجازة[

ا لقيـم بالمدينـب  الحمد ب، إجـازة سـيدي  حمـد بـن جعفـر، لمـوالي الحفـيظ لــمَّ

 منورة.ال

، وأكـرب الوسـا ل،  أحمدَك اللنم مجيَز كل سا ٍل ومجيَز من استجازُه بأع م الماَنق

وأصلي وأسلم على سيدنا ومو نا محمد نبي  ورسـول  وحبيبـ  ووليلـ ، مـن سـنَّ 

ألمته ساَ  اإلسااد، وبين لنـم رريـ  الحـ  والررـاد، وحـثنم علـى تبليـأل الشـريع  حـث 

 ، وعلى رله وأصحابه وأحبابه وأحزابه.(1)>كم الغاسبليبغ الشاهد  ن<راغب بعوله: 

 أما َبعد؛

ديُ ، وامتاز  به عن َسا رق الَبريـ ، َبعـاَن ديانـا  ُ  المحمَّ ت به هذه األمَّ ف ن مما اوُت َّ

 ، رارنا المسَتعيم، بعان    يُشوُبه تغيير  و  َتبديل، و  َيلحُعه نعص  و  تعطيـل 
الَعويم وصق

 يف ُكل وقٍت أقَوام ، وفعنـم لخدمتـه وأيـدهم لـدى مااضـل  الــُملحدين وذلَ  بق َقام  
ق
اهلل

ماـامنم، وَصـربوا علـى مكابـدة  (2)باُ رته، فَنجـروا يف تح ـيل العلـم والعمـل بـه لذيـذ

عيش أيامنم، ونأو عن األهل واألوران، وفارقوا العَشا ر والخ ن، وذاكـروا وتـذكروا، 

ــروا، فجــزاهم اهلل عــن أن ســنم وعــن المســلمين ويــرا،  وعــن المعــروا والخيــر مــا ق َّ

 واكتب لنم بذل  عاده مثوب  وأجرا.

، والبحــثق عــن مَباحثــه  وإن ممــن مــنَّ اهلل علــينم با نت ــا  يف ســل ق العقلــمق وَذويــهق

ل ق إلى هذه الـب د الحجازيـ  الشـريَ  ، والمثـول بـين يديـه  ؤال فيه، وباستعمالق الرحب والس 

                                                 
 .105، رقم الحديث:1/33الغا ب،  الشاهد العلم صحيل البخاري، كتاح العلم، باح ليبلأل (1)

 موافعا لل واح، واهلل أعلم. يه بدا لتصعوب  يف قرانة الكلم ، وما اول  وجد (2)
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 م  المايَ  ، والتَمل   على أبوابه، وا ستش اع بعلى جاابه، والحاور يف أعَتابه المعملسو هيلع هللا ىلص 

يف مجالس العلم للتربك بمسجده الح يل، واألوذ عن من هو به من عالم جليل، الُنمـا  

ــي بشــنرته عــن التوصــيه،  ـــُمايه، الغا ــلطان األمَجــد، الشــريه ال ســلي  األســعد الس 

ــول والعلمــاء والصــلحاء و ــن المل ــالاألفاضــ    ــ  بالســماح األعي ــ  الموهوب ــ  ال   ، بعي

ــوه وتجــاوزه ورضــاه،  ــو ه، الراجــي ع  ــى م ــر إل ــان، ال عي ــا والعرف ــارم  والن ــا المك  أب

، أمــد اهلل بكــل وصــه حســن، وأحســن عاقبتــه، وقــدر عبــد الحفــيظ بــن  والنــا الحســن

 س مته وعافيته، وقبل رجوعه إليه وجي ته وأناله فيه مطلوبه ورغبته.

، مـا سـرِد صـحيع الُبخـاريل  أنـه حَاـر بعـض مجـالسق الَعبيـد يف ومن جمل  ذ

، فعـرأ با سـه تـارة، وقـرأ فـتِع الَبـاري، والفـيِا الَجـاريالتابيه على رين من فوا ده من 

وهو يسما أورى، وذاكـر فيـه المـرة بعـد األوـرى، واسـت اد وأفـاد، كمـا هـو رـأن أهـل 

يف العُلـو  واألذكـارق وغيرهـا مـن كـل  الَعا ب ثم إنم لطلِب المزيد، التَمس اإلَجازةالوداد، 

ي كَما قيل: يد، فعلُت يف ن سق  أمر حمق

ــــى ــــَب الُمَعلَّ ــــَك َ اَنَس ــــُر َأبِي  َلَعْم
ْت  ــــــبَِ َد إَِذا اْقَشــــــَعرَّ ــــــنَّ ال

 َوَلكِ
 

ْنَيا َكــــرِيمُ   ــــي الــــد 
ــــى َكــــَرٍم َوفِ  إٍَل

ــــيم ــــي الَهِش ــــا رع ــــوح نبته  وص
 

َتعقيا  باهلل، وما توفيعي إ  باهلل. م أجبته جببرا  للَخارر، ورعي  لل  اَّبا ال اهر، فعلُت ُمسب

نقه لمو ُه يف كـل مـا َصـلَّ أو ي ـل  لـي  أجزُ  سيَّدنا ح  ُه اهلل وأداَ  سعادَته بتوج 

ــاعي  ــايت، وســا قَر أوَض ــَا معــروريت ومروَي ــُروٍع وأُصــول، وجمي ــوٍل وف ــوٍل ومعُع مــن ماُع

  واألحـزاح واألدعَيـ  واألذَكـار، واألوَراد ونحوهـا مـن وُمؤلَ ايت، وغير ذل  مقن الط ر

بشـررنا المعـروا، وعلـى هنجنـا المـألوا مـن  إَجازًة عا ًب  طلَقـًب تا ـبً َسا ر األوَرار، 

 الابط والتحري، وأن يعول فيما   يعلمه اهلل أعلم، وأنا   أدري.

ــا ، ي ــ ٍ ، وأفاضــَل عق  ــيوٍخ أع ــن ُر ــره ع ــَم وغي ــذُ  العقل ــد أَو هم وق ــد  طــول ع



 
26 

المَسمى أبو العبـاس واستعَ اؤهم وذكُرهم، مانم ري  الشيوخ ب اف، الع م  المتَبحر 

 .(1)أحمد بن أحمد بن  حمد البنَّاين المدعو ك 

صـحيع  سـلم، وغيرهـا، وسـرد  عليـه  الحديَث، واألصول، والبيالأوذ  عاُه 

يف العلـو ، فأجـازين بل  ـه ، واستجزته وأواس  الكتب الستب، والموطأ، وشماس  التر ذي

صـ ة ،  ـم يف األذكـار، واألحـزاح، واألدعيـ ، فأجـازين يف إجازة عا بيف جميا مروياته 

، (3)العبـاس أحمـد بـن  حمـد التجـاين عن الشي  أبـيوغيرها، من كل ما يروى (2)الفاتع

  .عرى الورد

مـدعو الشي  أبو  حمد سيدي عبد اب الوهو يروي ب اف عن جماع ، من أجلنم 

بعراتـه عليـه، وم زمتـه لـه، وإجازتـه لـه اإلجـازة  (4)الوليد بن العربـي العراقـي الحسـيني

 العام  بل  ه أياا.

                                                 
مـا  البااين، ري  أحمد بن أحمد لعبافا أبو (1)  علـى فينـا ع ـره، المـربز يف المععـول علـو  يف الجماع ، اإلق

العراقـي،  الوليـد مـانم جلـ  عـن أصـولي، أوـذ م ره، كان من المعمرين، محـدث أهل من أقرانه جميا

ــد بــو الســ   وعبــد لبيــان، األصــول، وا يف مجلســه الكتــاين، حاــر بــن جع ــر غالــب، وعاــه اإلمــا  محمَّ

 إجازة بالعول وبغيرها نا اللمذي، وأجازه الست ، والمورأ، ورما ل الكتب أوا ل عليه وقرأ والحديث.

 .1/611هـ(، يا ر ترجمته يف: رجرة الاور الزكي ، 1306مروياته، )  بجميا تام 

سيدنا محمد ال اتل اللنم صلى على <وأرنر روايتنا عن سيدي أبي العباف التجاين، العطب الرباين قوله:  (2)

 . >لما أغر  والخاتم لما سب  ناصر الح  بالح  والنادي إلى صرار  المستعيم

هـ(، بعري  بالجزا ر، وهااك ح ل العررن، وتلعى مبـادئ علـو  1150أبو العباف أحمد التيجاين، ولد سا  ) (3)

ة، ومــتن األواــري يف الشــريع ، فأوــذ مخت ــر وليــل يف ال عــه المــالكي، ومعدمــ  ابــن رارــد يف الععيــد

الماط ،  م رحل إلى أقطار مختل  ، فحـ ، وتلعـى عـن علمـان أجـ ن، وبـرز يف علـم الت ـوا، ودوـل 

 العبـاف أبي سيدي فيض يف األماين فاف، له مؤل ا  جليل  نادرة، يا ر ترجمته يف جواهر المعاين وبلو 

عد مااقبه، وروايـا  عاـه، أسـس زاويـ ، التيجاين، لعلي حراز  ال اسي، وهو عبارة عن سيرة للتجياين، و

 هـ(.1230ونا ما  سا : )

د أبو (4)  عـن أوـذ. ال ّنامـ  المحعـ  المععـولي المحـدث العراقـي: العربـي بـن الوليـد اهلل، المدعو عبد محمَّ

د الشي   كيـران، وحمـدون بـن التاودي بن سـودة، والطيـب الشي  ابن اليازغي، وأحمد بكر أبي بن محمَّ

الباـاين،  أحمـد بـن العـادري، وأحمـد الكتـاين، وقاسـم إدريـس بـن جع ـر وغيرهم، وعاه أوـذ الحاس ابن

د باي من ب اف فيمن الا يس الدر أّله:. وغيرهم الخياط وأحمد  يف ن ـيس حسـن ن ـيس، وهـو بن محمَّ

ــو العــ ن العراقــي ال اســي الحســياي،  رــعبتنم ــه إجــازة مــن الع مــ  أب ــه، ول ــ ، وألــه ذيــ  علي العراقي

 .1/121، وإتحاا المطالا، 2/512هـ(. ترجمته يف: فنرف ال نارف، 1265) 
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الشــي  ، و(1)الشــي  الطيــب بــن عبــد المجيــد بــن كيــرال الفاســيوهــو يــروي عــن 

، وابن عمم الشي  سيدي إدريـس بـن علـي زيـن (2)حمدول ابن الحاج السلمي المرداسي

وغيـرهم، واألربعـ   (4)، والشـي  سـيدي  حمـد بـن عمـرو الزروالـي(3)راقيالعابدين الع

                                                 

 التـي كانـتمديا  فـاف  ، وترعرع يفهـ(1132) سا :ولد : الطيب بن عبد المجيد بن كيران ال اسيمحمد  (1)

  يأبـيف هذا الزمن، ممـا سـمل لـه بتكـوين علمـي متـين، فأوـذ عـن  تع  بالعلمان األفذاذ والسادة األويار

ح ـص عمـر بـن عبـد اهلل بـن يوسـه بـن العربـي  يأبـ، و(هــ1152د اهلل محمد بن قاسم جسـوف ) عب

ـــ1155ال اســي)  ــ، و(ه ــاين )  يأب ــن مســعود البا ــن الحســن ب ــد ب ــد اهلل محم ـــ(1121عب ــرهم  ه وغي

، 11003محمـــد العبـــاف بـــن كيـــران، رقـــم مـــ : لترجمـــ  ابـــن كيـــران،  هــــ(. ترجمتـــه يف:1223) 

 .1/213، وإتحاا المطالا، 23، 1/26، واليواقيت الثميا ، 2/352السامي، ال كر ، و(161)الورق :

 :سـا ، ولـد ال عيـه الع مـ  المحعـ ، أبو ال يض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون: الشنير بابن الحاس (2)

، الباــاينبـن ســودة، ووالتــاودي ، ورــاركه يف كثيـر مــن رـيووه، أوــذ عـن الطيــب بـن كيــران(، هــ1131)

ـد بـن عبـد السـ   الااصـري، عبد العادر بـن رـعرون، وواليازغي ـد أوـذ و، وأجـازه محمَّ عاـه اباـاه محمَّ

حارـي  و، حاري  على ت سير أبي السـعود: والشي  الكوهن وغيرهم. له تيليه عديدة، ومحمد، الطالب

نحـو  وما وم  يف السيرة على هن  الربدة ارتملت على، وت سير على سورة ال رقان، على مخت ر السعد

ومع ـورة يف ، وأورى يف علم الكـ  ، وأرجوزة يف الماط ، وررحنا يف ومس  أس ار، أربع  ر ا بيت

 :ورـرحنا لـه يف سـ ر سـماه، ون ـم معدمـ  ابـن حجـر، ون م الحكم العطا يـ ، علمي العروأ والعوايف

ـد أفرد ترجمتـه يف تـأليه وـاص  .إلى غير ذل ، صحيل البخاري ئن ح  المس  الداري لعار اباـه محمَّ

 .511-1/513هـ( يا ر ترجمته يف: رجرة الاور الزكي ، 1232، ) الطالب

إدريــس العراقــي ال اســي الحســياي، محــدث الع ــر، ولــد ســا :  بــن محمــد بــن إدريــس العــ ن هــو أبــو (3)

 هـ(، ترجم لا سه يف فتل الب ير، وترجم له ابن عمه الوليد بن عبد اهلل العراقي ال اسي، أوـذ عـن1120)

وف  قاسم بن محمد اهلل عبد جل  من األع   أذكر مانم: أبو  بـن أحمـد العبـاف ، وأبـو(هـ1152 )جس 

لـه مؤل ـا  غايـ  يف الحسـن،  الرباري، وعاه أوذ جل  من العلمان األع  ، أجلنـم اباـاه. الغربي اهلل عبد

وحـديث البسـمل   حع  بعانا بدر العمراين، وجميلـ  العمـري، كال نرسـ ، وحـديث الحـال المرتحـل،

ـــا، )  ـــارف، 1153وغيره ـــرف ال ن ـــه يف: فن ـــر ترجمت ــــ(، يا   .55ال نرســـ ، صو، 525، 2/515ه

 .2/111اإلرراا على بعض من ب اف من مشاهير األرراا، و

د اهلل عبد أبو (4)  بـن الطيـب عـن العلـو ، أوـذ يف المحعـ ، المت ـان الع مـ : ال اسـي الزروالي عمر بن محمَّ

 سـليمان، وعبـد المـولى السـلطان وغيـرهم، وعاـه رـعرون بـن بـن سـودة، وعبـدالعادر كيران، والتاودي

 .1521:اللجم  رقم. 1/511هـ( رجرة الاور الزكي ، 1230وغيرهما، )  الكوهن العادر
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 .(2)فهرستمبأسانيده المذكورة يف  (1)الشي  التاوديكلنم عن 

 أبـي حفـص ، عـن (3)أبي  حمد سـيدي عبـد القـادر ابـن شـقرولويروي أياا عن 

، (5)طـيأبي العباس أحمد بـن المبـارل السجلماسـي اللم، عن (4)عمر بن عبد اب الفاسي

                                                 
 كثيـر  مـن العلمـان، فعيـه محعـ  مشـارك، ولـد سـا  ) بن سودة: التاودي (1)

أبـي  هــ(، أوـذ عـن1111ترجم بقهق

عبد اهلل محمد بن عبد الس   باـاين، وهـو أعلـى  ، وعن أبيوهو عمدته، ن مبارك اللمطيالعباف أحمد ب

. ومـن أجـل مـن وغيـرهم، العباف أحمد بن عبـد العزيـز الن لـي السجلماسـي ، وعن أبيريووه إساادا  

، والطيــب بـن كيــران وغيـرهم كثيــر، لــه أبـو العــ ن إدريـس العراقــي ال اسـيأوـذ عاــه ال عيـه الرهــوين، و

  (.1/25تحاا المطالا )إ(، 355)ص: رجرة الاور الزكي هـ(، 1202مؤل ا  عدة، ) 

 حع  فنرس  التاودي بن سودة عبد المجيد الخيالي. (2)

 عـن ب ـاف، أوـذ المعروفين رعرون ابن أو د رعرون، من بن العربي بن أحمد بن العادر أبو محمد عبد (3) 

 اهلل عبد بووريص، وأبي العادر الماجرة، وعبد الرحمن ، وعبدالد  ي العباف وأبي الن لي العباف أبي

 الشـي  مـانم عـانم أع مـ ، وأوـذ ولعـي ال اسـي، وحـ  ح ـص الباـاين، وأبـي اهلل عبـد جسوف، وأبي

 المـولى بعبـ  مرتاى، وأوذ عاه الشي  الطيـب بـن كيـران، والسـلطان المـولى سـليمان الـذي أمـر بدفاـه

هــ( ترجمتـه يف: إتحـاا 1212اته، وصلى عليـه، الطيـب بـن كيـران) جا ب اف، وحار األزهر إدريس

 .1/22المطالا، 

 وم نومنـا وماعولنـا مععولنا العلو  لوان حامل: ال اسي العربي بن يوسه بن اهلل عبد بن عمر ح ص أبو (4)

العراقـي،  ال اسـي، ومحمـد يوسـه بـن أحمـد بـن محمـد عسـري  أبي وما ومنا، أوذ عن والده، وقريبه

 محمــد اهلل عبــد الباــاين، وأبــي الســ   عبــد بــن محمــد عبــداهلل واعتمــده، وأبــي مبــارك بــن العبــاف بــيوأ

 وغيـرهم. وعاـه الشـافعي الح اـاوي سـالم بن الحريشي، ومحمد أحمد بن علي الحسن جسوف، وأبي

سـي، ال ا العربـي بـن السـ   عبـد بـن محمـد بـن السـ   عبـد بن محمد قريبه كثرة، مانم يعد   من أوذ

رـعرون،  بـن العـادر النـواري، وعبـد رـاهر بـن اليـازغي، ومحمـد الكريم العراقي، وعبد العابدين وزين

الااصـري،  السـ   عبـد بـن السـ وي، ومحمـد الميـر الطـاهر بـن ريسـون، ومحمـد ال اد  بن ومحمد

ـ(، هـ1155وأضـرانم لـه مؤل ـا  غايـ  يف الدقـ  )  بـن كيـران الحـوا ، والطيـب محمـد بـن وسليمان

 .1/513ترجمته يف: رجرة الاور الزكي ، 

هــ(، ياتنـي 1055أحمد بن مبارك بن محمد بن علي أبو العباف اللمطي ال ديعي، ولد بسجلماس  سا  ) (5)

نسبه غلى أبي بكر ال دي ، أوذ عن جل  من الشيوخ مانم: أحمد بن إبراهيم العطار األندلسي، ومحمد 

اي الجزا ري الكماد، وعبد العـادر بـن العربـي بـووريص، ومحمـد بـن بن عبد العادر ال اسي، والعساطيا

هـ(، وأبو العباف أحمـد بـن 1112عبد الس   بااين، وعاه أوذ أحمد بن محمد بن حمدون الجوري) 

ــ  يف األســ ل  الســبكي ،   ــ  المتيطي ــه مؤل ــا  مشــنورة مانــا: رســال  يف األجوب ــز الن لــي. ل ــد العزي  عب
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أبي عبد اب سـيدي  حمـد بـن ، عن (1)لشي  أبي عبد اب  حمد بن أحمد المسناويعن ا

 .(3)أياا فهرستم ، عن والده بأسانيده المذكورة يف(2)عبد القادر بن علي الفاسي

وصل ريخاا هذا، وح ، وزار، واستجاز غير واحد من علمان المشـر ،  تحوي :

 فأجازوه ب جازهتم العام .

، (4)الشـي  إبـراهيم السـقا بمصـرأجازه مانم ري  الشافعي  المسن الربكـ ، وممن 

                                                 
، 6/2133هــ(، ترجمتـه يف: نشـر المثـاين، 1156ك، ورسا ل كثيرة، ) 1165:   مخطوط بالوراي  رقم

 .1/211، وفنرف ال نارف واأل با ، 323والتعاط الدرر، ص

 بكـر أبـي بـن محمـد بـن بالمسـااوي الملعـب محمـد بـن أحمـد بـن بالمسـااوي الشـنير محمد اهلل عبد أبو (1)

. الم تـين الجماعـ ، وعمـدة المـوفعين، رـي  وةالمحععـين، وقـد هـ(، واتمـ 1032الد  ي، ولد سا : )

 عامـ ، وولـداه إجـازة وأجـازه ال اسـي العادر المرابط، وعبد محمد أبيه والده، وعم مانم أع   عن أوذ

ــد ــد أحم ــد وعب ــي اليوســي، وعب ــو عل ــرحمن، وأب ــه الســ   ال ــادري، وأوي ــي الع ــي، وأب ــد العرب  اهلل عب

جسـوف،  الشرقي، ومحمـد محمد عمدته، وأوذ عاه وهما الحاس ابن أحمد العباف العسطاطياي، وأبي

 ميـارة مبـارك، وأجـازه، ومحمـد بـن المطـرح، وأحمـد األنـيس مؤلـه العلمي الي رين، ومحمد ومحمد

 تـيليه لـه. وجماعـ  زكـري البااين، وابن الس   عبد ابن عمه البااين، وولد حمدون بن ال غير، ومحمد

الو يـ ،  الاسـب أهـل بعـض يف التحعيـ  العـادر، ونتيجـ  عبـد شـي ال ن ـرة يف العاصـر المعل جند مانا:

 يف مشـروعيته أنكـر مـا علـى والـرد العـبض الوفـا ه، ون ـرة يف ا سـتااب  أحكـا  عـن الكاره والعول

 أنـواع يف م يـدة وتعاييـد كثيـرة أجوبـ  الذم ، وله معاى تحعي  إلى النم  وال رأ، وصرا الا ل ص يت

بالتـأليه،  العلمـان بعـض و ـنا المخت ـر، ترجمتـه علـى مجلـدا ، وتعـارير لكانـت جمعت مختل  ، لو

 . 1/151رجرة الاور الزكي ، 

هـ(، 1003أفال من ترجم به اباه عبد الرحمن ال اسي، ولد بمديا  الع ر الكبير بالمغرح األق ى سا  ) (2)

، ورحل إلى فاف، فأوـذ عـن نشأ يف حجر والده،  م ت عه يف علو  الشريع  فأوذ عن أع   الع ر الكبير

جل  علما نا، كالعاضي أبي الاعيم الغساين، وأبو العباف المعري، وال عيه الا ار أبي محمد عبـد الواحـد 

 بن أحمد بن عارر، وابن الزبير السجلماسي، وأبو حامد محمد العربي. ترجمته يف: فنرس .ا

 ال نرس ، عبد العادر ال اسي. (3)

 بن حسن السعا الم ري، ولي الخطاب  بـاألزهر الشـريه، لـه مـن المؤل ـا : حارـي هو إبراهيم بن علي  (4)

 يف بليحـ  محمـد ما ومـ  علـى مجلـدين، رـرح يف السـباعي محمد لععيدة البيجوري ابراهيم ررح على

الاـدى  قطـر رـرح على تتم، وحاري  لم السعود أبي ت سير الابوي، حاري  على الطب يف التوحيد، رسال 

، وذيـل كشـه 1/61، ومعجـم المـؤل ين، 1/12هـ(، ترجمتـه يف: هديـ  العـارفين، 1225)  الاحو، يف

 .1/251ال اون، 
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الشـهاب أحمـد بـن عبـد الفتـاح ، عـن (1)ولـي اب الشـي  شـعيبوالسعا هـذا يـروي عـن 

ــري ــافعي األزه ــوي الش ــهير ، (2)المل ــريم الخــالول، الش ــد الك ــن عب ــد ب والشــهاب أحم

 .(5)الثبت المشهورصاحب ، (4)عبد اب بن سالم البصري، ك هما عن (3)بالجوهري

الشـي  عبـد الغنـي بـن سـعيد الغمـري، المجـردي وممن أجازه الع م  المحـدث 

هـذا أجـاز لاـا جماعـ  ممـن أوـذ عبـد الغنـي ،  م المـدين بالمدياـ ، والشـي  (6)الدهلوي

                                                 
 لم أقه عليه. (1)

يري عمر بن ال تاح عبد بن أحمد (2)  عـن هــ(، أوـذ1055الوقـت، ولـد بم ـر سـا : ) الملـوي، مسـاد الــُمجق

 رـارح العجمي، والزرقاين العز أبي عن ذباألجداد، فأو األح اد العالي، وألح  اإلسااد ذوي من الكبار

 يف وقتـه الـورزازي، إمـا  أحمـد بـن المليجي، ومحمـد األنس البشبيشي، وأبي الرؤوا المواهب، وعبد

 كبيـر السـلم لمـتن والماعو  ، له مؤل ا  مانـا: رـرحان المععو   يف عليه المشك  ، المعول حل

 أل  العيـرواين رـرح علـى الماطـ ، وحارـي  يف  الموجنـا لـا م الماثـورا ، ورـرح وصغير، والآللـئ

، 1/116. وسل  الدرر، 2/552هـ( يا ر ترجمته يف: فنرف ال نارف، 1151الرباهين، للساوسي، ) 

 .1/235ومعجم المؤل ين، 

 األزهـري، المعمـر الشافعي الكريمي، الجوهري يوسه بن الكريم عبد بن الحسن بن أحمد الشناح هو (3)

 لمـا بمكـ  الب ـري، والاخلـي عـن عاليـ  هــ(، يـروي1026وعالمنا، ولد سـا : ) رم  المحدث، مساد

 ما ــور الم ــري، وأبــي بــن ال اســي، ومحمــد زكــري والنشــتوكي، وابــن (هـــ1120) ســا : نــا لعينمــا

 إجازاتـه و ـوص تاـمن الشرنب لي، له:  بت الحي الدنجيني، وعبد السعود البكري، وأبي المواهب

 .303 -1/302. ترجمته يف: فنرف ال نارف، >(هـ1151مشايخه )  من

الشـافعي، ولـد سـا :  ومـدفا  مولـدا   المكي أص    الب ري عيسى بن سالم بن محمد بن سالم بن اهلل عبد (4) 

هـ(، أمير المؤماين يف الحديث يف ع ره يف الحجاز، أوذ عاه جم غ ير، وأجاز كثيرا مـن العلمـان 1050)

هــ(. ترجمتـه يف: فنـرف 1131سـاده بعبـد الحـي الكتـاين بطـر  عديـدة، ) المغارب  والناود، ويت ـل 

 .1/150، وهدي  العارفين، 52، رقم: 1/126ال نارف، 

  ، جما فيه أسانيد الحجاز، وترجم فيه لشيووه.اإلمداد بمعرف  علو اإلساادوالثبت المشنور عاوانه:  (5)

رأعبد الغاى بن هو  (6) يالدهلوى الي، بى سعيد الُعمب ابدق ي نزيل حال، نق ياَ  الماورةالـمَ اَ ق ، يروي عاه الـدماايت دق

  أسـانيد أعلـى يف الـرحمن على مسانيد صاحب الثبت المشنور: أجلى
ّ
اته:  ـا سـليمان. مـن م بـن علـي

 تخري <أياا:  وله<وهو مطبوع متداول، وزاد عبد الحي الكتاين:  .>نجاح الَحاج  على ساَن اببن ماج إ<

ســماها:  الــدهلوي الحــ  عبــد مو نــا والــده رــي  ترجمــ <، و>الربــاين اإلمــا  جــده  مكتوبــا أحاديــث

 عـن ا وـذين أكثـر أن والعجـب<وأضـاا: . ومعرح أيا  مطبوع وك هما >العلوي  الجواهر و ص <

هــ(. 1233)  .>عاـه روى مـن على أقه فلم واليمن وم ر الشا  أهل والمغرح، وأما الناد من الشي 

 .1/525، وهدي  العارفين، فنرف ال نارف
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،  ـم المـدين (2)عـن الحـافظ الشـي   حمـد عابـد األنصـاري السـندي، وهو يروي (1)عاه

، وهـو يـروي عـن (3)عـروف بــ: حصـر الشـارد يف أسـانيد  حمـد عابـدالمصاحب الثبت 

ين ،  م المدين صـاحب الثبـت المعـروا بــ: (4)الحافظ الشي   حمد صالع العمري الُف َّ

والشـي   حمـد صـالع قلت؛  .(5)قطف الثمر، يف رفع أسانيد المصنفات يف الفنول واألثر

، وذل  أنه يرويه عن رـيخه  الدنياهذا يروي صحيع البخاري بسند ال يوجد أعلى  نم يف

ين المعمر، أبـي الوفـا ،  م المدين عن ريخه (6)المعمر الشي   حمد بن سنب العمري الُف َّ

                                                 
 يف ماـه   أحلـى لطيـه  بت ، وهو>الغاي عبد الشي  أسانيد يف الجاي اليانا<يا ر هذه األسانيد يف كتاح:  (1)

النادي، تويف  ال رياي اللهتي بالمحسن المدعو يحيى محمد اهلل عبد مطبوع، ألبي المتأورين، يف أ با 

 .2/1165، رابا بالمديا  الماورة، فنرف ال نارف

أصـله مـن ، محمد عابد بن أحمد بن علي بـن يععـوح السـادي األن ـاري: فعيـه حا ـي، عـالم بالحـديث (2) 

رمال بـ د السـاد، صـار قاضـيا بزبيـد بـب د الـيمن،  ـم انتعـل إلـى صـاعان، وتـولى ر اسـ  علمـان ، سيون

، رد يف أسـانيد محمـد عابـد. له مؤل ـا  ن يسـ  مانـا: تح ـ  المـؤماين يف الطـب، وح ـر الشـانا المديا 

ررح بلـو  المـرا  ، وروالا األنوار على الدر المختار، والمواهب اللطي   على مساد اإلما  أبي حاي  و

ترتيـب مسـاد اإلمـا  ، وقطع  ماه يف المديا ، ولـم يتمـه، وماحـ  البـاري بمكـررا  البخـاري،  بن حجر

هـــ(، ترجمتــه يف: 1253ل، ) ســتغا   والتوســرتبــه علــى أبــواح ال عــه، ورســال  يف جــواز ا ، الشــافعي

 .235-1/230، وفنرف ال نارف، 6/132األع  ، 

 حـروا ترتيب على ذكرها التي الم ا ا  ألسانيد قسم: أقسا       إلى ضخم، قسمه مجلد يف هو  بت( 3)

 تي ب يف فجمعت<: بعوله المؤله ال وفي ، وص ه الخر  لس سل للمسلس  ، وقسم المعجم، وقسم

 والطبيــ  والماطعيــ  والبيانيــ  والاحويــ  وال ــوفي  والحديثيــ ، وال عنيــ  الت ســيري  الكتــب غالــب أســانيد

 . 1/363. ويروي عبد الحي الكتاين هذا الكتاح بساده. فنرف ال نارف، >وم      مجم   

ـري اهلل عبـد بن نوح بن محمد بن صالل (4) ين المعـروا الَعمب  مجتنـد، مـن بالحـديث المـالكي، عـالم بـالُ  َّ

ن) إلـى المديا ، نسـبته أهل المالكي ، من فعنان نـ  أو( فـ َّ أسـ فه،  بعـض السـودان، نزلنـا قبا ـل مـن ف َّ

مـراكش، وعـرس علـى  بشاعيط،  م رحل إلى العلم، فعرأ رلب يف هـ(، وتاعل1166نا سا : ) وولد ونشأ

 يف الثمـر أهـم مؤل اتـه المشـنورة: قطـه مـن. المديا  حتى مـا  نـا يف استعر ومانا إلى م ر،  م تونس

واألن ـار،  المنـاجرين بسـيد ل قتـدان أولـي األب ـار همـم واأل ر، وإيعـاظ ال اون يف الم ا ا  أسانيد

، 1/202هــ( يا ـر ترجمتـه يف: فنـرف ال نــارف، 1215والثمـر اليـانا، ورسـال  يف تـراجم أرـياوه، ) 

 .5/52حل بمراكش وأغما  من األع  ، ، واإلع   بمن 3/125األع  ، الزركلي، 

 ح. وكتب أهل المشر  والمغر، هسانيدل بت صغير ل الل ال  ين، وقد ربا، وهو منم جدا جاما هو  (5) 

 المشـددة ال ـ ين، السـوداين، ولـد   الاـون وفـتل السـين بكسـر وهـو سا  بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو (6)
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ــي ــن العجــ  اليمن ــن  حمــد ب ــد ، عــن رــيخه (1)أحمــد ب ــن أحم ــدين  حمــد ب قطــب ال

بـي والده، عن الحافظ نـور الـدين أبـي الفتـوح أحمـد بـن عبـد اب بـن أ، عن (2)النهروالي

ــا يوســف الهــروي، عــن المعمــر (3)الفتــوح الطاوســي  حمــد بــن شــاَذَبْخت ، عــن (4)باب

                                                 
إسـاادا ، دوـل  وأع هـم رـيوو  المتـأورين المعمر، أكثر المساد م الع  اإلما  هـ(، هو1012  سا : )

ابن أبي العجـل، تونبكتو، وراعيط، وسوف، ومراكش، وفاف  ز  كثيرا من العلمان وأوذ عانم، نحو: 

الـونكري التابكتـي، والشـريه أبـو عبـد اهلل الـو يت الـذي  بغيأل بكر أبي بن محمود بن أحمد بنومحمد 

اإلمام  والتدريس، وجميا مـن لعيـه مـن العلمـان يف رحلتـه، فأجـازه أو دعـا لـه يشـركه  ح  واستخل ه يف

معه، فأجازه ول  ولم يـرهم، الزرقـاين، والخررـي، وغيرهمـا. ومـن أرـنر مـن أوـذ عاـه محمـد صـالل 

هـــ(، ياــزر ترجمتــه يف: 1156ال ــ ين، تعــدمت ترجمتــه، والوجيــه األهــدل صــاحب: الــا س اليمــاين ) 

. وان ـر أوبـاره يف: قطـه الثمـر يف رفـا أسـانيد الم ـا ا  واأل ـر. 1022-2/1025رف، فنرف ال نا

 لتلميذه.

 اليماي، اإلمـا  الوفان العجل، أبو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين ص ي هو (1)

 عـن فأوـذ العجـل، وحـ  بـن محمد هـ(، والده253الشنير ولد سا : ) المسل  المساد العارا الارير

 مـن المـدين، وأجـازه السـادي عبـداهلل بـن حميد فنيرة، والمعمر ابن اهلل جار الحرمين، كالعاضي ريوخ

هـ(. يا ـر ترجمتـه يف: فنـرف ال نـارف، 1031األهدل، )  الحسين بن الطاهر اليمن زبيد مساد علمان

 .1/316، وو ص  األ ر، 2/552

 بـن أحمد بن محمد الدين رمس بن أحمد العباف الدين، أبي نع  بن محمد اهلل عبد أبو الدين قطب هو (2)

 إلى األصل، نسب  الانروالي علي بن حسين بن يععوح بن محمد الدين نان بن قاضي، وان الدين جمال

 أياـا السـويدي، ويـروي محمد بن أحمد بالناد، أوذ عن جل  من األع  ، مانم: الشناح بلدة هنروال 

 حجر، لـه:  بـت ابن عن عاليا والساباري زكريان عن الدين قطب خاوي، ويرويالس الحافل عن أبيه عن

 اهلل بلـد بـأع   بمكـ ، واإلعـ   عليـه وردوا السوداين، حين بابا أحمد الشي  رل التكرور أهل باسم كتبه

ا، ، والبدر الطـال2/211هـ(. يا ر: فنرف ال نارف، 255العثماين، )  ال تل يف اليماين الحرا ، والرب 

 .6/6، واألع  ، الزركلي، 2/53

الطاوسي الحا ي ال ـويف، لـه: جمـا ال ـر  لرفـا  ال توح أبي بن اهلل عبد بن أحمد ال توح أبو الحافل هو (3)

، 2/211الخــر ، يشــتمل علــى ســت وعشــرين رريعــ  صــويف، لــه ترجمــ  وافيــ  يف: فنــرف ال نــارف، 

 .205 -1/203والرحل  العياري ، 

واو،  بعدها المنمل  الران النان، وفتل وإسكان الاون ب تل نروي المعمر، نسب  إلى )هنروال (بابا يوسه ال (4)

وهــي بلــدة مــن بــ د الناــد، م تــي مكــ ، يــروي عــن أبيــه عــن الحــافل  -النــان قبــل م توحــ  و   فــأله

لـب السخاوي، يف أوباره لطا ه ذكرها عبد الحي الكتاين، حيـث تتبـا أوبـاره بت  ـيل يف صـ حا ، وق

إجازاته، من أهم مؤل اته: اإلع   بـ ع   بيـت اهلل الحـرا ، وربعـا  الحا يـ ، والـرب  اليمـاين يف ال ـتل 

. والبـدر 255-2/211فنـرف ال نـارف،  هـ( ترجمتـه يف:220العثماين، والجما بين الكتب الست ، ) 

 .2/53الطالا، الشوكاين، 
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أبي لقمال يحيـى بـن عمـار بـن  قبـ  بـن  بسمرقند ، عن أحد األبرار(1)الفارسي الفرغاين

ث ثياتـم . فتعـا لـه (4)البخـاري ، عن(3) حمد بن يوسف الفربري، عن (2)شاهال الخت ين

 بستب عشرة.ذا الساد ، ولاا نحن على هباثنا عشر

الشـي  المسـن ، وذل  أنه أجاز لاا باإلجازة العامـ ، ولنا سند آخر أع   نم بدرجب

، عـن (6)السيد إسـماعي  البراتجـي، عن ريخه (5)عبد الجلي  بن عبد الس م برادة المدين

 ، والحمد هلل.ث ثياتم عليم بخمسب عشر، فتعا لاا (7)المذكور شيخم الشي   حمد صالع

 عن جماع  كثيرة أوذنا عانـا، عـن (8)هذه )الحاي ( عبد الجلي قد أوذ الشي  و

، وهو يـروي عـن جماعـ  كثيـرة مـانم (9)الشي  أحمد  نب اب المالكي األزهري المصري

 ، وتتبا هذا الباح يطول، ويف هذا العدر ك اي .الكبير صاحب الثبت المشهوراألمير 

ـــُمسَتجيز بتعــوى اهلل ســرا   ــان الســون، وم ــاَحب   وأوصــي ال ــَ  قرن ــ ، ومجانب وعلا

العلمــان العــاملين، وأهــل اهلل، فــ ن ذلــ  أعــوُن لــه علــى مــا هــو مطلــوح  بــه مــن التعــوى 

                                                 
 لم أقه على ترجمته.( 1)

ين، قيل إنه عاش ما   وأربعين سا ، لم أقه لـه علـى ترجمـ ، قطـه الثمـر يف رفـا أحد المعمرين المساد (2)

 . 1/13أسانيد الم ا ا ، 

سما ال حيل مرتين، مرة ببخارى، ومرة ب ربرة، أبو عبد اهلل محمد بـن يوسـه ال ربـري أرـنر مـن ورى  (3)

 هـ(. 320صحيل البخاري، وبه قرن اسمه ) 

 الجاما ال حيل. اإلما  الحافل المحدث صاحب (4)

الماـورة، مغربـي  المدياـ  أهـل رـاعر، مـن: بـرادة السـ   عبـد بـن اهلل عبـد بن الس   عبد بن الجليل عبد (5)

هـ(. ترجمته يف: 1326هـ(، ) 1213األصل، رحل والده عبد الس   إلى المديا  واستعر نا، ولد سا  )

 . 2/522، وفنرف ال نارف، 3/235األع  ، الزركلي، 

 لم أقه له على ترجم . (6)

 تعدمت ترجمته. (7)

 مابين قوسياي هكذا فنر  لي بعد صعوب  يف قرانهتا. (8)

ـر المجيـري العـاهري، الشـنير يوسه بن ال تاح عبد بن أحمد (9) الوقـت، ولـد سـا :  مسـاد بـالملوي، المعمد

  محمــد  ــي، وأبــوالخلي محمــد بــن ال عيــه، وأحمــد ابــن هـــ(، لــه تــيليه نافعــ ، أوــذ عــن أحمــد1055)

 .1/116هـ(. ترجمته يف: سل  الدرر، 1151الماي ي، )  ما ور البشبيشي، والجمالي الرؤا عبد
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، (1)وغيرها، وبلكق كـل مـا  يعايـه، فـ ن ذلـ  مـن حسـن إسـ   المـرن كمـا يف الحـديث

خير، تشـغله بالشـر وب رَغال الا س بأعَمال الذكر، والرب والطاع ، ف ن من لم يشـغلنا بـال

ب  يف كل وقٍت وكل َساع ، ف ن اإلنَسان   يخلو غالب  من وطـرة  ويد الثَّوب   مَحال ، وبتجب

ـه، كمـا أنـه   يخُلـو مـن  ون، أو غيرَها مما   يجوُز بجارَحـٍ  مـن َجوارحق من وطَرا  الس 

ه  ير يف ح د اهلل، وح  َحبقيبـق ـتملسو هيلع هللا ىلصتعب ق ، فيسب غ ُر اهلل مـن ذلـَ  ، أو حـ  غيرهمـا مـن الخلـ ق

 ملسو هيلع هللا ىلصإل كنـا لنعـد لرسـول اب <: الحـديثومن غيره مما   يكاد يشعر به ويتوح عاه. ويف 

يف المجلــس الواحــد أكثــر  ــن  اســب  ــرة: رب اغفــر لــي وتــب علــي، إنــك أنــت التــواب 

. وهذا تعليم ألمته وتشريا لنا كما   يخ ـى، وبتجديـد اإليمـان أياـا يف كـل (2)>الرحيم

، ألن ملسو هيلع هللا ىلصكاٍن بعوله من صـميم قلبـه:   إلـه إ  اهلل سـيدنا محمـد رسـول اهلل وقٍت وكل م

د، وبم زم ق قرانة الَحـديثق بـأدٍح، ووَقـاٍر  اإليمان يبلى كما يبلى الثوح، فيابغي أن يجدَّ

ب الشـريع  بـين يديـه، فيتـأدح بـاألدح ال  ـ ق عاـد حاـوره،  وتع يٍم، متـى كـان صـاحق

دال الم ب  اـي إلـى الحعـدق والَعـداوة، فـ نَّ ذلـ  مـن فعـلق أهـل الر اَسـ  وإياي وإياُه والجق

نيا، وبأن   يعدَ  على أمٍر حتى يعَلم ُحكـَم اهلل فيـه، فـ ن  دين بجدالنم وعلمنم الد  الَعاصق

هذا  ز   لكل أَحد وهو من األمور المجَما علينا، وبلك الشُبنا  واألمـور التـي يـلدد 

المرن ودياه، ومن وقا يف الشبنا  وقا يف الحـرا ، كمـا  يف حليتنا، ف ن ذل  أبرأ لعرأ

َبا . (3)يف الحديث  ومن   يلك الشبنا    يلك المحرما ، وهذا من المَجرَّ

                                                 
 مـا تركـه المرن إس   حسن من<يف إرارة إلى الحديث المروي عن أبي هريرة، أورجه اللمذي، وحساه:  (1)

 هـذا مـن إ  ملسو هيلع هللا ىلص الابـي يـرة، عـنهر أبي سلم ، عن أبي حديث من نعرفه غريب،   حديث هذا .يعايه(  

 . 1/136سان اللمذي،  .>الوجه

. 5/332يا ـر: . >حديث حسـن صـحيل غريـب<سان اللمذي، باح: ما يعول إذا قا  من مجلسه، وقال:  (2)

 .1516رقم الحديث: 2/623. ويا ر: سان أبو داود، باح يف ا ستغ ار، 3131 رقم الحديث:

، ومسـلم، كتـاح 52، رقـم الحـديث:1/20باح فال من استربأ لدياه،  ( صحيل البخاري، كتاح اإليمان،3)

 .1522، رقم الحديث: 350المساقاة والمزارع ، باح أحذ الح ل وترك الشبنا ، ص
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وأوصيهق أياا أن يلَن  يف كل  ردٍة ببسـم اهلل الـرحمن الـرحيم، و  حـول و  قـوة 

نـواعق الـب ن كمـا يف الحـديث، وأن إ  باهلل العلي الع يم، ف ن اهلل ي رُا نا ما رـان مـن أ

[ 1]ال اتحـ : {إياك نعبد وإيـاك نسـتعين} يعرأ كل يو  ال اتح  مرة،  م يعيدها إلى قوله:

ويكــرر هــذين ما ــ  مــرة،  ــم يتمنــا إلــى رورهــا، فمــن فعــل ذلــ  لطــَه اهلل بــه يف الــدنيا 

ح ذل  المشايُ  وسلسل  التجربـ  بـه إلـى  اب أبـي  ولـيشـي  الطريـق وا وَرة، وقد جرَّ

، وأن يعول كل مرة سبعا وعشرين مرة: (2)الرسالب المشهورةصاحب  (1)القاسم القشيري

أســتغ ر اهلل لــي وللمــؤماين والمؤماــا ، فــ ن مــن فعــل ذلــ  كــان مــن الــذين يســتجاح 

 دعاؤهم، ويرز  نم أهل األرأ كما روي ذل  عن بعض األكابر.

دبر كل ص ة سورة اإلوـ ص بالبسـمل  وإذ ابتلي بسون أو فلم، أو فساد، فليعرأ 

ا اتي عشرة مرة،  م يعول إحدى وأربعين مرة: يا صمد، أسأل  بال ـمد أن تك ياـي رـر 

، ملسو هيلع هللا ىلصهذا ال الم، ورر كل أحد، فـ ن اهلل ي كـ  ماـه بعدرتـه، بشـرط ال ـ ة علـى الابـي 

 .(3)المدين األن اري، قدف سره ذكره القطب سيدي أحمد القشاشي

، كـل العلق، والقدر، والزلزلب، وقريِعرانة كل من السور األربا: وأوصيه أياا ب

                                                 
أبو العاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد المل  العشيري ال عيه الشايف المشنور بالرسال  العشيري ، برز يف  (1)

يث واألصلين، وجما بين الحعيع  والشريع ، أوذ عن أبي علي الحسـن المشـنور ال عه والت سير والحد

 .3/206هـ(، ترجمته يف: وفيا  األعيان، 511بالدقا ، له: التيسير يف علم الت سير، ) 

 المشنورة بالرسال  العشيري . (2)

 األصـل المعدسـي يالعشارـ الابـي عبـد المدعـ  يونس بن محمد بن أحمد الدين ص ي العارا اإلما  هو (3)

عمدتـه، وأعـ   كثـر، ومـن أجـل  وهو الشااوي علي بن أحمد والده، والشناح عن الدار، يروي المدين

من أوذ عاه، أبو سالم العياري، الذي ععـد لـه ترجمـ  راانـ  يف رحلتـه مـان الموا ـد، لـه فنرسـ  سـماها: 

وغيــر ذلــ  مــن اإلجــازا . ، المواهــب اللدنيــ علــى وحارــي  علــى الشــ ا، وحارــي  الســمط المجيــد، 

، صـ وة مـن انتشـر، 1/313، وو ص  األ ر، 2/230هـ(، يا ر ترجمته يف: فنرف ال نارف، 1031) 

 .112ص
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يو  صباحا ومسانا ف ن قرانهتا تدفا رر ال اهر والبارن، وقد جـرح ذلـ . ونـص عليـه 

 .(2)فتوح الغيبيف  (1)الشي  سيدي عبد القادر الجي ين

سبعا عاد تااول رعـا  ويـه ضـرره، ولـو كـان سـما أو فعـل  سورة قريِوبعرانة 

 ين توهم سون عاقبته، وووام  مرتعه. ر

وبعرانة اسمه تعالى اللطيه عدد حروفـه األربـا، وعـدد حسـانا بطريـ  الجمـل، 

وذالـ  ما ـ  و   ــ  و   ـون بعــد كـل فرياــ ، ف نـه يسـتا  بــه ويـر كثيــر، بعـرانة ســورة 

 ا نشراح عاد لعان عدو، أو سبا، أو جان ست مرا  مرة عـن يمياـه ويت ـل مـن تلعا نـا،

وهكذا من بعي  الجنا ؛ بل قد جربه الجم الغ ير فوجدوه واضل الربهـان، وبـأن يعـول 

وقت الشدة أله مرة: ال ـ ة والسـ   عليـ  وعلـى رلـ  يـا سـيدي يـا رسـول اهلل، قـد 

ضاقت حيلتي، فأدركاي يا رسول اهلل، ف هنا الليا  المجرح لت ري  الكرح والتخلـيص 

 من الشدا د الع ا . 

مـن أسـباح حسـن الخاتمـ  ا سـتعام ، ودوا  الـذكر، وموافبـ  جـواح  وقد قالوا

ــوارد يف الحــديث  المــؤذن، وســؤال الوســيل ، ومانــا الم زمــ  علــى ســيد ا ســتغ ار ال

ال حيل، وص ة ال بل والع ر يف الجماع ، ومن أرجاها الموافب  على هـذا الـدعان، 

                                                 
هــ(، بجـي ن 130هو عبد العادر بن أبي صالل موسى جاكي، الزاهد العـارا العطـب اإلمـا ، ولـد سـا  ) (1)

وصـ ه ابـن رجـب الحابلـي يف ذيـل ربعـا  وران رربستان، تاعل يف حواضـر بغـداد فأوـذ عـن أع منـا، 

الحاابلـ  بشــي  الع ـر، وقــدوة العــارفين، وسـلطان المشــاي ، صــاحب المعامـا  والكرامــا  والعلــو  

. أوذ عن أبي رالب البغدادي، وأبو سعيد المبارك بن علي المخرمي، وأبـو الوفـان علـي بـن >والمعارا

م أو ده، ومن أرنر ت مذته، ابن قدامـ  المعدسـي. ععيل البغدادي، وغيرهم. وكان له ت ميذ كثر، أولن

، وهديـ  العـارفين، 3/313، ومـررة الجاـاة، 20/332هـ(، يا ر ترجمته يف: سير أعـ   الاـب ن، 561) 

 .1/220، وذيل ربعا  الحاابل ، 1/526

ي ين، نشـر: دار فتوح الغيب، عبد العادر الجي ين، أبرز كتاح يف الت وا، تحعي : جمال الدين فالل الكـ (2)

  (.2013الكتب العلمي ، بيرو ، لباان )
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 الـدارين، إكرامـا لمـن جعلتنـا وهو: اللنم أكر  هذه األم  المحمدي  بجميل عوا ـدك يف

 ملسو هيلع هللا ىلص.من أمته 

ومن أسـباح سـون الخاتمـ  والعيـاذ بـاهلل تعـالى محبـ  الـدنيا، والكـرب، والعجـب، 

والحســد، والغ لــ ، والععيــدة ال اســدة، واإلســرار علــى فعــل مانــي عاــه، والا ــر إلــى 

مذمومـ  وغير ذل  من أوجه الشـر الملسو هيلع هللا ىلص والاسان، ومخال   السا  المأ ورة عاه  (1))المر(

 قو  وفع ، نسأل اهلل العافي  وأن يختم لاا بخاتمته الحساى والزيادة ب اله رمين.

وأوصيه أياا أن   ياساين مـن صـالل أدعيتـه كلمـا ت كـرين، فـ ن هلل تعـالى يف كـل 

وقت من أوقا  الليل والانار دعـوا  مسـتجابا ، فربمـا تكـون هـذه مانـا، واهلل يا عاـا 

 الدارين برضاه رمين.وإياه ويمن علياا يف 

قالم وكتبم عن َعَج  وقلق، عبد ربم تعالى  حمد بن جعفر بـن إدريـس بـن الطـايع 

الحسني اإلدريسي الشهير بالكتاين، المغربي، الفاسي، نزي  المدينب المنورة خا س عشر 

، وشـرف ملسو هيلع هللا ىلصشهر ذي القعدة  ن عام واحد وث ثين وث ث  اسب وألـف عـام  ـن هجرتـم 

 م، والحمد ب رب العالمين.وكرم و جد وعظ

 

* * * * 

                                                 
 .ير واضلبين قوسين غا ( م1)



 
105 

 المراجعالسحب المصادر و

، عبدالسـ   ابـن سـودة، إتحاف المطالع بوفيات أع م القـرل الثالـث عشـر والرابـع .1

  (.1223هـ، 1113تحعي : محمد حجي، نشر: دار الغرح اإلس مي، تونس، )

يـ : عا شـ  ، أبـو عمـرو ابـن ال ـ ح، تحع قد ب ابن الص ح و حاسن االصـط ح .2

  (.1232هـ، 1102عبدالرحمن، نشر: دار المعارا، العاهرة، )

العاضـي عيـاأ، تحعيـ : السـيد اإللماع إلى  عرفب أصول الروايـب وتقييـد السـماع،  .3

  (.2001هـ، 1125أحمد صعر، نشر: مكتب  دار اللاث، )

، أبـو بكـر جـ ل الـدين السـيوري، تحعيـ : يف شرح تقريـب النـووي تدريب الراوي .1

  (. 2003هـ، 1123رار  بن عوأ، نشر: دار العاصم ، بيرو ، لباان )

أبو عبد اهلل محمد بـن الجا ع الصحيع، المسند  ن حديث رسول اب وسننم وأيا م،  .5

إســماعيل البخــاري، تحعيــ : محــب الــدين الخطيــب، ومحمــد فــؤاد عبــدالباقي، 

 .هـ(1100وق ي محب الدين، نشر: المطبع  السل ي  ومكتبتنا، )

لمحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاسـم بـن شجرة النور الزكيـب يف طبقـات المالكيـب،  .6

مخلوا، ورس حواريه وعل  عليه: عبد المجيد ويالي، الطبع  األولـى، نشـر: دار 

  (.2006هـ، 1121الكتب العلمي ، بيرو ، لباان، )

  (،161، )الورق :11003لمحمد العباف بن كيران، رقم م : ترجمب ابن كيرال،  .3

، محمد بن الحسن الحجوي الثعـالبي، ربعـ  الفكر السا ي يف تاري  الفقم اإلس  ي .5

 هـ(.1310إدارة المعارا، الرباط )
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محمد البشـير فـافر األزهـري، نشـر: اليواقيت الثمينب يف أعيال عالم  ذهب المدينب،  .2

 هـ(.1321مطبع  الم حي التابع  لجمعي  العروة الو عى، )

تحعيـ : بـدر الـدين العمـراين، لعـ ء إدريـس العراقـي الفاسـي، فهرسب الحافظ أبي ا .10

  (.2002هـ، 1130نشر: دار ابن حز ، ومركز اللاث الثعايف، الدار البياان، )

، محمـد الطالـب بـن الحـاس السـلمي اإلشراف على  ن بفاس  ن  شاهير األشـراف .11

ـــران  المرداســـي، تحعيـــ : جع ـــر ابـــن الحـــاس الســـلمي، نشـــر: رـــريعت، قـــم إي

 هــ(.1351)

محمـد بـن الطيـب العـادري، تحعيـ : نشر المثاين أله  القرل الحادي عشر والثـاين،  .12

 محمد حجي، وأحمد التوفي ، نشر وتوزيا: مكتب  الطالب، الرباط )د. (.

التقاط الدرر و ستفاد المواعظ والعبر  ن أخبار وأعيال الماسب الحاديب والثانيب عشـر،  .13

 : هارــم العلــوي العاســمي، نشــر: دار ا فــا  محمــد بــن الطيــب العــادري، تحعيــ

  (.1153هـ، 1121الجديدة، بيرو ، لباان )

عمـر رضـا كحالـ ، نشـر: مؤسسـ   عجم المؤلفين، تراجم  صـنفي الكتـب العربيـب،  .11

  (.1253هـ، 1336الرسال ، )

، إسـماعيل إيضاح المكنول يف الذي  على كشف الظنول عن أسا ي الكتـب والفنـول .15

 ، نشر: دار إحيان اللاث العربي، بيرو ، لباان )د. (.بارا البغدادي

  (.2002لزركلي، نشر: دار العلم للم يين، بيرو ، لباان )األع م خير الدين ا .16

، العبـاف بـن إبـراهيم السـم لي، اإلع م بمن حـ  بمـراكِ وأغمـات  ـن األعـ م .13

هــــ، 1113مراجعـــ : عبـــدالوهاح باما ـــور، نشـــر: المطبعـــ  الملكيـــ ، الربـــاط )

1223.)  
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الشوكاين، تحعي  وليـل البدر الطالع بمحاسن  ن بعد القرل التاسع،  حمد بن علي  .15

  (.1225هـ، 1115الما ور، نشر: دار الكتب العلمي ، بيرو ، لباان )

، صـالل بـن محمـد ال ـ ين، قطف الثمر يف رفع أسانيد المصـنفات يف الفنـول واألثـر .12

  (.1251هـ، 1105رو ، جدة )تحعي : عامر حسن صربي، نشر: دار الش

، عبـد الحـي فهرس الفهارس واألثبات و عجـم المعـاجم واألشـياا والمسلسـ ت .20

ــان )  ــرو ، لبا ــاين، تحعيــ : إحســان عبــاف، نشــر: دار الغــرح اإلســ مي، بي الكت

  (.1252هـ، 1102

، أبو عيسى اللمذي، تحعيـ : بشـار عـواد معـروا، نشـر: دار الغـرح الكبير الجا ع .21

  (.1226، بيرو ، لباان )اإلس مي

أبو ال ال محمـد وليـل بـن علـي المـرادي، يف أعيال القرل الثاين عشر،  الدررسلك  .22

  (.1255هـ، 1105نشر: دار البشا ر اإلس مي ، ودار ابن حز ، )

، أبو داود سليمان بن األرـعث، تحعيـ : رـعيب األرنـؤوط، ومحمـد سنن أبي داود .23

  (. 2002هـ، 1130العالمي ، )كامل قروبللي، نشر: دار الرسال  

أبـو ، ملسو هيلع هللا ىلصالمسند الصحيع المختصر  ن السنن بنق  العدل عن العدل إلى رسـول اب  .21

الحسين مسلم بن الحجاس العشيري، تحعي : أبو قتيب  ن ر محمـد ال ريـابي، نشـر: 

  (.2006هـ،  1123دار ريب ، )

تحعي : إحسان عبـاف،  ، ألبي العباف بن ولكان،وفيات األعيال وأنباء أبناء الز ال .25

 نشر: دار صيد، بيرو ، لباان )د. (. 

 للمحبي، )د. (.خ صب األثر يف أعيال القرل الحادي عشر،  .26
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محمد بن الحاس ال غير اإلفـراين، صفوة  ن انتشر  ن صلحاء القرل الحادي عشر،  .23

ــي، ) ــالي، نشــر: مركــز الــلاث الثعــايف المغرب ــد وي ــد المجي هـــ، 1125تحعيــ : عب

2001.)   

، رمس الدين الذهبي، تحعي : رعيب األرنؤوط، وحسين األسد، سير أع م النب ء .25

  (.1255هـ، 1105نشر: )مؤسس  الرسال ، )

، أبـو محمـد عبـد اهلل  رآة الجناة وعبرة اليقظال يف  عرفب  ا يعتبر  ن حوادث الز ـال .22

ن اليـــافعي، تحعيـــ : وليـــل الما ـــور، نشـــر: دار الكتـــب العلميـــ ، بيـــرو ، لباـــا

  (.1223هـ، 1113)

إسماعيل بارا البغدادي، نشر: دار : أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، العارفينهديب  .30

  (.1251إحيان اللاث العربي، بيرو ، لباان )

،  بن رجب، تحعي : محمد حامد ال عـي، نشـر: مطبعـ  الذي  على طبقات الحنابلب .31

  (.1252هـ، 1332السا  المحمدي ، )

عبد العـادر الجـي ين، أبـرز كتـاح يف الت ـوا، تحعيـ : جمـال الـدين ، فتوح الغيب .32

  (.2013فالل الكي ين، نشر: دار الكتب العلمي ، بيرو ، لباان )
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  المحور الثالث

 رح ت وتجارب  ع المخطوط
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( (1)الـُمْعرِب ِِ  )َتْفِسيُر كَِتاِب الَقوافِي لأِلَْخَف

 (هـ793 )ت ِجنِّي بن ُعْثَمالَ أِلَبِي الَفْتِع 

 حديث النقص َوَ نَْهج االستكمال

 

راقبّي                   د السَّ  َوليد ُ َحمَّ

 جا عب حماة -كليب اآلداب  -سوريب

 َعيٌن َعَلى ِعْلِم الَقَوافِي

َمنق الَخليُل  عبد ُربََّما َكاَن أُبو حب ّي  بن الرَّ يـدق َمـَد الَ َراهق َل ُعَلَمـانق َأوَّ  هــ(135 )  َأحب

لبمق الَعافقَي ق  يَن َتَكلَُّموا فقي عق ذق ا ،الَعَربقيََّ  الَّ هق َنا ،َحدد َعاَن < َوَلَعلَّهُ  ،َوُعيوبقَنا ،َوَأنبَواعق َلمب َيَتَجاَوزب إقلب

َحابقهق إقَلـى التَّـأبلقيهق فقيـهق  نب ُأُصولق َهَذا العقلبمق َوَمَسا قلقهق َعَلى َأصب
ى إقَليهق مق ي  َما َتَندَّ ـَه فـق َكَمـا َألَّ

 َأيبَا 
َللقهق َتاببقُط َقوانقياقهق َوعق ُعُه ُوُمسب

ي ُهَو َواضق ذق لبمق الَعُروأق الَّ  .(2)>ُصابَوه عق

ا َمنب َوَلَ هُ  يبَبَويه ،َأمَّ
ي )الَعـوايف( هــ(150 )  َفَعدب َوَضَا سق ي  ،كقتَاَبـ  فـق اـد وَكـاَن ابـُن جق

َل َمنب َذَكَرُه فقي كقتَابقهق  َسـب َأوَّ ة  واحـدة  َفحب ح( َهـَذا َمـرَّ رق )الــُمعب
ـيبَبَويه َهـَذا  ،(3)

َوَفـلَّ كقَتـاُح سق

ٍذ َوَردد  َا َأوب ضق ي  كقتَاحق )الَعوافقي( ،َموب عق َبـا ق (4)َحتَّى َقاَ  األَُخ الّدكتوُر سيه العري ي بقَتحب َوإق ب

يبَبَويه
َبتقهق إقَلى سق سب

َفى َعَلى الَغاَي ق  ،نق  .بقَذلقَ  َقوَل ُكّل َوطقيٍب  َوَقَطاَ  ،َفَأوب

                                                 
الـرحمن العري ـي والـدكتور عمـر ولـوا  ( هذ ا البحث ُمندى إلى ال ديعين الباحثين الدكتور سيه عبـد1)

 ك ان اإليثار الذي و اين به يف سبيل إنجاز هذا البحث.

اخ، رحمه اهلل، ص:  كتاح )العوايف( لهو ش، معدم ( 2)  .25-23األستاذ أحمد راتب الاَّ َّ

. ان ر: لباح األلباح: ( 3)  .260: 5أ، والخزان  /11نعَل ذلَ  عنق ابنق جادي ابُن َولٍه َوالَبغدادي 

، د. سيه( 4) َب ق َودقَراَسُ  الـَمأُ ورق يَبَويه، َحديُث الادسب مجل  جامع   الرحمن العري ي، بن عبد كتاُح )العوايف( لقسق

 .52-15، ص: 12بن سعود، العدد  اإلما  محمد
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ي َهـَذا الَ ـند 
  ،ُ مَّ َتواَلتق الَتـيلقيُه فـق

 
نقي ـَه فقيـهق َوَوَصـَل إقَلياَـا َتأبلقيُ ـُه: الــَمازق ـنب َألَّ مَّ

 (1)َفمق

ـــ215 )  دُ  ،(ه َوالـــُمَبرد
وابــُن َكيبَســانَ  ،(هـــ255 )  (2)

َوأُبــو الَحَســنق  ،(هـــ222 )  (3)

ـــي ـــُب  ،(ـهـــ321 )  (4)الَعُروضق يد   بـــن والطَّ
 
ـــي يمق   التَّمق

ـــي ـــَراسق  ،(هــــ1)   (5)َعلق َوابـــُن السد

 
ّ
ياقي ابَترق ّي  ،(هـ512) (6)الشَّ   .َوَغيُرُهم ،هـ(533 )  (7)َوأُبو الَبَرَكا ق األَنببَارق

ي َلـمب َتَ ـلب إقلياَـا 
تـق ا الـُمَ اََّ اُ  الَّ ـدُ -َأمَّ َاـُنمب َوَضـَا كق  ،-َبعب َر أنَّ َبعب

َتاَبـ  يف فعـد ُذكـق

لبمق الَعوافقي( الـُمسَتاقيرق الـَمعُروا  بن َوَأبو َعلقي ،(هـ150 )  (8)مقابُنم: َوَله  األحمرُ  ،)عق

ـــُرح( ــــ )ُقطب انُ  ،(هــــ206 )  (9)بق والَ ـــرَّ
  ،(هــــ203 )  (10)

ّ
ــي مـق َوَأُبـــو ُعَمـــَر الَجرب

(11) 

ـاس ،(هـ225 )  جَّ َطَويبـه ،هــ(310 )  (12)َوأبو إسحاَ  الزَّ  ب
َوَأبـو  ،(هــ323 )  (13)ونق

                                                 
َر بتحعي : د. حاا جميل حداد،  الَعوافقي وهو: )كقَتاُح ( 1) َللنا(، ُنشق ، 13السـا  ، مجل  رفا  الثعاف  والـلاثَوعق

 .123-113 . ص: 2002، 66العدد 

ُتعَّتب  َوما وهو: )الَعوافقي( 2) َعاُبَنا ارب ـَر يف: حوليـا  التـواح، عبـد رماـان د.: بتحعي  مقابُه(، ُرباَ  َألب  رداح وُنشق

 .15-1 . ص: 1233 ،13 المجلد رمس، عين جامع 

يُب ( 3) َزةُ  وهو: )َتلعيُب الَعوافقي َوَتلعق َن: )ُجرب مب
َ  ُ  الَحارقبق  َحَرَكاتقَنا(، ُربَا الكتاُح ضق (، بتحعي :  َوُتحب الطَّالقبق

  . 1552 ،ليدنيف:  رَ شق نُ ، وَ ويليا  رايت

د. زهيــر غــازي زاهــد وهــ ل نــاجي، دار الجيــل، : بتحعيــ  والعــوايف(، ُربــاَ  العــروأق  يف وهــو: )الجــاماُ ( 4)

  .1226بيرو ، 

َر بتحعي : د. عبد( 5) العـدد كليـ  ا داح بجامعـ  بغـداد، مجلـ  الحسين محمـد جاسـم،  وهو: )الَعوافقي(، ُنشق

 .352-353 . ص: 1233، 21

  .1265يف علم العوايف(، ُربقَا بتحعي : د. محمد رضوان الداي ، دمش ،  وهو: )الَكافقي( 6)

(، بتحعي : د. حاتم الاامن،  يف وهو: )الـُموَجز( 7) يد َبي الَبركا ق األَنبَبارق
ق
َن: )َ  َ ُ  ُكُتٍب أل مب

الَعوافقي(، ُربقَا ضق

  .2002دار البشا ر، دمش ، 

 .30: 1اللزوميا  ( 8)

 .36الاديم:  ال نرست  بن( 9)

 .256، والعوايف للحميري: 30: 1اللزوميا  ( 10)

 .50ال نرست  بن الاديم: ( 11)

 .32، وأسمان الكتب المتمم لكشه ال اون: 55ال نرست  بن الاديم: ( 12)

 .110ال نرست  بن الاديم: ( 13)
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ي ــــاجق جَّ ــــمق الزَّ
ــــي ،هـــــ(332 )  (1)الَعاسق رق  ،(هـــــ155 )  (2)َدهوابــــُن سق َوعبــــُد الَعــــاهق

 
 
َجانقي الُجرب

 .َوَغيُرُهم ،هـ(131 )  (3)

َ   فقي َهَذا العقلبمق ُهَو كقَتاُح )الَعوافقي( َتمق ي َوَصَل إقَلياَا ُمكب ذق نَّ الكقَتاَح الَّ
ي  (4)َوَلكق ألَبـق

َعَدةَ  بن َحَسنق األو ش َسعقيدق الب  ـاق  ،(هـ215 )  َمسب ي ُمَجارق ٍ   بـن َدارق ق  بـن َموَلى َباـق َمالـق

 
د
ي يمق ( ،التَّمق َسطق َوب َ شق األب َوب َر بـق )األب ي ُرنق ذق هق  ،َوُهَو الَّ رق كب ذق َتُ وَن فقي الَغالقبق بـق وَكاَن الا َحاُة َيكب

ــنب أَ 
َدا  مق ( ُمَجــرَّ َ ــشق يُدوَنــهُ  ،يد تخ ــيصبقَلَعــبق )األَوب َثــَر األََوافقَشــ ق  ،َوُهــمب ُيرق َفَعــدب َكــاَن َأكب

َرة   َرا   ،ُرنب  َغوب
لبمق الَعَربقيَّ ق

يَّـ  ،َوَأببَعَدُهمب فقي عق وق ( َأَحَد َعَشَر َنحب َ شق َا بقَلَعبق )األَوب  ،(5)َفَعدب ُعرق

ــ    ــَنُرُهمب َ َ َ  ــر ،َأرب َب ــُش األَكب  َ ــُم: األَوب ــو الخَ  ،ُه ــاحق َأب ــدق  عبــد طَّ ي يدق  عبــد بــن الَحمق ـــَمجق  ال

لق َهَجَر َوَمَوالقينم ،(هـ133 )  َسطُ  ،من َأهب ُباَا ،َواألَوب َغرُ  ،َوُهَو َصاحق َأُبـو الَحَسـنق  ،واألَصب

 
 
ّي  بن ُسَليبَمانَ  بن َعلقي لق الاَّحوق َلب ،(هـ315 )  الَ اب  َوَ عب

دق َحاحق الـُمَبرد  .َأَحُد َأصب

ـنب َوَقدب َكاَن كقتَ  مَّ
ُكلد َمنب َوَضَا كقَتاَب  فقي َهَذا العقلبمق مق

َ   لق َ شق َأصب اُح )الَعوافقي( لقهَوب

َدهُ  ُلوَن َعَليهق َكثقيَرا   ،َجاَن َبعب م َمو قَل ُأُصولق َهَذا العقلبمق  ،َفَكاُنوا َيَعود هق ـُر  ،إقذب َكاَن فقي َنَ رق َفَلـمب َيعب

لب  نب ُكُتبق َهَذا العق
هُ  ،مق مقَن ا تدَكانق َعَليهق كقَتاح  مق ـلق َعاـب َهُب  ،َوالاَّعب َكاَيـ ق َمـا َيُعـوُل بـهق َوَيـذب َأوب حق

هق ص ح  ،أو ذاك ،إقَليهق فقي َهَذا الَباحق  رق ٍح َعنب ذقكب رق َ  َأوب ُماب
ٍح بقَذلق  .َوَكاُنوا َبيَن ُمَ رد

عـ َ ـشق َوَجمب َرُة كقَتاحق َأبقي الَحَسـنق األَوب َثـ  َوَكاَنتب ُرنب ه ُأُصـوَل )َعلبـمق الَعـوافقي( َباعق

ي الَ ـتبلق ُعثبَمـانَ  َبـق
ق
ي بـن أل اـد هق  ،(هـــ322 )  جق حق َشـرب

ي لق ــهق  ،َعَلـى التََّ ـدد ـهق َغوامقاق  ،َوَكشب

هق  يرق َعنب َدَقا قعق
لبـمق  ،َوالتَّابعق ـطق َمَسـا قلق َهـَذا العق  بقَبسب

تقَ الق ـَم الَعـوافقي< َفـ قنَّ  ،َوا حب لب اَن َوإقنب َكـ ،عق

                                                 
 .1625: 2ل اون ، وكشه ا103(. ال نرست  بن الاديم: يفواق رع يف العَ تَ خب مُ ـالهو كتابه: )( 1)

لبمق الَعَوافقيهو كتابه: )( 2) َكا ق عق ي َأحب
: 10، 531: 6، 10: 1(، وقد ذكره ابن سـيده يف كتابـه: المحكـم الَوافقي فق

 .1223: 2. وذكره الحاس ولي   باسم: )الوايف يف علم العوايف(. كشه ال اون 356

تقيارق  هو كتابه: )ُمختارُ ( 3) ( يف مقعيارق  َفوا قدق  فقي ا وب  .والعوايف والبديا، والبيان، المعاين،: الا َ ارق

 . والثاني  بتحعي  الع م  1230ربا الكتاح مرتين، األولى بتحعي  د. عّزة حسن، وزارة الثعاف ، دمش ، ( 4)

  .1231أحمد راتب الا اخ، دار األمان ، 

اَا352: 2بغي  الوعاة ( 5) ي  َأنَُّنمب ا ب
بقيدق  )و ش(. 122: 13َعَشَر. تاس العروف  . َوَذَكَر الزَّ
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نق مقابهُ  َ   َبالَعُروأق َوَكالُجزب لبمق الَعُروأق  ،ُمتَّ ق نب عق
َطُه مق َتاس   ،َلكقاَُّه أَد   َوَألب  ُمحب

َوالاَّافقُر فقيهق

ــَراحق  عب
َغــ ق َواإلق ــتقَعا ق َوالل  يهق َوا رب ــرق ــمق التَّ ب لب بقــهق  .إقَلــى َمَنــاَرٍة فقــي عق ُب  ،َوُهــَو َمــَا ُقرب َصــعب

َل ق  ،مقي الـَمطبَلاق َسا ،الـَمَرا ق  ُر الـَمسب ح( ،(1)>َوعب رق اُه )الـُمعب  َسمَّ
هق حق ي َررب

 .َفَوَضَا كقَتاَب  فق

 ِِ  ابُن ِجنِّي َوكَِتاُبُم يف َشْرِح )الَقَوافِي( لألَْخَف

 َتْأِصيُ  ُعنواِل الكَِتاِب  (1

حق  ي َرـرب
ي فـق اـد َكُر بقَنا كقَتاُح ابنق جق تقي ُيذب َد ق العااوين الَّ َ ـشق  َتَعدَّ َفَكـاَن  ،َقـَوافقي األَوب

يبَغ ٍ 
 مقابَنا:  ،َعَلى َغيرق َما صق

ُح( -أ رق ـمَ  ،)الـُمعب ٍه َيلبَحـُ  ا سب  َأوب َوصب
نب َأيد َبَيانق

َدا  مق ـمق َذَكـَرُه  ،ُمَجرَّ َوبقَنـَذا ا سب

هق  ي َبعبضق ُكُتبـق
ادي فق ُ ُه ابُن جق ـيبَده ،ُمَؤلد

يمق وابـُن سق دق َوابـُن َمابُ ـوٍر َوَأُبـو  بيوالــُمَنلَّ  ،َوابـُن الاَـّ

ي  
ّ َوالُعَبيبدق

ي ي   ،َحيَّاَن األَنبَدُلسق
بقيدق  .(2)والزَّ

ــَوافقي( -ح ــي الَع ُح فق رق ـــُمعب ــانُ  ،)ال ــري  الّرَف  السَّ
هق رق كب ــذق َد بق ــرَّ ي َتَ 

ــذق ــُم الَّ ــَو ا سب  َوُه

 .(3)(هـ362 ) 

حق الَعَوافقي( -  ي َررب
ُح فق رق )الـُمعب

(4). 

                                                 

: 122: رفا الحاجب: َحَكاُه َعنق ابن جاي يف( 1) يد
 .233، والعيون الغامزة: 150، والوايف للُعَبيبدق

، 536، 301، 212، 215، 212، 223، 35، والتابيـــه علــــى رـــرح مشـــك   الحماســــ : 156التمـــا : ( 2)

ـــب 263، 101: 2، 55: 1والخ ـــا ص  ـــت: 11: 2، والمحتس ـــم 115، وال نرس : 6، 13: 1، والمحك

، اللســان 311: 5، والميوــذ علــى رــراح ديــوان المتابــي 10: 1، والمخ ــص 513: 10، 135: 2، 522

ـــل 165: 13، 31: 10 ـــذييل والتكمي : 201: 1، والت يد
ـــدق ـــوايف للُعَبيب ، 611، 601، 556، 561، 150، وال

 . 33: 35، 115: 21، والتاس 621، 653، 620

 .35: 3لمحب والمحبوح ا( 3)

، 251، وفنرســ  ابــن ويــر اإلرــبيلي: 116، والتابيــه علــى رــرح مشــك   الحماســ : 125، 13التمــا : ( 4)

 .163والشعور بالعور: 
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ــ -ث ــي َر ُح فق رق ـــُمغب ــَوافقي()ال حق الَع ــمق  ،رب يه ا سب ــحق ــلق َت ب ــنب قبي
ــُه مق ــُب َأنَّ والَغالق

ابق ق  السَّ
(1). 

ي الَعـوافقي( -س ُح الَكـافقي فـق ـَماُه: )َرـرب َتاَبـ  َأسب
ي كق اـد بـنق جق

ق
 ،َذَكَر َياُقو  َأيبَا  َأنَّ  

) َ ـشق حق َقـوافقي األَوب ي َرـرب
: )الَكـافقي فـق ـمق   بقاسب

طقي : َوذَ  ،َوَذَكَرُه العق ب َكـَرُه ابـن ولََّكـان باسـمق

) َ ـشق حق كقَتـاحق الَعـوافقي لهَوب ي َرـرب
(  ،(2))الَكافقي فق حق رق نا َأنَّـُه كقَتـاُح )الــُمعب دق اـب ُل عق اجق َوالـرَّ

 .عيباُهُ 

َرـاَرَة إلـى َأنَّ َلـُه كقَتاَبـ   ادي َعَلـى اإلق َجَم  بنق جق ُض َمنب َترب َتَ َر َبعب َوفقي ُمَعابقل َذلقَ  اقب

َر اسمق الكقَتاحق يف  نب ُدونق ذقكب
حق )الَعوافقي( مق ي   ،َررب

ـَدادق  ،هــ(163 )  َومقابُنُم الَخطقيـُب الَبغب

ّي    ،(هـــ533 )  َواألَنبَبــارق
 
َمامقياقي   ،(3)هـــ(523 )  َوالــدَّ

 
ي َ ــَل التَّاُــووق  ،(هـــ112 )  وَأغب

 
 
َهبقي  َوال ،(هــ513 )  َوالَ يُروَزربادقّي  ،(هـ315 )  َوالذَّ

 
ـَرُه َأوق هــ211 )  ّسـيورقي ( ذقكب

َراَرَة إقَليهق   .(4)اإلق

ح( رق يَر إلى َأنَّ ُعابَواَن الكقَتاحق ُهَو )الـُمعب َ  قُل ُكل َنا ُتشق ادي َغيبـَر  ،َوالدَّ َكَما َذَكَرُه ابُن جق

ٍة فقي ُكُتبقهق  ـ ،َما َمرَّ سق نب َقبقيـلق َت ب
َ  َهَذا الُعابَواَن فُنَو مـق ا َلحق هق َأمَّ ـيحق ـُمونق الكقَتـاحق َوَتوضق  ،يرق َماب

ُل َمنب َأَراَر إقَلى َذلقَ   ادي ُهَو َأوَّ  َمـنب َذَكـَر الكقَتـاَح  ،َوابُن جق
هق دق نب َبعب

ُاـُنمب  ،َوَتبقَعُه مق َفَخَلـَط َبعب

هق   .َبيَن ُعابَوانقهق َوَوصب ق

                                                 

، ون م الدرر يف تااسب ا يا  311: 12، والوايف بالوفيا  335: 1، وإنباه الرواة 1600: 1معجم األدبان ( 1)

 .652: 1عارفين ، وهدي  ال112: 11والسور 

: 1، وان ــر: رــذرا  الــذهب 213: 3، ووفيـا  األعيــان 336: 1، وإنبــاه الــرواة 1600: 1معجـم األدبــان ( 2)

 .652: 1، وهدي  العارفين 1333: 2، وكشه ال اون 121

 .233، والعيون الغامزة: 211: 1، ونزه  األلبان 310: 11تاري  بغداد ( 3)

، 121، والبلغــ  يف تـراجم أ مــ  الاحــو واللغــ : 230: 23، وتـاري  اإلســ   21تـاري  العلمــان الاحــويين: ( 4)

 .132: 2وبغي  الوعاة 
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ــهق )التََّمــا ( ــي فقــي كقَتابق اد ــ»: (1)َفَعــاَل ابــُن جق  َوَقــدب َتَع َّ
َ
ــابقي َا فقــي كقَت ضق يبُت َهــَذا الـــَموب

) حق رق ي َعنب َأبقي الَحَسنق  ،)الـُمعب
يرق الَعَوافق سق   .«َوُهو كقَتاُح َت ب

(َوَقاَل َأيبَا   كقَ  ق الَحَماَس ق حق ُمشب  )التَّاببقيه َعلى َررب
ُ  َهـَذا »: (2)فقي كقَتابقهق َوَقدب َذَكـرب

) حق رق اقي َت ب  ،فقي كقَتاحق )الـُمعب يَر َقَوافقي َأبقي الَحَسنق َأعب   ،سق
ق
نق اهلل ُلببُه ُهاَاَك بق قذب  .«َفارب

ـــاَل  ـــ  َوَق ( َأيبَا صق
ـــا ق ـــا »: (3)يف )الَخَ  ـــي كقَتابقاَ َا فق ضق ــــَموب ـــَذا ال ـــا َه اَ َكمب ـــدب َأحب َوَق

) حق رق يُر َقَوافقي َأبقي الَحَسنق  ،)الـُمعب سق  .«َوُهَو َت ب

ــَم ال ُكر اس ــذب ــمب َي ــي َل اد
ــَن جق ــنَّ اب ةلك ــرَّ ــاحق َم ــهق  ،كقَت ــاَرةق إقَلي َر ــى بقاإلق َتَ  ــاَل يف  ،َواكب َفَع

ــيرق َقــوافقي َأبقــي »: (4))التَّاببقيــه( سق ُا فقــي كقَتابقاَــا فقــي َت ب ضق ــُب َأنب ُيــوَدَع َهــَذا الـــَموب َوَقــدب َكــاَن َيجق

 إقيَّاهُ 
تقهق  َوُمَماسَّ

هق بقهق تقَزاجق مب
ق
َنا حق  ،الَحَسنق   ُارب اَُّه َلمب َيحب

َهُب  ،ياَ ذٍ َلكق ـا َنـذب مَّ
ـَوُل مق ُر َأجب

َوالَخـارق

هق  ،إقَليهق  َه بقَ  َعَلى انبتقَنا ـق نب َأنب َيعق
تقَكاَض  َوَذَهاَب  فقي وجنا ق الاََّ رق مق طقيـَ   ،َوَأَرد  ارب َأوب ُيمب

َ ا قهق  َوالقهق َوإققب َرَة إقجب  .«ُذوب

 َتاِريُ  َتألِيِف الكَِتاِب  (2

يَوَلَعلَّ َهَذا الكقَتـا اـد َ َنـا ابـُن جق ي َألَّ تـق لق الُكُتـبق الَّ نب َأوَّ
  ،َح مـق

 
ي نب -َفَجلـق

َ  مـق ـا َتَعـدَّ مَّ
مق

َوالقهق  : )التََّمـا ( َو)التَّاببقيـه( َو)الَخَ ـا قص(  -َأقب هق ي َوَضـَا َهـَذا الكقَتـاَح َقببـَل ُكُتبـق اـد َأنَّ ابـَن جق

َتَسب(  .َو)الـُمحب

نَّ َتأبلقيَه كقَتاحق )الـمُ 
يهق َوَلكق ـرق حق َت ب ي َرـرب

( فـق هق ر  َعنب كقَتـاحق )الــُماب ق ( ُمَتَأود حق رق عب

 
د
نقي ادي ،الـَمازق حق كقَتاحق )الَعَوافقي( »: (5)َفَعدب َقاَل ابُن جق ي َررب

يهق فق َتعب ق َوَهَذا َباح  َيُطوُل َوَسَأسب

  .«إقنب َراَن اهللُ  ،َعنب َأبقي الَحَسنق 

                                                 
 .156التما : ( 1)

 .536، 212، 215، 212، 223، 35. وان ر أيا  ال  حا : 301التابيه على ررح مشك   الحماس : ( 2)

 .11: 2، والمحتسب 236، و101: 2، و55: 1الخ ا ص ( 3)

 . ا رتكاُأ: ا ضطراُح. يمطيَ : يسنُل لَ  امتطاَنُه.60ه على ررح مشك   الحماس : التابي( 4)

 . 221: 1الما ه ( 5)
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ر  عَ  َ  ُهَو ُمَتَأود
تقَع ( نب كقَتاحق )الاوادقرق َوَكَذلق الـُممب

حق  ،(1) ي َرـرب
( فق رق َوَعنب كقَتاحق )الَ سب

 الـُمَتاَبدي
ـر( ،دقيوانق  )الَ سب

هق ( إقَلـى كقَتابـق حق رق ي )الــُمعب
ي فـق اـد وَمـَا َأنَّ ابـَن  ،(2)َفَعدب َأَراَر ابـُن جق

لبمق الَعوافقي( إق  ( َمَسا قَل فقي )عق رق ادي َعَرَأ يف )الَ سب ي جق رب إقَلى َأنَُّه َوَضـَا كقَتاَبـ  فـق
 َّ َأنَُّه َلمب ُيشق

حق الَعَوافقي  .َررب

هق َفالراجُل لديَّ َأنَُّه فقي ُحُدودق َساَ ق  يُ  َتأبلقي ق ا َتارق يَرا  هـ 360َأمَّ ـدق ـٍر  ،َتعب ُل ذقكب إقذب َيُعـوُد َأوَّ

انق  فَّ يد الرَّ رق ُمو  ( َفَعدب َقاَل فـقهـ362 )  َلُه إقَلى السَّ ُبوح َوالــَمشب ّب َوالــَمحب
هق )الــُمحق ي كقَتابـق

ُروح( رق كقَتاحق )الـُمَعرحق فقي الَعوافقي ،َوَذَكَر َأُبو الَ تبلق َأيبَا »: (3)َوالـَمشب فقي َقولق  ،(فقي روق

سق  ُروَفـ  ُمَتـَداوَ  ؛>...َبعبضق الَخَوارق ( َكـاَن َمعب حق رق ي َأنَّ كقَتـاَح )الــُمعب اـق ي َوَهَذا َيعب َ   َبـيَن َأيبـدق

ـاُن كقَتاَبــهُ  فَّ ي  الرَّ ــرق ـَه السَّ ابــَدَما َألَّ افق عق ُلــوَدا  َقببـَل َســاَ ق  .الاَـّ ي َموب اـد  ،هـــ330َفــ قَذا َكـاَن ابــُن جق

انق َساََ   ،هـ322َوُمَتَوفَّى  َساََ   فَّ يد الرَّ رق ـيَن َوَضـَا  ،هـ362َوَكاَنتب َوَفاُة السَّ ي حق اـد َفـ قنَّ ابـَن جق

يَب  مقَن الثَّ  قينكق   .َتاَبُه َهَذا َكاَن ُعُمُرُه َقرق

ـَرى  هق األُوب ي َتَ ـانقي ق هق َهـَذا فـق َسـُه َأَرـاَر إقَلـى كقَتابـق ادي َن ب اَا-ُ مَّ إقنَّ ابَن جق ـَل ب ؛ -َكَمـا َأسب

ادي ُا فقي كقَتابق »: (4)َفَعوُل ابنق جق ضق ُب َأنب ُيوَدَع َهَذا الـَموب ي َوَقدب َكاَن َيجق يرق َقوافقي َأبـق سق اَا فقي َت ب

(»: َوُقوُلــهُ  ،«الَحَســنق  حق رق ــا لقكقَتــاحق )الـــُمعب ــتق َعَملقاَ َأَلُ  فقــي َوقب  الـــَمسب
هق َنا َهــذق ُاــرب ــم َتحب  >َولب

هق الُكُتبق  ٍد فقي َزَمنق َتأبلقيهق َهذق يران إقَلى ُبعب
 .ُيشق

 َوْصُف الـَمْخُطوطِ 

ي َبيَن َأيب 
تق َخُ  الَّ  الا سب

هق يـَدُة َهذق  الَوحق
َ
ي ياَا هق َتَبـ ق  ،-إقَلـى ا نَ -دق ي َمكب ُ وَفـ   فـق َ َمحب

ـي َوهق

َياأق  عبد الـَملق ق  ي الرد
يزق الَعامَّ ق فق َت َرَقم:  ،الَعزق   .1131َتحب

                                                 
. 151ان ر ص: ( 1) نب َهَذا الكقَتاحق

 مق

. 312ان ر ص: ( 2) نب َهَذا الكقَتاحق
 مق

 .35: 3( المحب والمحبوح 3)

 .60التابيه على ررح مشك   الحماس : ( 4)
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ــَخ   َغيــُر َكامقَلــ ٍ  َ ُنسب
ـي ـُض الُخــُرو ق  ،َوهق يَنــا َبعب

َراققَنــا ،َوفق تقيــبق َأوب ــي َترب
ــَطَراح  فق  ،َواضب

َد ق  َوَصُعوب  لق العق عب
نا بق ق اق  َبعب

ـلق  ،ققَراَنةق ُاَنا بقَخـط  ُمَغـايقٍر لقهَصب َب َبعب
لَنـا  ،َوَقدب ُكتق ـَ  َأوَّ

َوَلحق

يدُ  هق الكقَتاحق َوَيزق  ب
ُر بقاق ص  َكبير  َُيَعدَّ

 .َنعق

جَّ ق َساََ  
رق ذقي الحق ي َرنب

َخُ  فق  الا سب
هق ـمق  ،هـ106ُكتقَبتب َهذق نق اسب

ـ ق  َوَقدب َوَلتب مـق  ،الاَّاسق

يَن َوَرَق    سق ي َ َماٍن َوَومب
  ،َوَتَعُا فق

د
ي بـق رق َرا   ،ُكتقَبـتب بقَخـط  َمغب ي ُكـلد َوَرَقـٍ  َ َ َ ـَ  َعَشـَر َسـطب  ،َوفـق

ُا َكلقَماٍ   سب
طبر تق  السَّ

ُط َكلقَما ق  .َوُمَتَوسد

َخُ    الا سب
هق ي َوَصَلاَا-َتببَدُأ َهذق ذق ٍث( »: بقَعولقهق  -بقالتَّرتيبق الَّ نـق كاٍر( َو)ُمؤب ذب

كقٍر( َو)مـق )ُمـذب

ماٍ ( حب
ٍ ( َو)مق مق  بااٍث( َو)ُمحب

َ   (1)َو)مق بقهق  ،َوَغيبرق َذلـق ـاق َصـاحق َما َكَجمب
هق ـُا َأَحـدق  ،َفَ ـاَر َجمب

َماَق ( حب
ع ( َفَكَأنَُّه َجَمَا )مق مق ( ،ف قذا َجَمَا )ُمحب تب ا  

( َو)مق َ : )ُمتب م 
  .«....،(2)َوَكَذلق

ُلُه ُهَو الَوَرَق  ]َوإقنَّ  ُل َحكقيمق »: َوَتببَدُأ بقَعولقهق  ،/أ[16َما َأوَّ   بن َوُهَو َقوب
د
ي يمق  :(3)ُمَعّيَ  التَّمق

ــا اَا َمَع ــَرفب راُن َأرب ــمب ــا َس  َي
ــ بتق

 إقنب رق
 

ــــــَمَعا ــــــُه فأسب ــــــا َربَّ َ َن
ــــــا كق  َدَع

 

                                                 

مق 1) ـ   ( الـُمحب مق ـرَأة  محب ـ   وامب
ـبقُ . رُجـل  ُمحمق ي نتاجنـا َ  َيسب

تـق : الَّ ُ  من الَخيبلق
مق ، َأو المحب ُر من الَخيبلق

ُ : الاامق

. أدح الكاتب:  ما   حب
عى، ومعتاَدُتنا: مق َع  : إقذا كاَنت َتلد الَحمب مق  ، وال حاح )حم (.330وُمحب

اَينق فقي بَ 2) : إقَذا وَضَعتب ا ب . وكـذل  ( امرأة ُمتب م  َأمقينق ة َتـوب َد ُكـلَّ مـرَّ
نب َعاَدتقَنـا َأنب َتلـق

: إقَذا َكاَن مـق تبي  
طبٍن واحٍد، ومق

( و)مُ  كار  ذب
(. أدح الكاتب: )مق نقث  ( َو)ُمؤب  بااث 

َرَأة  مق ر(، َو)امب
كق  . 330ذب

َواَي ق الـُمثبَبَت ق لَحكقي3) َ بقالرد
ي َبتقَنا، َوهق سب

َتَله  يف نق  يف: المحكـم  بن مق ( األَببَياُ  ُمخب
د
ي يمق ، واللسـان 263: 2ُمَعيَّ  التَّمق

 : األَوَلينق  )معي(. وبرواي 

اا كق نــــــــا َفــــــــَدعا ــــــــ بت أرــــــــَرفب
 إنب رق

 

ـــــــــــــــَمعا  ـــــــــــــــه فأسب  اهلَل َجنـــــــــــــــرا  َربَّ
 

وَبٍ  إلى ُلَعيبمق  ـاس و، 356أوٍف يف: نوادر أبي زيد:  بن َمابس  جَّ  ، واإلبانـ  لل ـحاري:63: 1معاين العررن للزَّ

ــيمق ماســوبٍ  ، و226 فق يف:  بــن إلــى َنعق  بــن رــرح أبيــا  ســيبويه ، و223: 2رــرح الكتــاح للســيرايف َأوب

 يف: اللسان )معي(.  بن ، وإلى ُلعمان310: 1، والعمدة 233: 2السيرايف 
د
ي يمق ف التَّمق ُل َأنَّ َأوب اجق َأَقوُل: الـرَّ

يُه )ُلَعيم(، َوُهَو )لُ َنعقيم) رق ي َربقيَعـ َ ( إقنََّما ُهَو َتحب نب َباـق
يُعُنمب مـق

ي َذَكَرُه ابُن َمابُ ور، َفَجمق ذق ُسُه الَّ َمان( َن ب  بـن عب

. َزيبدق  بن َمالق ق 
ّ
ي يمق  َماَاَة التَّمق
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ا  َفــــَأا ــــَراٍ  َوإقنب َرــــرَّ  بقــــالَخيرق َويب
 

ـــــــ ـــــــُد الشَّ يب ـــــــَأاَوَ  ُأرق  رَّ إق َّ َأنب َت
 

َ أ ُر َهَذا أنَُّه َقدب َأكب يد  ،َفَ اهق وق ب الرَّ
َزةُ  ،َبأنب َواَلَه َبيَن حرَفي  .«َوُهَما: الَعيُن َوالَنمب

ُه َمـا  ،َوَبيباَُنَما َنعبص  َكبير   ،/أ[10ُ مَّ ] ،/ح[16َوَتلينا الَوَرَقُ  الَوَرَق  ] ركاَا مقاـب َتدب اسب

اَا الُوقُ  َتَطعب  .وُا َعَليهق اسب

 َأيبَا 
َخ ق  الا سب

هق رق َهذق َ   َوَقَا فقي روق ُر َأنَّ َنعب َهـا ،َوال َّاهق رق َوَكـَذلقَ  »: َفعد َجاَن فقي روق

ُر إقَذا َجاَن ُمَخالقَ   يـَدا   ،الّشعب رق  َتحب
َ  الَعيبـُب فقيـهق

 َذلـق
َ
ي رق ُسـمد

ـتقَعاُ   .وَبُعَد َعنق الاََّ ـا ق َتـمَّ ا رب

  .«لكقَتاُح َوَنجَز ا

ابقَع ق   السَّ
َباَرةق َد العق ة  َبعب

َيادق يهق زق ح( َف ق رق رق كقَتاحق )الـُمعب نب روق
ي  مق

ا َما َنَعَلُه الُعَبيبدق َفَجاَن  ،َأمَّ

َدَها َبعب
ادي-ُ مَّ َقاَل »: (1) يدق -: َومقابُه -يعاي ابَن جق رق َن التَّحب

: مق َوجَّ ق  -َأيب  الــُمعب
َأو  ،ابنق لقلَعافقي ق

َوسد  حق الـُمعب رب ُنُه )ُمَ عَّ  ( ،للاَّ َ   َوزب َدا   ،َأو لقلَعيبق َوصب : ُمَحرَّ  .«َأيب

يَدةَ  ُخَ  َليبَستق الَوحق  الاَّسب
هق ل  َأنَّ َهذق

َنا َلـيبَس  ،َوَواضق
ـخق يَ  َنسب نب َأنَّ َتـارق

مق مـق غب َعَلـى الـر 

ي ق َوَفاةق الـُمَؤلدهق  يٍد َعنب َتارق
ـَخ ق  إق َّ َأنب  ،بقَبعق  الا سب

هق يَ  َهذق بقُ  َتارق يَ  َتأبلقيهق َهَذا الكقَتاحق َيسب َتارق

َس ق ُعُعودٍ  ُمو ق  ،ُزَهاَن َومب ُبوحق َوالــَمشب ـبد َوالــَمحب ُمحق ٍر لقلكقَتاحق َكاَن فقي كقَتـاحق )الب ُل ذقكب َفَأوَّ

و َساَ ق   الـُمَتَوفَّى َنحب
انق فَّ يد الرَّ رق ( للسَّ ُروحق نب َقببُل  ،هـ362َوالـَمشب

َنا إقَلى َذلقَ  مق   .َكَما َأَررب

يبَده
تقي َوَقَه َعَليَنا ابُن سق  الَّ

َ
ي َخَ  هق  الا سب

هق تقَ َفاُ  َبيَن  ،(هـ155 )  َوَلَعلَّ َهذق َفا وب

ـَخ ق   الا سب
هق َ ـم( َوَبـيَن َهـذق يط األَعب

َكم َوالــُمحق  )الــُمحب
هق ي كقَتابـق ـيبَده فـق

َرَدُه ابُن سق َليبَسـَت  َما َأوب

ــَدهُ  ،بقــالَكثقيَرةق  ــا َمــنب َجــاَن َبعب تقــي َنَعلوهــا َعــنق  ،َأمَّ تقَ َفــاُ  فقــي الا ُ ــوصق الَّ َفَعــدب َكُثــَر ق ا وب

) حق رق يهق  ،)الـُمعب رق يُه َوالتَّحب حق تقَ َفاُ  َتُعوُد َتارة  إقَلى التَّ ب هق ا وب اق  ،َوَهذق َوَتاَرة  إقَلـى َتَ ـر 

نقم فقي الاُ  اق   .ُ وصق الـَمابُعوَل ق َبعب

                                                 
(1 : يد

ي للُعَبيبدق
 .653( الوافق
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ـَزانٍ   َأجب
ادي كقَتاَبُه َهـَذا إقَلـى َعشـَرةق َم ابُن جق ي الث ُلـثق  ،َوَقدب َقسَّ ـَخُ  فـق  الا سب

هق َوَبـَدَأ ب َهـذق

يَرا   دق نق الثَّانقي َتعب زب َن الجق
يرق مق ي َأَرـاَر فقيَنـا  ،األَوق تـق َرا ق الَّ َن األَوب

َخُ  مق  الا سب
هق ابـُن َوَقدب َوَلتب َهذق

نق َوَنَناَيتقهق   الُجزب
ادي إقَلى بقَداَي ق نق الثَّالقثق  ،جق  الُجزب

َوى اببتقَدانق َدانق  ،سق ـاق َواببتـق
 التَّاسق

نق  الُجـزب
َوانبتقَنـانق

ر ن الَعارق ُر الكقَتاحق  ،الُجزب  .َوُهَو روق

يُمُه: سق ُل َأنب َيُكوَن َتعب  َوالراجق

َبُ  الكقَتاحق  (أ َرَكاَا ،ُوطب َتدب  اسب
َا  مقابَنا َوَقدق  .َبعب

ُة الَعَوافقي (ح دَّ ُل: عق ُن األَوَّ  .الُجزب

َدُه مقَن الُحُرواق  (س َزُ  َقببَلُه َوَبعب ي  َوَما َيلب وق ي: الرَّ
ُن الثَّانق  .الُجزب

َزُ  الَعَوافقي مقَن الَحَرَكا ق  (د ُن الثَّالقُث: َما َيلب  .الُجزب

ابقُا: ُعُيوُح الَعَوافقي (ه ُن الرَّ  .الُجزب

ُن ال (و يَّ  مقَن الَيانق َوالَواوق َواألَلقهق الُجزب ُس: َما َيُكوُن َروق
 .َخامق

هق َساكقاَانق فقي َقافقَي ٍ  (ز رق َتَمَا فقي روق ُف: ما اجب
ادق ُن السَّ  .الُجزب

ا َليبَس فقيهق َساكقاَان (ح مَّ
ُا اللدينق مق  َحرب

ابقُا: َما َيُكوُن فقيهق ُن السَّ  .الُجزب

نبَش  (ط ُن الثَّامقُن: فقي اإلق  .ادق الُجزب

َ اظق  (ي ُا: الَعوُل َعَلى األَلب ُن التَّاسق  .الُجزب

َعاُح الَعافقَي ق  (ل ُر: َألب ُن الَعارق  .الُجزب

 َعَملي فِي َ ْتِن الكَِتاِب 

:  َكاَن العمُل فقي إوراسق َهَذا الكقَتاحق مستادا  إلى َمابَنَجينق

ــا ؛ وَ َأَوُلُهَم ــاَّصد يــ ق ال عق ــي َتحب
ــا فق ي المّتب ــذق ـــَمابَنُ  الَّ ــَن : ال ــٍ  مق َل ــى ُجمب ــوُ  َعَل ــَو َيُع ُه

 مقابَنا:  ،األُُصولق 
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ُطوطق  - َرا ق الـَمخب تقيبق َأوب طقَراح   -َكَما َوَصَلاَا-َفالكقَتاُح  ،إقَعاَدُة َترب تقَ ل  َواضب فيهق اوب

َراققهق  تقيبق َأوب ي َترب
رَ  ،فق َ  فقيَنا َوُأود  .َفُعدد

ـاق معابل  الاَّص َمَا الا ُ وصق فقي الُكتُ   ي وبيـان َمواضق اـد ي َنَعَلـتب َعـنق ابـنق جق تـق بق الَّ

تقَ اق َبياََنا  .ا وب

نب كقَتابقهق )الَعوافقي( 
َ شق مق  .تخري  ُنُ وص األَوب

ي   تـق َرةق الَّ كب ال ق َتبقط  بـق ا ُهـَو ُمـرب مَّ
ادي فقي َغيرق كقَتابقهق َهَذا يف الحواري مق إ با  رران ابنق جق

ادي  ي إلـى َأنََّنـا مقَمـا َفاَتـُه ُياَاققُشَنا ابُن جق اـد ي َأَرـاَر ابـُن جق تـق َعـر الَّ (؛ َوَكَذلقَ  ال ق حق رق ي )الـُمعب
فق

يَن َوَضَا كقَتاَبُه َهَذا ُل  ،حق ُص الَحاصق َي الكقَتاُح  ،َفُسدَّ بقَنا الاَّعب رق  .َوُأ ب

يَّ  ضببَط  تام  
ـُ   ،َضَبط ا َيا  الُعررنق ُه الاَّاسق ـم  ،وت حيل َما َسـَنا َعاـب وإ بـا  اسب

ُعوَفينق  َن َمعب وَرةق َوَرَقمَنا َوَرَقم ا َي ق َضمب َد ا َي ق ]الس   .[ َبعب

ا ق الُكُتبق   نب ُأمَّ
َوال مق َ  َواألَقب يَّ  .تخري  األََحادقَيث الاََّبوق

َ ـى    َتعب َ   ُمسب
يَج  َيَكاُد َيُكـوَن َكـامق رق يَّ  َكاف   َتخب رق عب د الشد

َواهق رـارة واإل ،تخري  الشَّ

َواَيا ق فقيَنا  الرد
تقَ اق ّ لقُكل  مقابَنا ،إقَلى اوب

ر الَعُروضي  .وإ با  الَبحب

اَا فقيهق َفا قَدة    َتَأيب ي مَبا ارب
تقَ ا  ،التعلي  فقي الَحَوارق  َهَذا الَ ند َوا وب

َوَذَكر رَران ُعَلَمانق

  .َبيباَُنم

يَّ   وق يَّ  َوالاَّحب ل الل َغوق
ـي بقَمـا كـان  ،  إقَلـى َم اندنـاإحال  الـَمَسا ق ي الَحَوارق والتعليـ  فـق

َم   .َ زق

ــَماُؤُهمب فقــي الكقَتــاحق   ــذين ورد  َأسب يَن الَّ ُنورق ــَ  ق َغيــرق الـــَمشب َجَمــ  األَعب َوذكــر  ،َترب

ين مقابُنم ُنورق َتَاَب  للـُمشب َجَم  ُمعب  .َترب

َركق َكَما وَ   َتدب مق الـُمسب سب
يَن فقي العق َ ـشق َوَضا َعاَاوق  ،َرَد ب فقي كقَتـاحق )الَعـوافقي( لقهَوب

ُل َفأبعي َكَما َوَردَ  ُطوُط األَصب ا الـَمخب ُعـوَفينق  ،َأمَّ َيـاَدة ُجعلـت َبـيَن َمعب  ،[]َوإقذا كانت هاـاك زق

ي  .وُأرير إلى َذلقَ  فقي الَحوارق
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طُ َوَثانِيُهَمــا:  ــصق الـــَمخب َراكق َعَليــهق ُهــَو الـــَمابَنُ  الـــُمتَّبا بقــهق فقــي َســدد َنعب ــتقدب  َوا سب
 ،وطق

َدُتُه َما َيأبتقي:  َوُعمب

ح(  رق  )الـُمعب
ادي فقي كقَتابقهق َ شق  ،اقت ان َمابَن  ابنق جق ُ مَّ  ،ب يرادق َكَ   َأبقي الَحَسنق األَوب

ادي نب َكَ  ق ابنق جق
 .َما َوَق بت َعَليهق مق

اد   َح بقَأنَّنا  بنق جق تقي ُصرد َبـاَرةق: )َقـاَل إ با  الاَُّ وص الَّ ـُبوَق   بقعق َنا َمسب
ـعق ي فقي َمواضق

ادي(  .ابُن جق

ادــي  ــا إقَلــى ابــنق جق ــَدٍر فقينق ــَرحق َم ب َتَرَك  اعتمــادا  َعَلــى َأقب  ،إ بــا  الا ُ ــوص الـــُمشب

َتلَّ مقابَنا تقَ اق بيَن الا  وصق  ،وت حيل َما اوب  .واإلرارة إقَلى ا وب

َدرٍ إقَذا َوَرَد ق الا ُ وُص ذَ   نب َم ب
َثر مق َق   فقي َأكب  ُمَتَ رد

دق ُضوعق الَواحق ُجعلت  ،اُ  الـَموب

   َ َ شق َأوَّ َيا ق  ،بقَما َيَتاَاَسُب َمَا َقولق األَوب  .َ مَّ َمَا السد

ادي   نب كقَتاحق ابنق جق
لقَنا مق َحاُبَنا بقاَعب حب َأصب ي َلمب ُيَ رد

تق ا الا ُ وُص الَّ  َقلقيَلـ   -َأمَّ
َ
ي  ،-َوهق

َباتقَنا َعَلى: د فقي إق ب  فاعُتمق

o َرى ادي األُوب اَرةق إقَليَنا فقي ُكُتبق ابنق جق رق َها َأو اإلق َها َأوب ُوُرودق َنَ ا قرق
 ُوُرودق

o  نب َكـَ  ق ابـنق
ـا َسـَبَعَنا مـق مَّ

َ شق َأوب مق نب َقولق األَوب
َرةق الـُمَراَدةق مق كب ارتقَبارَنا الَو قي  بقال ق

ادي  جق

o  َتقَبارقهق بقَنا َضُروَرة  الـمَعا ق إقَليَنا َوارب
َها لقَحاَج ق رق يباَُت  ،ذقكب نب  َوَذلقَ  َأنَّي َتَع َّ

َكثقيـَرا  مـق

َح( ُهَو َمابنُلُنم الرَّ قيُس  رق هق َفَوَجدب  َأنَّ )الـُمعب يرق  .ُكُتبق َهَذا العقلبمق َوغق

o  هق الا ُ وصق يلق َهذق جق َباح َترب ي َأسب
ادي التوضيل فقي الَحَوارق َبتقَنا إقَلى ابنق جق سب

 .فقي نق

o ادي يف الحواري َح  فقي الاسب  إقَلى ابنق جق يَّ َراجق
ي َلمب َتُكنب َلدق

تق  .إ باتا لا ُ وص الَّ

o  اَفا ق الاروري فق َوالَكشَّ  .تذييل الكقَتاح بقالَ َنارق
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ي َلمد َرَتا ق َهـَذا الكق 
دق َوالطَّاَق ق فق َر الجنب ـَرَح َمـا َيُكـوُن َوَقدب َبذلُت َقدب َتـاحق لقَيُكـوَن َأقب

َا َعلقيهق  ي ُوضق ذق لق الَّ ٍ  إقَلـى  ،إقَلى األَصب إق َّ َأنَُّه َ  َماَاَص مقَن اإلقرارق َأنَّ الكقَتاحق َ  َيَزاُل بقَحاجق

َمالق َما َفاَتهَ  تقكب سب
ق
َ اٍن   تقعب ي َغيـرق مَ  .َتَعص  َواسب َعـرق فـق ُض ال ق ـعقَنا َوإقنب َكاَنتب َبعب ضق  وب

د
ـلقي  ،األَصب

َعَنا َس  إق َّ ُوسب  .َفَ  ُيَكلدُه اهلُل َن ب

ا َ  َيَزاُل  مَّ
ُعوَدا  َفمق َزةق  َم ب  الَنمب

ي إقببَدالق
ي فق نب َهَذا الكقَتاحق َما َذَكَرُه َأُبو َحيَّاَن األَنبَدُلسق

 ،مق

هق الُحُروا»: (1)َفَعاَل  ُ  َحَذَا َهذق ي الَحَسـنق  ،َف قَذا َدَوَل الَجازق ـَتاذق َأبـق َهُب األُسب  بـن َهـَذا َمـذب

ُر َكَ  ق الـُمَ ادهق  اق  .ُع  وٍر َوَفاهق ي َجـوازق الَحـذب ـُ وٍر فـق َحاُباَا َعَلى ابـنق ُع ب  ،َوَقدب َردَّ َأصب

َراُر  قب يلق العق -َوَقاُلوا: َ  َيُجوُز إقَ  اإلق ـنق ي َليبَس َعَلـى التَّسب
ذق ضق الَّ ي الَبَدلق الـَمحب

ـيفق َ   -ياسق

ُروَرة يَبَويه َوَغيُره مقَن الا َحاةق  .َيُجوُز إق َّ قيف الاَّ   ،َنصَّ َعَلى َذلقَ  سق
د
ي َوَقـدب َذَكـَر َهـَذا َأُبـو َعلـق

َكَرةق( (  ،فقي )التَّذب ( َباَبـ   ،َلـهُ  َوابُن ِجنِّي يف )الـُمْعرِِب(َو)الُحجَّ ق ي )الَخَ ـا قصق ـَرَد َلـُه فـق َوَأفب

ُروَرةق َذَكَر فقي   .«...هق َأنَُّه َ  َيُجوُز إق َّ فقي الاَّ

يُث  ( ابنق َومقابُه َحدق يد وق ي َبـاحق )الـرَّ ـَزُ ( فـق ادي َعنب )ُلُزوق  َما َ  َيلب  ،َفَعـدب َأَفـاَأ فقيـهق  ،جق

) ـَكَ  ق الَحَماَسـ ق حق ُمشب  )التَّاببقيه َعَلى َررب
ُ  »: (2)َفَعـاَل  ،َوَقدب َذَكَر َذلقَ  فقي كقَتابقهق َوَقـدب َذَكـرب

َر الكقَ اَي ق  يرق َقوافقي َأبقي الَحَسنق َما َتَجاَوَز َقدب سق ( فقي َت ب حق رق َراز قفقي كقَتاحق )الـُمعب نب َهَذا الطد
 ،مق

َرا   َسَعَ  َقدب َتُه ُهاَاَك َأوب لب َ    ،َوإقَذا َتَأمَّ   ،َورَنَعَ  َتَأم 
ق
نق اهلل   .«بق ذب

ي  َأيب 
ـَعاَرا  َكثقيـَرة  »: (3)َا َوَقاَل الُعَبيبدق ( َأرب حق رق ي كقَتـاحق )الــُمعب ادي فـق  ،َوَقدب َذَكَر ابُن جق

  .«َوَكَذا َغيبُرُه َعَلى َهَذا الاََّمطق 

 َ َصاِدُر الـُمْسَتَدِرلِ 

يَسيبنق 
َمينق َر ق سب

هق الـَمَ ادقُر قق ُم َهذق  ُهَما:  ،َتابَعسق

                                                 
 وما بعدها. 151: 3، والخ ا ص 13: 2. وان ر: الحج  لل ارسي 203: 1التذييل والتكميل ( 1)

 .223على ررح مشك   الحماس : التابيه ( 2)

(3 : يد
 .620( الوايف للُعَبيبدق
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َهــــا:  ،الـــــُمْعَجَماُت  (1 َكمُ َوَأَهم  َ ــــُم( )الـــــُمحب يُط األَعب
ــــي ،َوالـــــُمحق بــــنق سق

ق
 َده 

( ،(هـــ155 )  بــنق َمابُ ــورٍ  ،َو)لقَســاُن الَعــَرحق
ق
اَاُهَمــا فقــي َقــرٍن هـــ311 )    (: َوَقــدب َجَعلب

ـيبَده 
؛ َفُكل  َمـا َأَوـَذُه ابـُن سق هق َجمق لق َمَواّدأ ُمعب َنَّ الثَّانقي َفَرَش َعنق األَوَّ

ق
ٍد؛ أل وق َمـا -َواحق بقَعـزب

هق َأَو  وق يبَده -َذُه َأوب بقَعَد ق َعزب
  .َكاَن فقي ُصلببق َمَواد ابنق َمابُ وٍر َيابُعُلَنا َعنق ابنق سق

) حق رق  بقَأنَُّه َنَعـَل َعـنق )الــُمعب
يبَده فقي ُمَعّدَم ق كقَتابقهق

َح ابُن سق ـا َمـا »: (1)َفَعـاَل  ،َلَعدب َصرَّ َوَأمَّ

ـوق  نب ُكُتـبق الاَّحب
ُ  َعَليبـهق مـق رينَ َنَثرب ُمَتـَأود َغـ ق  ،ييَن الب لقيـلق الل  َتعب

اَ  لق   ،الــُمَتَامد
ّ
ي َعلـي َفُكُتـُب َأبـق

 
د
ي سق َ ارق َحَسـنق  ...الب ي الب   بـن َوكتـُب َأبـق

د
َ ـتبلق ُعثبَمـانَ  ...الّرَمـانقي ي الب ي بـن َوُكُتـب َأبـق اـد َكــ  ،جق

) حق رق )الـُمعب
(2)، ) رق الـُمَتاَبد  ،َو)التََّما ق عب

ه لقشق ( ،َو)الَخَ ـا قص( ،ي(َو)َررحق ـاَاَع ق ـرد ال د
 ،َو)سق

) ( ،َو)التََّعاُقــبق َتسبق ــيَح ق  ،َو)الـــُمحب ــَعارق الَ  ق َرب ــَن األب َتَاــببُتَنا مق ــَياَن اقب َوالُخَطــبق  ،إقَلــى َأرب

يَح ق  حق يَب ق ال َّ َكم .الَغرق  كَتاباـَا الـُمحب
َتَمل َعَليبهق يا َما ارب

 .«َهَذا َجمق

َ  َلــمب َيــذب 
(َفلقــَذلق حق رق  َأّيَنــا َنَعــَل َعــنق )الـــُمعب

اـَـانق كقَتابقــهق ــيبَده فقــي َأ ب
إق َّ َ ــ َث  ،ُكر ابــُن سق

اٍ   َمرَّ
ي  ،(3) َبتباَـاُه فـق ـلق َأ ب ُطوطق األَصب ي الــَمخب دب فـق ي( َوَلـمب َيـرق

لبمق الَعـوافق يَّ  فقي )عق
َفَما َكاَن َجلق

عقهق  ضق يبَده َأنب  ،َموب
نب َعاَدةق ابنق سق

ي َفَكاَن مق اـد َ شق َوُيتببقَعُه َقوَل ابـنق جق ُكَر َقوَل األَوب َوَكـَذلقَ   ،َيذب

ياَا تقي َبيَن أَيدق َرى الَّ ادي األَوب هب َعَليهق فقي ُكُتبق ابنق جق   .َوُهَو َقلقيل   ،َما َلمب َنعق

ٍو إقَلـ يَنـا بقَغيـرق َعـزب
يبَده فق

تقي َنَعَل ابُن سق ُا الَّ يَوَكَذلقَ  َكُثَر ق الـَمَواضق اـد ـنب  ،ى ابـنق جق
َفمق

ي( ـــُمَتَعدد ي( َو)ال ــدد ــي )التََّع ــيبَده فق
ــُن سق ــاُه اب ــاَل  ،َذلقــَ  مــا َحَك ــانق »: (4)َق َيتب َهاَت ــا ُســمد إقنََّم

ـبق  َواجق لَحـدد َوُوـُروس  َعـن الب
َنَّـُه َتَجـاوز  لق

ق
ي  أل َدُهَما ُمَتَعـدد َواو َبعب َيان َوالب الَحَرَكَتان تَعَديد  َوالب

                                                 
 .10: 1. وان ر: المخ ص 13: 1المحكم ( 1)

(2 ).) حق رق اق إقَلى )الـُمغب ضق ي َهَذا الـَموب
َه فق  ُصحد

(.513: 10، 522: 6، 135: 2المحكم ( 3) حق رق اق الثَّانقي إقَلى )الـُمغب ضق ي الـَموب
َه فق  ، َوُصحد

 )عدو(. 12: 32، والتاس )عدا( 35: 15، واللسان 313: 2م ( المحك4)
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َن َقدب َتاَاَهى َقببَلهُ َوَ   َوزب َنَّ الب
ق
نق أل َوزب ي الب

َتد  بقهق فق  الَخـزب ق  . ُيعب
َل ق َبيبتق بقَمابزق رق الب

َجَعُلوا َذلقَ  فقي روق

لقهق  ي َأوَّ
 .«فق

ادي يبَده إلى قابنق جق
ـاُخ  ،َفَنَذا الَعوُل َلمب َيعُزُه ابُن سق ـَتاُذ الاَّ َّ  ،رحمـه اهلل ،َوَقدب َأَراَر األُسب

ادي نب َكَ  ق ابقنق جق
ي المخطـوط  ،َوُهَو َكَذلقَ   ،(1)إقَلى َأنَُّه َقدب َيُكوُن مق َبـاَرةق فـق  َبعبضق العق

لقُوُرودق

لق  ( ،األَصب ادي فقي )َباحق الَعولق َعَلى الُحُرواق ى »: (2)َقاَل ابُن جق َمـنب َتَعـدَّ
َأَ  َتَرى َأنَّـُه ُيعـاُل لق

بق  ،َحدد َروَرُه: َهَذا َتجاُوز  لقلب    .«وُوُروس  َعنق الَواجق

 
د
ابقي َفـ ق الَعـوافقي( لقلُعاَـّ رق ي َمعب

َباَرُة فقي )الـَوافقي فـق هق العق ي َلـمب  ،َوَكَذلقَ  َوَرَد ب َهذق
ـذق َوالَّ

ُزَها َأيبَا  َد َقلقيلٍ  ،َيعب د َبعب
 .َوَساَُعوُل فقي َمابَن ق الُعاَّابقي

يبَده َهَذا ال
َر ابُن سق ي َأيبَاـ -َعـوَل َوَقدب َكرَّ اـد ٍو إقَلـى ابـنق جق هق َعـنق  -بقَغيـٍر َعـزب يثـق ي َحدق فـق

ــالقي( ــو( َو)الَغ ــاَل  ،)الُغُل ــَ  »: َفَع ــَد تقلب ــَدة  َبعب
ــالقي: نــون  َزا ق ــَو التجــاُوُز والَغ ي ُه ــذق ــو  الَّ الُغُل

َحَرَك ق   َمنب َأنبَشَدُه َهَكَذا: ،الب
لقهق فقي إنشادق و َقوب َ  َنحب

 َوَذلق

َتَرقنب  وقاتقمق  ي الـُمخب ما ق َواوق  (3)األَعب

َ الُغُلو  
ي َغـالقي ،َفَحَرَكُ  الَعااق هق  الب

َ
ـي َد َذلقَ  هق ( ،َوالا وُن َبعب َن )الُغُلـود

 ،َوإقنََّمـا ارـُت َّ مـق

رق َما يجُب  ي ُهَو التجاُوُز لقَعدب ذق ابَدُهمب َأفبَحُش مقَن التََّعّدي ،الَّ
َنا التَّ  ،َوُهَو عق ي َوَقدب َذَكرب َي فـق َعدد

ي َيلي  بقهق  ذق اق الَّ ضق َموب َتد  بقهق فقي الوزنق ألَنَّ الوزَن َقدب َتااَهى قبَله ،الب ي  ،َوَ  ُيعب َ  فـق َجَعُلـوا َذلـق

له ي َأوَّ
 بَمابزل  الَخزب ق فق

َبيبتق  .«رورق الب

ي اـد َ  َعَلـى َأنَّـُه َكـَ ُ  ابـنق جق ( َوإقنََّمـا ارـُت َّ »: َقوُلـهُ  ،َوَما َيُدل  َن )الُغُلـود
ي ُهـَو  ،مـق ـذق الَّ

رق َما يجُب  َن التََّعـّدي ،التجاُوُز لقَعدب َدُهمب َأفبَحـُش مـق اـب
نب  ،>َوُهَو عق

ا  فيـه مـق َفَنـَذا َقـول  ُمَتَ ـرَّ

                                                 
 .1، ح 12( العوايف لهو ش: 1)

ح: ( 2)  أ./26الـُمعرق

 .101البيت لرؤب  يف: ديوانه: ( 3)



 
130 

ادي ي ،َكَ  ق ابنق جق اـد َبـاَرُة ابـنق جق لق »: (1)َوعق ي الَعـوب
ُه: الُغلـو  فـق اـب

رق  ،َومق ُز لقَعـدب : الــُمَتَجاوق َمـا َأيب

ُب َأنب ُيَعاَل  ي ...َيجق   .«...َوالُغُلو  َأفبَحُش مقَن التََّعدد

لـه»: َوَكَذلقَ  َقوُلهُ  ي َأوَّ
 بَمابزل  الَخـزب ق فـق

َبيبتق ي رورق الب
َفَعـدب َقـاَل ابـُن  ،«َجَعُلوا َذلقَ  فق

ادي َنَّ »: (2)جق
ق
هق؛ أل رق لق الَبيتق َوروق ى َها ُهاَا َبيَن َأوَّ َ ُش َسوَّ  .«...هُ األَوب

َ انق( كب يثقهق َعنق )اإلق يبَده يف َحدق
نب  ...»: َوَقاَل ابُن سق

َوإقنََّما َذَهـَب األو ـُش َأن الـرويَّ مـق

ـَواوق  رباعق َفتبَحـ ق التَّـانق َوالب َ إلق
ي َما إقنَّما هق نب ققَبل َأنَّ األَله فقينق

َواُو مق   ،)َتا( َو)َوا( التاُن َوالب
َ
ـي َفنق

رــباع ــد  إلق ــد  َزا ق ــا َم ــي َقببَلَن
تق ــ ق الَّ َحَرَك ــي )الَجرعــا(  ،الب ــَواوق فق ــانق َوالب َي  إقذا  كــاألَله َوالب

َ
ــي َفنق

ياُمو  .(«َو)األَيَّامقي( َو)الخق

ادي يبَده بقَأنَّ َهَذا الاَّصَّ َعنق ابنق جق
حب ابُن سق َح  بقَأنَُّه  ،َوَلمب ُيَ رد  َنَعَلُه ُمَ رد

َّ
نَّ الُعاَّابقي

َوَلكق

ير   َعنق ابنق 
ادي؛ َومقثبُلُه َكثق  .جق

ادي فقيهق  يبَده َقوَل ابنق جق
َرَد ابُن سق ( َأوب

اَادق  َعنق )السد
يثقهق ـَلينق  ،َوفقي َحدق نب َف ب

َأَحـُدُهَما:  ،مق

ُطوطق  ُعودق مقَن الـَمخب نق الـَم ب زب َن الجق
لق الكقَتاحق وَ -مق ي َأوَّ

ي يف  ،-ُهَو فق اـد نب َقولق ابنق جق
َوالثَّانقي مق

اَدق إليـه»: (3)َوُهَو َقوُلهُ  ،احق الَعولق َعَلى الـَمَعانقيبَ   والـُمسب
اَدق يبَبَويه: َهَذا َباُح الـُمسب

 ،َوَقوُل سق

اَدُ  َلينق  ،«....الـُمسب ينق ُمتَّ ق يبَده الاَّ َّ
َرَد ابُن سق  .َوقبد َأوب

َها: ،ُكُتُب الَقوافِي (2  َوَأَهم 

يد  ،)الَكافقي فقي الَعُروأق َوالَعَوافقي( -أ يزق  (: هـ502 )  للَخطقيبق التدببرق

ي اـد ي  الاََّعَل َعنق ابـنق جق يزق َثَر التدببرق وٍ  ،َوَقدب َأكب َبـ  مـا ياعـل بقَغيـرق َعـزب
َبـاَرَة  ،َوَغالق َفاََعـَل العق

َرى ٍا َتاَرة  ُأوب  .بقُحُروفقَنا َتاَرة  َوبقَتَ ر 

                                                 
ح: ( 1)  أ./25الـُمعرق

: عن: ( 2) يد
 .622الوايف للُعَبيبدق

ح: ( 3)  ح./55الـُمعرق
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ادي ابَنا َقوُل ابن جق ي َ  َيُجـوُز َأَ  َتَرى َأنَّـ»: (1)َفمق ـذق اق الَّ ـَد الَحـرب َ ـ  َبعب
َتلق ـيُن ُمخب ُه َيجق

تقَ ُفهُ  يسق  ،اوب اقي: َألقَه التَّأبسق  .«َأعب

يد  يزق َباَرُة التدببرق
تقَ ُفـهُ »: (2)َوعق ي َ  َيُجـوُز اوب ذق اق الَّ َد الَحرب َ   َبعب

َتلق ي:  ،َأَ  َتَراه ُمخب اـق َيعب

يسق   .«َألقَه التَّأبسق

 .ُرُه َكثقيَرة  َوَنَ ا ق 

يد  ،)الُ ُ وُل فقي الَعوافقي( -ب وق  الاَّحب
هانق بنق الدَّ

ق
 :(هـ562 )   

) حق رق َتَ ر  َمنب كقَتاحق )الـُمعب َ ُم َمـا  ،َوَيغلُب َعَلى فاداا َأنَّ كقَتاَبُه َهَذا َما ُهَو إقَ  ُمخب َفُمعب

) حق رق ــي )الـــُمعب
هاَن ُهــَو فق َرَدُه ابــُن الــدَّ  َأيبَاــ إق َّ أَ  ،َأوب

َف  فيــهق انق َتَ ــر  هب بــنق الــدَّ
ق
ُض  ،نَّ   َفــَبعب

ادي َرَدَها ابُن جق ي َأوب
تق هق َغيُر الَّ دق َلاَا .َرَواهق ُل َقوب ا ُيَرجد مَّ

: ،َومق هانق  َأنَّ ابَن الدَّ

ــَ  ق   ــى َك ــ ق َعَل لقي ــي التَّعب
ــي فق اد ــنق جق ــابَن  اب ــشق َوَم  َ ــَب األَوب تقي ــي الَغالقــبق َترب ــُا فق  َيتَّب

َ شق  َواَل الُعَلَمانق فقي الَعافقَي ق  ،األَوب انق فقي بقَدايق ق كقَتابقهق َأقب هَّ َرَد ابُن الدَّ َ شق  ،َفَأوب ُ مَّ َردَّ َقوَل األَوب

ادي َأيبَا  ،َوُقطُرح َوابنق َكيبَساَن َوَواَفَ  الَخلقيَل َعَلى َقولقهق 
 .َوُهَو َما َقاَلُه ابُن جق

ُكر ابَن جق   لق الَكثقيرق َعابهُ  ،ادي ألبتَّ َلمب َيذب م من الاَّعب َبـ ق  ،على الّرغب ي ُوطب َح فـق َوَلَعلَُّه َصرَّ

  ُ ا الـُمَحعد َتَمَدُهمب ين اعب
تلق َخَتا الكقَتاحق الَّ ابَنا ُنسب

تقي َوَلتب مق  .الَكتقاحق الَّ

َدى ُنسختيهق   رق إقحب
َتَ رق »: َجاَن فقي روق ـُر َهـَذا الــُمخب َلـمُ  َواهللُ  ،َهـَذا روق َر  ،«َأعب َوَقـدب ُذكـق

َتَ ر يف الَعواقيف( ( َهَذا ،(3)َهَذا الكقَتاُح بقاسم: )ُمخب حق رق َتَ ُر كقَتاحق )الـُمعب  .َفَلَعلَُّه ُمخب

تقَ ـارق   ٍا َواوب  بقَتَ ـر 
َ
ـي َ ـَم الا ُ ـوصق هق ي  .َأنَّ ُمعب ي فـق اـد يُث ابـنق جق َ  َحـدق ـنب َذلـق

َفمق

ُف(فَ نَّ ا »: َقاَل  ،الَعافقَي ق  م  َعَلى َأنَّ فقي الَعَوافقي َقافقَي   ُيَعـاُل َلَنـا: )الــُمَتَكاوق
َوُهـَو  ،تدَ اَ  َقا ق

                                                 
ح: ( 1)  أ./23الـُمعرق

يز2) : ( الكايف للتدببرق نب ، 156يد
 .وٍ زب ر عَ غيق مق

 .322: 1هدي  العارفين ( 3)
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ُبونق  ( الــَمخب َلـُتنب
ـَو: )َفعق اَينق َنحب

َك   َبـيَن َسـاكق ُرٍا ُمَتَحرد َبَعُ  َأحب  َأرب
ـو  ،َما َتَواَلتب فقيهق َ  َنحب

َوَذلـق

اسق  لق الَعجَّ َقوب
(1):  

لُه َفَجَبرب  َقدب َجَبَر الدينَ 
 اإلق

) َلُتنب
ُنه: )َفعق ( َوزب َلُه )ُهَ َجَبرب نب َكلقَمَتـينق  ،َأَ  َتَرى َأنَّ َقوب

بقهق مق َوَقدب ُسلدَم َأنَُّه َقافقَي   َمَا َترك 

َرى  .«َوَبعبض ُأوب

هالِ  َ شق »: َوِعَباَرُة ابِن الدَّ َهبق األَوب ل  فقي َبَيانق َفَسادق َمذب َماَع َبيباَُنمب َوُهَو َأنَّ  .َف ب جب
اإلق

َمـاعق  جب ُف( بقاإلق ـرق الَبيـتق  ،َأنَّ فقي الَعوافقي َقافقَي  ُيَعاَل َلَنا: )الــُمَتَكاوق ي روق َتَمـَا فـق َوُهـَو َمـا اجب

َك   َبيَن َساكقاَينق  ُرٍا ُمَتَحرد َبَعُ  َأحب : ]البيـت[ ،َأرب لقهق و َقوب ( ُهـَو الَعافقَيـُ  َمـ ،َنحب لـُه )ُهَ َجَبـرب َا فَعوب

ي َقببَل الَنانق 
ذق اكقنق الَّ َرى ،السَّ ُض ُأوب  َوَبعب

 .«َفَناَتانق َكلقَمَتانق

ـَواَو »: (2)َوَقاَل ابُن ِجنِّي َيـاَن َوالب َجـمق َتُكـوُن َروّيـ  إق  األَلـه َوالب ُمعب  الب
يا ُحـُرواق َجمق

يَّـا
َوالق َغيبـَر َمبباق ي َبعبضق األَحب

َكلقمق فق َوا قَد فقي َأواور الب مق بقاَـاَن األُصـول الزَّ َكلـق ي َأنبُ ـس الب   فـق

لقــهق: ــنب َقوب
ــو َألــهق )الَجَرعــا( مق : ...َنحب لقــهق ــنب َقوب

ــامى( مق ــانق )األََي ــنب  ...َوَي
يــاُمو( مق َوَواوق )الخق

: لقهق ـَو: )َرلبَحـهب( َو)ضـَرَبهب( ...َقوب َك َمـا َقبقَلُنَمـا َنحب ضـمار إقذا َتَحـرَّ
 ،وإق َّ َهاَنيق التأبنيـث واإلق

َمـهب(وَ 
يَمـهب( َو)لق

( و)فق ـُزهب هب( َو)اغب
مـق ـَو: )ارب َحَرَكـُ  َنحب ي ُتَبـيَُّن بقَنـا الب

تـق َنـاُن الَّ َوَكـَذلقَ   ،َكَذلقَ  الب

ــاٍ (  ــٍه( َو)َغ ــَدا ( َو)َص ــَو: )َزيب  َنحب
هق ــرق َغيب

ــاَن َأو لق اق َك ــرب ــمق لقل َّ َكلق ــَر الب ــُ  روق حق يُن ال َّ ــوق التَّاب

ــٍذ( ــَو: )َوَكــَذلق  ......َو)َيوَم ق  َنحب
هق الا وَنــا ق ــنب َهــذق

تقــي ُتَبــدُل مق َ ــا( ...َ  األَل ــا  الَّ  ...َح ب

 ُحببه(ب
هق َو: )رَأيت َرُجهب( َو)َهذق  َنحب

َوقبهق ُلَنا َقوب   مقَن األَله فقي الب
ي ُيببدق

تق َزُة الَّ َنمب َ  الب
 ،َوَكَذلق

يُد َأن ياـرَبنأب( َيـاُن َوا ،َو)ُيرق ـَو: )رَأيتنـا( َوَكـَذلقَ  األَلـه َوالب يَر َنحب
ـمق ي َتلبَحـُ  الاَّ تـق ـَواُو الَّ لب

                                                 
  .2: 1( البيت للعجاس يف: ديوانه 1)

ـيبَده َوا( 2)
ي، يف:  ي  يـدق بَ لعُ َوَهَذا الاَُّص َنَعَلُه ابـُن سق اـد  َعـنق ابـنق جق

 
َمامقياقي  الـوايفو ،355-351: 10المحكـم َوالـدَّ

يد 
 .211: العيون الغامزة، و532: للُعَبيبدق
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  ُ ــَررب ــا( َو)َم َم ُ  بقنق ــَررب ــا( َو)َم ُتُنَم ــو( َو)َرَأيب ــَذا ُغَ ُمُن ــي( َو)َضــَرببُتُنو( َو)َه ُ  بقنق ــَررب َو)َم

ُتُنُمو ي( َو)َكلَّمب
 .(«بقنقمق

هالِ  يَّ  إق »: (1)َفَقاَل ابُن الدَّ  َتَعُا َروق
يُا الُحُرواق َوا قَد فقي َجمق َواَو الزَّ َياَن َوالب  َّ األَله َوالب

ـَو: )الَجَرعـا(  مق بقاَـاَن األُُصـولق َنحب َكلـق يَّـا  علـى الب
َوالق َغيبَر َمبباق ي َبعبضق األَحب

َكلقمق فق َأواور الب

َو: )َرلبَحهب( ،َو)الَجَرُعو( َو)الَجَرعقي( َك َما َقبلنا َنحب  إقَذا َتَحرَّ
ـَمارق  ،وَهان التَّأبنقيثق ضب وَهان اإلق

َو: )ضَرَبهب( َك َما َقبقَلُنا َنحب َو:  .َو)بقنقي( ،و)َضَرَبَنا( ،إقَذا َتَحرَّ َحَرَكُ  َنحب ي ُتَبيَُّن بقَنا الب
تق َنان الَّ َوالب

ـَو: )َزيبـٍد(  َنحب
اق ـرب َكلقَمـ ق لقل َّ ـَر الب ُ  روق حق ين ال َّ هب( َو)ُباَيَّهب( َوالتَّابوق

مق يـا التَّ  ،)ارب ياَـا ق َوَجمق ابوق

ٍذ( َو)َعَرَفـاٍ ( َو)َرـَجٍن( ،َكَذلقَ   َو: )َيوَم ـق ـَزُة  ،َنحب َنمب ـَدا( َوالب ـَو: )َزيب ه الــُمببَدَل  َنحب
َواألَلـق

ي  تـق ه الَّ ـَواُو واألَلـق َيـاُن َوالب ـو: )رَأيـت َرُجـهب( َوالب  َنحب
َوقبهق ُلَنا َقوب   مقَن األَله فقي الب

ي ُيببدق
تق الَّ

يرَ  مق َو: )َضَرَبَنا( َو)َضَرَبُنو( َو)بقنقي َتلبَحُ  الاَّ   .«(َنحب

ير  
َهانق َيابُعُل َكَ َ  ابـنق  .َومقثبُلُه َكثق هق الا ُ وصق َيَرى ُبُوُضوٍح َأنَّ ابَن الدَّ َوالاَّافقُر فقي َهذق

ٍا  ادي بقَتَ ر   .جق

  بن لقَعلقيق  ،)كقَتاُح الَعَوافقي( -ج
د
بقلي رب

 (:هـ630 )  ُعثبَمان اإلق

يَرا  َعنب َسابقَعيهق َوَ  
 َكثق

د
بقلي رب

َتلقُه اإلق َرى من  ،َيخب ٍو َتاَرة  َوُأوب ادي بقَعزب َفَعدب َنَعَل َعنق ابنق جق

وٍ  ـُزُه وهنايتـه ،غيرق َعزب ي َلـمب َيعب
ـذق َ  الـاَّصد الَّ يـدق بقَدايـق دق ي َتحب

ـُض الــَمَشعَّ ق فـق  ،َوَقدب َواَجَنتباَـا َبعب

ُرُه فقي الا   َ  َأمب
اديَوَكَذلق َح بقَأنََّنا َعنق ابنق جق تقي َصرَّ ُتمب َأيَّ  مقابَنا بق قَرـاَرٍة إقَلـى  ،ُ وصق الَّ َفَلمب َيخب

لق     .انبتقَنانق الاَّعب

لق كقَتابقهق  ي َأوَّ
نب َذلقَ  َما َحَكاُه فق

ي الَعافقَيـ ق  (2)َفمق ـَوالق الُعَلَمـانق فـق نب َأقب
َرَد َقـوَل  ،مق َفَعـدب َأوب

َ شق َوُقطُرح َوابنق َكيبَسانَ الَخلقيلق َوا تقَياَر مـا َررُه  ،ألَوب دَّ َعَليهق َواوب ابُنمب َوالرَّ
َ  ُكل  مق َوَذَكَر ُحجَّ

َتاَر َقوَل الَخلقيلق  ،َصَواَب  مقابهُ  ادي ،َواوب َتياُر ابنق جق َدعلى ذل  ،َوُهَو اوب َفَكَ ُمُه  .َوَسَرَد َرَواهق
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َ َحا ق َتَامَّ  هق ال َّ اديفقي َهذق رب إقَلى َذلقَ   ،َن َكَ َ  ابنق جق
اَُّه َلمب ُيشق

َدَها ،َوَلكق َوَقاَل »: ُ مَّ َقاَل َبعب

 َمَجاز  
َيُتُنم الَبيَت َقافقي   فقيهق مق ادي: َتسب

ي ،«....ابُن جق اـد ـَ  ابـنق جق ي  ،َوَذَكَر ُحجَّ َوَتـاَبَا َكَ َمـُه فـق

( (1)َصــَ َحاٍ   حق رق ــَن )الـــُمعب
ــا مق َن يدٍ وَ  ،ُجل  ٍا َرــدق ــَنا بقَتَ ــر  ــُض ُنُ وصق ــَر  ،إقنب َكــاَن َبعب َوَذَك

) َ اظق َ َلَنا الَعوَل فقي )ارتقَعا ق األَلب ي»: ُ مَّ َعاَد فقي نقَناَي ق الَبـاحق إقَلـى ،وق اـد  ،«...َوَقـاَل ابـُن جق

ةٍ   َغيَر َما َمرَّ
هق فقي كقَتابقهق يبَطانق َحتَّى إنَّه َنَعَل ُجلَّ َباحق ا ،َوَجَر ب َهذق

ادي (2)إلق  .َعنق ابنق جق

هق  ي َقولـق َ ـشق فـق ـَت َّ بقَنـا لقهَوب ي احب
تـق َتـُه الَّ ي ُحجَّ اـد   َعَلى ابـنق جق

بقلي رب
ي »: َوَقدب َردَّ اإلق َوفـق

ينُ  مق رق التَّاب عب َسَن مقابهُ  ،َوَليبَس بقَعيٍب  ،الشد َت َّ »: (3)َوَقاَل  ،«َوإقنب َكاَن َغيبُرُه َأحب ي -َواحب اـق ابـَن َيعب

ادي َ  بقُحَجٍ  َنحويَّ ٍ -جق
ينق  ،َعَلى َذلق ـمق ي َبـاحق التَّاب َوَل َلَنا فـق ي  ،َ  َمدب اـد ـَ   بـنق جق َوَ  ُحجَّ

ـَعارق الَعـَرحق  ،فقيَما َذَكـَرهُ  يـاق ُعيـوحق َأرب ي َجمق َيـاَف َقـدب َجـاَنا فـق ـَماَع َوالعق َفَلـوب َكـاَن  ،َفـ قنَّ السَّ

رق  َياُف ُيخب َماُع َوالعق نب  ،ُس الَعيَب َعنب َأنب َيُكوَن َعيبَب السَّ
يُا َما َرَواُه ُعَلَماُن األََدحق مـق َلَبَطَل َجمق

َعارق   .َوَ  َقا قَل بقَذلقَ   ،ُعُيوحق األَرب

َيـانق ُعَلَمـانق األََدحق  بن َوإقنب َكاَن َأُبو الَ تبلق  نب َأعب
ادي مق ـَب ق للَخليـلق َكَمـا  ،جق إق َّ َأنَّـُه بقالادسب

:قق   يلق

ــَليبَمى ــلق ُس ي بقَجنب
عق ـــُمدَّ ــا ال  أي ن

 

ــــرق   ــــَ  ُف ب ــــا َوَ  ُق ََم ــــَت مقابَن  لسب
 

ُلهُ  َجال   ،َوُلُكلد َفن  َأهب َراَدةق  ،َولقُكلد َعَمٍل رق تقَ اق اإلق َتلقُه بقاوب  .«َوا َراُن َتخب

ادي  َهَذا َتَجن  َعَلى ابنق جق
هق  ،َوفقي َقولقهق ي! َأَلمب َيعق رق ي َلَعمب اـد   َعَلى َقولق ابنق جق

بقلي رب
: اإلق

ينق » ـــمق ـــنق التَّاب ـــي ُحسب
َيـــافق فق عق ـــُه الب يُن  ،َهـــَذا َوجب ـــمق ـــُبُل التَّاب  َرـــيب   رَوـــَر َيعب

إق َّ َأنَّ بق قَزا قـــهق

لقهق   ؟>...ألَجب
ُلُه( : )َوُلُكلد َفن  َأهب

لق َهَذا الَ ـ ،َوَلكقاَُّه َصَدَ  بقَعولقهق نب َأهب
ـَل األََدحق  ،ند َوَلَعلَُّه مق نَّ َأهب

َلكـق
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رق َلــمب َيــرووا بيــَت َأبقــي ُنــّواف َكَمــا َرَواهُ  ــعب ي ُســَليَمى  ،َوالشد عق َنــا الـــُمدَّ : )َأي  ــُتُنمب َواَي َوإقنََّمــا رق

ــَ اَه  َوى َغيــَر َذلقــَ   ،(...سق هق  ،َوُيــرب وق اــا َعَليــهق -إق َّ َأنَّ َأَحــَدا  َلــمب َيــرب َدُه َكَمــا َأنبَشــ -فقيَمــا َوَق ب

 
 
بقلي رب

 .اإلق

لبَمـي الَعـُروأق َوالَعـَوافقي( -د ي عق   ،)الَوافقي فـق
ق
يد  عبـد بـن لقَعبـدق اهلل

 الَكـافقي الُعَبيـدق

 :(هـ312 ) 

ــاحق  ــنب كقَت
ُعودق مق ـــَم ب َراكق ال ــتقدب ــي اسب

ــ ق فق رق الرَّ قيَس
ـــَمَ ادق ــَد ال ــاُح َأَح ــَذا الكقَت ــاَن َه َك

ادي بنق جق
ق
  ) حق رق  بقَأنَُّه:  َويتميزُ  ،)الـُمعب

( فقي الَغالقبق مقابهُ   حق رق تقيَب )الـُمعب  .َيتَّبقُا َترب

ادي  اَُه كقَتاُبُه فقي )الَعَوافقي( ُهَو َعنق ابنق جق ي  بأن ُجلَّ َما َتَامَّ
َح الُعَبيدق : (1)فعـال ،َصرَّ

ـُم الَعـوافقي» لب (: عق حق رق لق كقَتاحق )الـُمعب ي َأوَّ
ادي فق ـَت َهـَذا »: َقـاَل  ُ ـمَّ  .«...َوَقاَل ابُن جق إقَذا َعَرفب

حق َهَذا الـاَّ بمق  ي َررب
َتاس إقلقيهق فق ( الـُمحب حق رق َثَر َما َذَكَرُه فقي كقَتاحق )الـُمعب ُكُر َأكب ُن َنذب  ،َفاَُعوُل: َنحب

 َهَذا الَ ند 
نب َبعبضق ُعَلَمانق

َتَبَسٍ  مق َياَدا ق ُمعب يُن فقي ،َمَا زق َنا ُمَااَف  إقَليبَنا َما َيجق  .«...َوارقرق

ي كقَتـاحق »: ُ مَّ َقاَل فقي رورق الكقَتاحق   ي فـق اـد َلمب َأنَّ ُوَ َصَ  َما َذَكـَرُه ابـُن جق َأُقوُل: َواعب

هق  حق َهـذق ي َرـرب
َناَهـا فـق َردب َ ـشق َأوب ي الَحَسـنق األَوب َبـق

ق
حق )كقَتاحق الَعـوافقي( أل ي َررب

( فق حق رق )الـُمعب

األَببَيا ق 
َنَّ الاَّ (2)

ق
َمُه اهلُل َتَعاَلى-افقَم ؛ أل هق لقَما َذَكَراهُ  -َرحق  .«َأَراَر فقي َن بمق

يلق بقَذلقَ    رق ادي من ُدوَن التَّ ب َرا ق بقَكَ   ابنق جق عب َض ال ق  .لقما َتَعدَّ َ  ،َيببَدُأ َبعب

ـتقعَ   ادي فقي )َبـاحق ا رب ا َحَكاُه ابُن جق مَّ
َيَ  مق مق  التَّسب

تقَعا ق َل ارب ُكُر َأصب (َيذب ُ ـمَّ ُيتببقُعَنـا  ،ا ق

َ شق  ادي َعَلى َك  ق األَوب حق ابنق جق  .بقَشرب

ادي(  َباَرةق: )َقاَل ابُن جق ُح بقعق ( ،ُيَ رد َتأبنقُه  ،َو)َقاَل َأُبو الَ تبلق اق َيسب
ي َبعبضق الـَمَواضق

َوفق

ادي(  )ُ مَّ َقاَل ابُن جق
َباَرةق َل بقعق تق  ،الاَّعب يَوَهَذا َيُدل  َعَلى اوب اـد هق لقَكَ  ق ابـنق جق ي  ،َ ارق فقهق فـق َوَتَ ـر 
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َيانق  ي َبعبضق األَحب
َنَّ الَعافقَيَ  ُمَؤنََّثـ   »: َكَعولقهق  ،الاَّصد فق

ق
َهَب )ُقطبرح( َبارقل  أل َوَمنب َقاَل بقَأنَّ َمذب

ر   يَّ ُمَذكَّ
وق ادي ،«َوالرَّ ُكرب َأنَُّه َقوُل ابُن جق ادي»: َدهُ ُ مَّ َقاَل َبعب  ،َفَلمب َيذب ُدود  »: َقاَل ابُن جق   .«...،َمرب

د لنا بعبارة   ي  من ُدون أن يمند
 َنَعَلَنا الُعَبيبدق

ُطوطق لق الـَمخب ُوُجوُد ُنُ وٍص فقي األَصب

ادي( َوَما َراَبَننا ادي ،بـق )َقاَل ابُن جق بنق جق
ق
ُبوَق   بقَك ٍ    بق َتُكوُن َمسب

 .َوَذلقَ  َأنََّنا فقي الَغالق

ي الُكُتـبق   ي فـق تـق ي َمـَا تقلبـَ  الَّ اـد ي  َعـنق ابـنق جق
َرَدَها الُعَبيبدق ي َأوب

تق َتَطاُبُ  الا ُ وصق الَّ

َرى َتَ َرا   ،األُوب ُاَنا ُمخب   .َوَكاَن َبعب

َذلقَ    َح  بـق ي َكَ َمـ  ُمَ ـرد اـد ي  عـن غيـر ابـن جق
 ،(...َكــ: )َوَقـاَل َغيبـُرهُ  ،َنَعَل الُعَبيبـدق

ي  َو)َوقَ  ي   ،(...اَل الـُمَطّرزق ادي َعابُنمب  .(...َو)َوَقاَل التدربقيزق
َتاَز َك ُ  ابنق جق   .َفامب

: )َأُقوُل:  َلُه بـق  َف قنَُّه َيببَدُأ َقوب
هق َد َما َجاَن فقي َوارقرق َدة  َعَلى  ،(...إقَذا َأَراَد َسرب ة  َواحق إق َّ َمرَّ

 .َغيرق َعاَدتقهق 

َا َكثقيـ  يفقي َمَواضق اـد َن َكـَ  ق ابـنق جق ـمب
( ضق يَّ ق ـاوق  )السَّ

يَعـُه َعَلـى َأببَيـا ق
لق ُل َتعب

وق  ،َرٍة ُيـدب

ي   اوق ُن الدين السَّ يَرا  إقَلى َما َقَ َدُه ُركب هق هــ312 )  ُمشق ي َمابُ وَمتـق َن  ،( فـق يباَاَها مـق
ـَتثباق  اسب

َوَقـدق

َركق  َتدب  .الـُمسب

يَل   َعنق ابنق جق   يـدق  ،اديَيابُعُل ُنُ وَص  َروق دق ي َتحب
َياَنـ  َقلقيَلـ   فـق ُر َأحب َتَلَط األَمب َ  اوب

لقَذلق

ي اـد يثـه َعـنق )الــُمَتعدي( َو)الَغـالقي( .انبتقَنانق َقولق ابـنق جق ي َحدق َ  فـق ـنب َذلـق
ـَد َأنب َنَعـَل  ،َفمق َفبعب

َح  بقَذلقَ   ادي ُمَ رد هق  ،ُنُ وَص  َعنق ابنق جق َن  ...»: (1)َوَتَم َكَ َمُه بقَعولـق ـَنُل مـق ي َأسب َوالــُمَتَعدد

ي َ  َيُكوُن  َنَّ الـُمَتَعدد
ق
الا ونق  ،إق َّ بقالَواوق َوالَيانق -الَغالقي؛ أل َما َوبـق الا ونق  ،َوالَغالقي َيُكوُن بقنق َوبـق

َثر هق  .َأكب اق  الـَمدد َأوب َبعب
اق نب َحرب

ُلو َعنق الا ونق َكثقيَرا ؛ وَ  .َأيب الَحَرَكاُ   ،َوَ  ُبدَّ فقي الَكَ  ق مق َيخب

ـيٍَّ (
يب ق

: )صق ـوق ي َنحب
هق إق َّ فـق َياَدتـق َم بقزق َد َمَا َ َ َ ـ ق ُأُصـوٍل ُحكـق َا الـَمدد إقَذا ُوجق َنَّ َحرب

ق
َوَ   ،َوأل

َرُ  -َو)َعابَتر(  ،َكَذلقَ  الا وُن )َكَعابَبر( َباُح األَزب َعـ-َوُهـَو الـذ  وَن َأ ب َنَّ الاـ 
ق
نب ُحـُرواق ؛ َوأل

ُل مـق

 .«الـَمدد 

                                                 
(1 ) : يد

 . 632الوايف للُعَبيبدق
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ٍا -َوَهَذا الاَّص   ي -بقَتَ ر  اـد نق جق يَثـُه َعـنق  ،ُهَو َكَ ُ  ابـق ي َحدق اـد هق ابـُن جق ـذي َوـَتَم بـق الَّ

ي( َو)الَغالقي(  .(1))الـُمَتعدق

َف ق الَعوافقي( -ه رق ي بقَمعب
  ،)الَوافق

د
د الُعاَّابقي

ي َبحق ينق األَصب َناحق الدد  (:هـ336 )  لشق

َذلقَ  نَ  َح  بـق ـَع  ُمَ ـرد ضق وق َ َ َ ـ  َعَشـَر َموب ي َنحب
ادي فق   َعنق ابنق جق

َحتَّـى إنَّـُه  ،َعَل الُعاَّابقي

يبَطانق(
َ َم )َباحق اإلق نب  ،َنَعَل ُمعب

َثـُر مـق ي َأكب اـد ٍو إقَلـى ابـنق جق نب َغيـرق َعـزب
ي مـق تـق إق َّ َأنَّ الا ُ ـوَص الَّ

  .تقلبَ  

سق ابنق  َ ـشق  َوَعلى َعكب هق َعَلـى َكـَ  ق األَوب حق ا َبـيَن َرـرب
هق َهـذق ي َفَ ـَل يف كقَتابـق ذق ادي الَّ جق

) تقَعا ق لقهق يف )ا رب   ،َوبقيَن َقوب
 
ي  -َكَما َفَعَل َغيبُرهُ -انبَتَنَ  الُعاَّابقي ادي فـق َلي ابنق جق َا َبيَن َقوب الَجمب

دٍ  ٍا َواحق ضق لق فقي ،َموب تقَعاَ  اللَّ ب بق  َفَذَكَر ارب رق الَباحق فقي الَغالـق ابقي ،روق َوإقنََّمـا »: (2)َكَعـولق الُعاَـّ

ا  َنَّ َهَذا الَحرب
ق
َي  أل َ ُمَتَعدد

ي ي ُهَو الَواُو َوالَيانُ -ُسمد ذق َر الَحاَج ق  -الَّ َنَّـُه َأَتـى  ،َقدب َتَجاَوَز َقدب
ق
أل

هق  نـق  َوَكَمالق َوزب
َد َتَما ق الَبيبتق : )رُجـ ،َبعب نقمب

لق نب َقـوب
(مـق ـبق  ،ل  ُمَتَعـد  ز  لقلَواجق َوُيعـاُل  ،َأيب ُمَتجـاوق

ى َروَرُه: َهَذا َتجاُوز  لقلبَحدد  َمنب َتَعدَّ
؟! ،لق بق  .«وُوُروس  َعنق الَواجق

امقَزةق( -و َزُة َعَلى َوَباَيا الرَّ
  ،)الُعيوُن الَغامق

د
َمامقياقي رق الدَّ  (:هـ523 )  للَبدب

تقَ ا  َكبير   َ  اوب يهق َوَليبَس َ مَّ يـدق انبتقَنـانق  ،َعنب َسابقعق دق َتـاُز َعـابُنم بقَتحب َّ َيمب
َمامقياقي إق َّ َأنَّ الـدَّ

ـَدةق  .الاَّصد الـَمابُعولق  ـَرةق الَواحق كب ي ذقي ال ق اـد َمُا َبيَن َك  ق ابـنق جق ـَرَتينق  ،َفُنَو َأيبَا  َيجب كب َأوق ال ق

( َو)ال ،المتوارجتين يد وق  َعنق )الرَّ
يثقهق َرى(َكَحدق َوُط َمـا »: َفَبَدأ بقَعولقهق  ،ـَمجب ادي: َأحب َقاَل ابُن جق

َجـمق َتُكـوُن َروّيـ  ُمعب  الب
يـَا ُحـُرواق يد َأن َجمق وق  الـرَّ

اق ي َحـرب
َوَ  »: إقَلـى َأنب َقـاَل  ،>...ُيَعاُل فـق

هق َمَعاَمَنا لبمق َراسق عق تقخب ي اسب
َباَرةق: )انبَتنَ  ،«َريَن َيُعوُ  فق  .ى َكَ ُمُه(َوأَععَبُه بقعق

) يد وق  )الرَّ
َي ق مق  َتسب

تقَعا ق َعَبُه بقارب يثق َعـنق  ،ُ مَّ َأعب ادي؛ ُ مَّ َتـَ ُه بقالَحـدق
ُزُه إقَلى ابنق جق وَلمب َيعب

َرى( د َعَلى َذلقَ   ،)الـَمجب واهق ي ،َوإيرادق الشَّ اـد يلق بقَأنَّـُه َيابعـُل َعـنق ابـنق جق رق نب ُدونق التَّ ب
ُ ـمَّ  ،مق

                                                 
ح: ( 1)  ح. /25ان ر: الـُمعرق

 ( الوايف 2)
د
ادي133: للُعاَّابقي ٍو إلى ابنق جق ح:  .، َوُهَو بقَغيرق َعزب  .أ/25وان ر: الـُمعرق
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َن الَعَربقيَّـ ق »: َقاَل 
ـرق الَكَلـمق مـق ي َأواوق يَبَويه َقدب َقـاَل َهـَذا َبـاُح َمَجـارق َوَهـَذا  ،«....َوإقنب َكاَن سق

ادي يُر بقَتَمامقهق َعنق ابنق جق   َأيبَا  ،الاَُّص األَوق
َمامقياقي ُزُه الدَّ   .َوَلمب َيعب

له الـَمَ ادقُر ا نقَ ُ  الذد  َتَرَكتب فقي َنعب ا ارب مَّ
يد َومق وق يَع  َما َجاَن فقي َباحق الرَّ رق َجمق نب  (1)كب

مق

ادي َعَلى َقولق  حق ابنق جق ّي »: (2)َأبقي الَحَسنق  َررب َجمق َتُكوُن َروق ُمعب  الب
يُا ُحُرواق  .«...َوَجمق

ــُه فقــي )الاََّ ــاذق(  َأيبَاــ  َقوُل
َتركق ــَن الـــُمشب َنََّنــ»: (3)َومق

ق
َيتب َنَ ــاذا  أل ا َأنبَ ــَذ ق َوإقندَمــا ُســمد

ــَل إقَلــى الُخــُروسق  ــلق  .الَوصب ــٍل فقــي ُحــُرواق الَوصب َكــ    ،َوَليبَســتق الَنــاُن بقَأصب َنََّنــا ُمَتَحرد
ق
َفَعــدب  ،أل

يد  وق  الرَّ
اق  َحرب

َل ق هق الَحَرَكُ  بقَمابزق يد  .َجَعَلتبَنا َهذق وق  الرَّ
اق نب َحرب

َلتقَنا مق َوَ   ،َفالُخُروُس لقلَناقن بقَمابزق

تقَ ُا َذلقَ  َيجُ   َعابُنمب  ،وُز اوب
َرى ،َوَلمب َيأب ق َت ُا الـَمجب  .«َكَما َجاَن اوب

تقَ ُا َذلقَ    َعابُنمب  ،فعوله: )َوَ  َيُجوُز اوب
َرى( ،َوَلمب َيأب ق ـَت ُا الــَمجب  ،َكَمـا َجـاَن اوب

ي( َأيبَا 
َتَ رق الَعَوافق ادي يف )ُمخب َباَرُة ابنق جق َ عق

ي  .(4)هق

ـُل فقينـا ،ُا إقَلى تقلبَ  الـَمَ ادقرق َوُيَاا ـَرى َقـلَّ الاَّعب ـنب  ،َمَ ادقُر ُأوب ُاـُنمب َعمَّ َوَنَعـَل َبعب

ــُرهُ  ــَبَ  ذقكب   ،َس
د
ي ققيعق ــدَّ ــين ال ــنق با (  ب ــاحق ــا ق الكقَت حق َأببَي ــرب ــي َر

ــاحق فق َب ــاُح األَلب ــا: )ُلَب َن  َوَأَهم 

( للّزنجايند ،(هـ613 )  َياُر الا  َّارق عب
حق َعُروأق  ،(هـ660 )  و)مق ي َررب

اغقبق فق َناَيُ  الرَّ
َو)نق

( لهَســاَويد  ــبق ــنق الَحاجق (  ،(هـــ332 )  اب ــَورق  َوالس 
ــا ق ــي َتاَاُســبق ا َي َررق فق ــد  ــُم ال َو)َن ب

 
د
ي  هـ555 )  للبقَعاعق

د
ي َلجق بق الُعيونق الَغامقَزةق( للـدَّ ُا َحاجق َو)الَكـافقي  ،(هــ213 )  ( َو)َرفب

                                                 

ي( 1) ي فـق اـد ـزو  إقَلـى ابـنق جق يُعُنمب َمعب
لقهق َجمق ي اَرتبَرَك فقي َنعب ذق ، واللسـان 355-351: 10: المحكـم َوَهَذا الاَّص  الَّ

: ، و)روي( 312-350: 11 يد
 يـرٍ غَ بق وَ  ٍا ر  َ ـتَ بق وَ ، 212-211العيون الغـامزة: ؛ و552-532الوايف للُعَبيبدق

: و، 12-15هان: ال  ول  بن الدَّ و ،151-150: يد يزق رق بب ايف للتد كيف: ال وٍ زب عَ 
د
بقلـي رب

، 130-125العوايف لإلق

 :
د
 .33-63والوايف للُعاَّابقي

 .33( العوايف لهو ش: 2)

: يف( 3) يد يزق هان: 153: الكايف للتدببرق : ، و35، وال  ول  بن الـدَّ يد
: 636الـوايف للُعَبيبـدق

د
ابقي ، 111-113، وللُعاَـّ

وٍ  يُعُنمب بقَغيرق َعزب
  .َوَجمق

 .25مخت ر العوايف: ( 4)
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  الَوافقي
د
يد  ،(هـ1033 )  بقعقلبمق الَعَوافقي( للعقَ امقي

بيـدق ( هــ1205 )  َوَتاُس الَعـُروفق للزَّ

يبَده وابنق َماب ورٍ -
  .عن ابنق سق

يق َصدَر َعابُه ُكـّل َمـنب  ذب ادي ُهَو الـَمابنُل الَّ بنق جق
ق
  ) حق رق َطُا بقَأنَّ كقَتاَح )الـُمعب َوُهَو َما َيعب

لبمق العَ   .َوافقيَكَتَب فقي عق

رق  عب رق َبعبضق ُعُيوحق الشد كب
نب ذق

ادي  ،َوَقدب َوَ  َهَذا الكقَتاُح مق اَرة  مقنق ابنق جق َفَما َكاَن فقيهق إقرب

َي ق  َناُه فقي الَحارق َها ،َذَكرب ُكرب َرى َفَلمب َنذب ا الُعُيوُح األُوب  يف َزَمٍن َتاٍل  ،َوَأمَّ
َ
ي َاَنا ُسمد َ  َأنَّ َبعب

َذلق

اد  ي ،ي بنق جق اـد َد ابـنق جق اـب ـهب َعَلـى ذكـٍر َلَنـا عق اَنا َلـمب َنعق ي الَم ـاند  ،َوَبعب َفاة  فـق ـَتوب َ ُمسب
ـي َوهق

 ومقابَنا:

ي -1 اـد هق ابـُن جق ـا َلـمب ُيَسـمد مَّ
َراُا: وهـذا مق صب ُه َأَرـاَر إقَليـهق  ،اإلق َذلقَ   ،َوَلكقاَـّ َح بـق َوَصـرَّ

 
 
بقلدي رب

َي ق  ،اإلق َناُه فقي الَحارق َراَرةق إقَليهق َفَذَكرب اق اإلق ضق ي َموب
 .فق

اَها الَخلقيــُل  -2 َجــاَزُة: َكــَذا َســمَّ
َجــاَرُة( ،اإلق ــنقم )اإلق اق ــَد َبعب اب

 عق
َ
ــي ــُل  ،َوهق  ُتَعابق

َ
ــي َوهق

َراَا(عاد رورين صب عقَنا ،)اإلق ضق ي َموب
َي ق فق َناَها فقي الَحارق َفَذَكرب

(1). 

َ ان َعابَد الَخلقيلق  -3 كب جاُع: وهو مرادا اإلق ـَوانوَ  ،اإلضب قب ـيبَده ،اإلق
ي  ،عاـد ابـن سق َوفـق

َرابقَنا تقَ ُا إقعب َجاُع فقي الَعَوافقي ُهَو اوب : اإلقضب َل ق َحَرَكـا ق مقثبـُل  .الُجمب جاُع فقي َبـاحق الب واإلقضب

َخ بضق  مال ق َوالب   .(2)اإلق

يَن( -4 مق ُاُنُم )التَّاب يه َبعب َماُس: ُويَسمد دب
 .(3)اإلق

                                                 
 ،351: 6، والععـــد ال ريـــد 65، وقواعـــد الشـــعر: 25: 1، والشـــعر والشـــعران 321: 2وان ـــر: الجـــرا يم ( 1)

: وال حاح )جوز(، و يد يزق : 163الكايف للتدببرق يد
: 630، والوايف للُعَبيبدق

د
 .215، َوللُعاَّابقي

 ، واللسان والعاموف والتاس )ضجا(. 223: 1، المحكم: 213: 1، وهتذيب اللغ  212: 1ان ر: العين: ( 2)

هان: ( 3) : 21ان ر: ال  ول  بن الدَّ يد
 .652، والوايف للُعَبيبدق
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ح( باللتيب المح وظ1الورق  األولى ] صورة   /أ[ من مخطوط )الـُمعرق
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ح( بلتيب التحعي 16صورة الورق  األولى ]  /أ[ من مخطوط )الـُمعرق
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ح(  صورة الورق  األويرة من مخطوط )الـُمعرق
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 قاسمب المصادر والمراجع

الكــريم  عبــد .تحعيــ : د ،(هـــ511 )   ــحاري العــوتبيال ،اإلبانــ  يف اللغــ  العربيــ  .1

 ،الطبعــــ  األولــــى ،مســــعط ،وزارة الــــلاث العــــومي والثعافــــ  ،وروــــرين ،ولي ــــ 

  . 1222هـ/1120

 ،محمــد أحمــد الــدالي .تحعيــ : د ،(هـــ236 )  ابــن قتيبــ  الــدياوري ،أدح الكاتــب .2

 .مؤسس  الرسال 

ياأ َزاَده ،أسمان الكتب المتمم لكشه ال اون .3  .تحعيـ : د ،(هـ1035 )  الحا ي رق

 . 1253هـ/ 1103 ،الطبع  الثالث  ،دمش  ،دار ال كر ،محمد التونجي

تحعيـ : محمـد أبـو  ،(هــ616 )  جمال الـدين الع طـي ،إنباه الرواة على أنباه الاحاة .1

الطبعـ   ،بيرو  ،ومؤسس  الكتب الثعافي  ،العاهرة ،دار ال كر العربي ،ال ال إبراهيم

 . 1252هـ/1106 ،األولى

تحعي :  ،(هـ211 )  ج ل الدين السيوري ،بغي  الوعاة يف ربعا  اللغويين والاحاة .5

 .صيدا ،المكتب  الع ري  ،محمد أبو ال ال إبراهيم

ــراجم أ مــ  الاحــو واللغــ  .6 ــادى ،البلغــ  يف ت ـــ513 )  ال يروزرب ــدين  ،(ه دار ســعد ال

 . 2000هـ/1121الطبع  األولى  ،للطباع  والاشر والتوزيا

بيـدي ،تاس العروف مـن جـواهر العـاموف .3 مجموعـ  مـن  ،(هــ1205 )  مرتاـى الزَّ

  .دار النداي  ،تحعيعين

 ،(هـــ315 )  رــمس الــدين الــذهبي ،تــاري  اإلســ   ووفيــا  المشــاهير واألعــ   .5

ــ  ،بيــرو  ،دار الكتــاح العربــي ،الســ   التــدمري عبــد تحعيــ : عمــر  ،الطبعــ  الثاني

 . 1223/هـ1113

 أبـو المحاسـن التاـووي ،العلمان الاحـويين مـن الب ـريين والكـوفيين وغيـرهم تاري  .2

هجـر للطباعـ  والاشـر والتوزيـا  ،ال تـاح محمـد الحلـو عبد .تحعي : د ،(هـ112 ) 

 . 1222هـ/1112الطبع  الثاني   ،العاهرة ،واإلع ن
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 دراســ  وتحعيــ : م ــط ى ،(هـــ163 )  الخطيــب البغــدادي ،تــاري  بغــداد وذيولــه .10

 .هـ1113 ،الطبع  األولى ،بيرو  ،دار الكتب العلمي  ،العادر عطا بدع

  ،التذييل والتكميل يف ررح كتاح التسنيل .11
ّ
حسـن  .تحعيـ : د ،(هـ315 )  األندلسي

  .الطبع  األولى ،دار كاوز إربيليا ،دمش  ،دار العلم ،هاداوي

َزة الحارـب ضـمن: )ُجـرب  ،(هــ222 )  ابـن كيسـان ،تلعيب العوايف وتلعيب حركاهتـا .12

  . 1552 ،ليدن ،تحعي : ويليا  رايت ،وُتح   الطَّالب(

تحعيـ : أحمـد نـاجي العيسـي  ،(هــ322 )  ابـن جاّـي ،التما  يف ت سير أرعار هذيل .13

 . 1262هـ/1351 ،الطبع  األولى ،بغداد ،مطبع  العاين ،ورورين

محمـود  تحعي : حسـن ،(هـ322 )  ابن جاّي ،التابيه على ررح مشك   الحماس  .11

 . 2002 ،الطبع  األولى ،الكويت ،وزارة األوقاا ،هاداوي

تحعيــ : محمــد عــوأ  ،(هـــ330 )  أبــو ما ــور األزهــري النــروي ،هتــذيب اللغــ  .15

  . 2001 ،الطبع  األولى ،بيرو  ،دار إحيان اللاث العربي ،مرعب

يـر زه .تحعيـ : د ،(هــ312 )  أبو الحسـن العروضـي ،الجامُا يف العروأق والعوايف .16

 . 1226 ،بيرو  ،دار الجيل ،غازي زاهد وه ل ناجي

وزارة  ،تحعيـ : محمـد جاسـم الحميـدي ،(هـ236 )  ابن قتيب  الدياوري ،الجرا يم .13

  .دمش  ،الثعاف 

  ،الحج  للعران السبع  .15
ّ
تحعيـ : بـدر الـدين قنـوجي  ،(هــ333 )  أبـو علـي ال ارسـي

 ،الطبعـــــ  الثانيـــــ  ،دمشـــــ /بيرو  ،دار المـــــأمون للـــــلاث ،وبشـــــير جويجـــــابي

 . 1223هـ/1113

 ،(هــ1023 )  عمر البغـدادّي  بن العادر عبد ،وزان  األدح ولب لباح لسان العرح .12

 ،الطبعــــ : الرابعــــ  ،العــــاهرة ،مكتبــــ  الخــــانجي ،الســــ   هــــارون عبــــد تحعيــــ :

 . 1223هـ/1115
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دار الكتب الم ـري   ،تحعي : محمد علي الاجار ،(هـ322 )  ابن جاي ،الخ ا ص .20

  .الطبع  الرابع  ،لعام  العاهرةا

 ،المطبعــ  التعاونيــ  ،الح ــيل الســطلي عبــد .تحعيــ : د ،(هـــ20 )  ديــوان العجــاس .21

 . 1231 ،دمش 

 بن تحعي : وليم ،ضمن: مجموع أرعار العرح ،(هـ115 )  العجاس بن ديوان رؤب  .22

 . 1232 ،بيرو  ،دار ا فا  الجديدة ،ربع  م ورة عن ربع  ليدن ،الورد

رـمس  ،حاجـب العيـون الغـامزة عـن كاـوز الرامـزة يف علمـي العـروأ والعافيـ  رفا .23

دار الكتب  ،الكريم عبد تحعي  ودراس : أحمد إسماعيل ،(هـ213 )  الدين الّدلجي

 . 2011 ،بيرو  ،العلمي 

تحعيــ :  ،(هـــ1052 )  ابــن العمــاد الحابلــي ،رــذرا  الــذهب يف أوبــار مــن ذهــب .21

الطبعـ   ،دمشـ /بيرو  ،دار ابـن كثيـر ،در األرنـاؤوطوعبـد العـا ،محمود األرناؤوط

 . 1256هـ/1106 ،األولى

محمـد  .تحعيـ : د ،(هــ355 )  أبي سـعيد السـيرايف بن يوسه ،ررح أبيا  سيبويه .25

 ،دار ال كـر للطباعـ  والاشـر والتوزيـا ،مكتبـ  الكليـا  األزهريـ  ،علي الـريل هارـم

  . 1231هـ/1321 ،العاهرة

تحعيــ : محمــد نــور  ،(هـــ1023 )  العــادر البغــدادي عبــد ،رــرح رــواهد الشــافي  .26

 . 1235هـ/1325 ،بيرو  ،دار الكتب العلمي  ،الحسن ورورين

  .هـ1123 ،العاهرة ،دار الحديث ،(هـ236 )  ابن قتيب  الدياوري ،الشعر والشعران .23

 ،الـرزا  حسـين عبد .تحعي : د ،(هـ361 )  ص ح الدين ال  دي ،الشعور بالعور .25

 . 1255هـ/1102 ،الطبع  األولى ،األردن ،اردار عم

تحعيــ :  ،(هـــ323 )  ابــن حمــاد الجــوهري ،ال ــحاح تــاس اللغــ  وصــحاح العربيــ  .22

ــــد أحمــــد ــــين ،الغ ــــور عطــــار عب ــــم للم ي ــــرو  ،دار العل  ،الطبعــــ  الرابعــــ  ،بي

 . 1253/هـ1103
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  عبــد ابــن ،الععــد ال ريــد .30
ّ
 ،رو بيــ ،دار الكتــب العلميــ  ،(هـــ325 )  ربــه األندلســي

  .هـ1101 ،الطبع  األولى

محمـد محيـي  ،(هــ163 )  ابـن ررـي  العيـرواين ،العمدة يف محاسـن الشـعر وردابـه .31

 . 1251هـ/1101 ،الطبع  الخامس  ،دار الجيل ،الحميد عبد الدين

ــزة .32 ــا الرام ــى وباي ــون الغــامزة عل ــدمامياي ،العي ــدين ال ــدر ال ـــ523 )  ب ــ :  ،(ه تحعي

 . 1233 ،العاهرة ،مدينمطبع  ال ،اهلل عبد الحساين

يد  ،ال  ول يف العوايف .33 وق  الاَّحب
هانق حسـين  بـن صـالل .تحعيـ : د ،(هــ562 )  ابنق الدَّ

 . 1225هـ/1115 ،الطبع  األولى ،الرياأ ،دار إربيليا ،العايد

دار الكتــب  ،تحعيــ : محمــد فــؤاد ما ــور ،(هـــ535 )  فنرســ  ابــن ويــر اإلرــبيلي .31

 . 1225هـ/1112 ،لىالطبع  األو ،بيرو  ،العلمي 

 ،بيـرو  ،دار المعرفـ  ،تحعي : إبـراهيم رماـان ،(هـ135 )  ابن الاديم ،ال نرست .35

 . 1223هـ/1113 ،الطبع  الثاني 

تحعيــ : مكتــب تحعيــ  الــلاث يف  ،(هـــ513 )  ال يروزربــادي ،العــاموف المحــيط .36

 . 2005هـ/1126 ،الطبع  الثاما  ،بيرو  ،مؤسس  الرسال 

 ،مكتبـ  الخـانجي ،التـواح عبـد تحعيـ : رماـان ،(هــ221 )  لب ع ،قواعد الشعر .33

 . 1225 ،الطبع  الثاني  ،العاهرة

َللنــا .35 مجلــ  رفــا   ،حاــا جميــل حــداد .تحعيــ : د ،(هـــ215 )  الـــَمازينّ ،الَعــوافقي َوعق

 .123-113ص:  . 2002 ،66العدد  ،13السا   ،الثعاف  واللاث

 ،التـواح عبـد رماان .تحعي : د ،(هـ255 )  لـُمربددا ،العوايف َوما ارُتعَّت ألعانا ماه .32

 .15-1ص:  . 1233 ،13المجلد  ،حوليا  رداح جامع  عين رمس

دار الكتـب  ،الـرؤوا عبد محمد .تحعي : د ،(هـ155 )  أبو يعلى الّتاووي ،العوايف .10

 . 2003هـ/1121 ،الطبع  الثاني  ،العاهرة ،والو ا   العومي 
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ـاخ ،(هــ215 )  سـطاألو ـش األو ،العوايف .11 دار  ،تحعيـ : األسـتاذ أحمـد راتـب الاَّ َّ

 . 1231 ،الطبع  األولى ،األمان 

 )   بن الطَّيدب ،الَعوافقي .12
ّ
مجلـ   ،الحسـين ال تلـي عبـد .تحعيـ : د ،(هــ1علي التَّميمي

 .352-353ص:  . 1233 ،21العدد  ،كلي  ا داح بجامع  بغداد

  بن عليق  ،العوايف .13
د
بقلـي رب

 ،المحسـن العحطـاين عبـد .تحعيـ : د ،(هــ630 )  عثمان اإلق

  . 1223هـ/1113 ،الطبع  األولى ،الشرك  العربي  للاشر والتوزيا

مجلـ  المجمـا  ،تحعي : محمد عزيـز رـمس ،(هـ533 )  نشوان الحميري ،العوايف .11

 .262-233ص:  . 1251 ،5المجلد  ،النادي

ــز ،الكــايف يف العــروأ والعــوايف .15 ي ــب التدببرق ـــ502 )  يد الخطي ــ : الحســاين ،(ه  تحعي

 . 1221هـ/1115 ،الطبع  الثالث  ،العاهرة ،مكتب  الخانجي ،اهلل عبد

ــوايف .16 ــم الع ــافقي يف عل   ،الَك
د
ياقي ــابَترق ــراس الشَّ ــن السد ـــ512 )  اب ــ : د ،(ه ــد  .تحعي محم

 . 1265 ،دمش  ،رضوان الداي 

الـرحمن  عبـد بـن سـيه .د ،حديث الاسب  ودراس  الــمأ ور ،كتاُح )العوايف( لسيبويه .13

 .52-15ص:  ،12العدد  ،سعود بن مجل  جامع  اإلما  محمد ،العري ي

مكتبــ   ،(هـــ1063 )  حــاجي ولي ــ  ،كشــه ال اــون عــن أســامي الكتــب وال اــون .15

  . 1211 ،بغداد ،المثاى

م ـورة مركـز البحـث  ،(هـ613 )  ابن وله ،لباح األلباح يف ررح أبيا  الكتاح .12

  .512رقم:  ،العرى العلمي بجامع  أ 

الني ـ   ،تحعيـ : مايـر المـدين وروـرين ،(هــ112 )  أبو العـ ن المعـري ،اللزوميا  .50

 . 1222 ،العاهرة ،العام  الم ري  للكتاح

 ،الطبعـ  الثالثـ  ،بيـرو  ،دار صـادر ،(هــ311 )  ابن ما ور اإلفريعى ،لسان العرح .51

 .هـ1111

تحعيـ :  ،(هــ611 )  ألزدي الــُمَنلَّبيعز الدين ا ،الميوذ على رراح ديوان المتابي .52
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 ،مركـز الملـ  في ـل للبحـوث والدراسـا  اإلسـ مي  ،العزيـز المـانا عبـد الدكتور

 . 2003هـ/1121 ،الطبع  الثاني  ،الرياأ

ـري ،المحب والمحبوح والمشمو  والمشروح .53  ،(ـهـ362 )  أحمـد الّرّفـان بـن السَّ

 . 1256هـ/1103 ،العربي  مطبوعا  مجما اللغ  ،تحعي : م باح غ ونجي

ي ،المحتسب يف تبيين وجوه رـواذ العـرانا  واإلياـاح عانـا .51 اـد  ،(هــ322 )  ابـن جق

 . 1222هـ/1120 ،المجلس األعلى للش ون اإلس مي  ،وزارة األوقاا

يبده ،المحكم والمحيط األع م .55
 ،الحميـد هاـداوي عبـد تحعيـ : ،هــ(155 )  ابن سق

 . 2000هـ/1121 ،لطبع  األولىا ،بيرو  ،دار الكتب العلمي 

 ،دار اللاث ،حسن راذلي فرهود .تحعي : د ،(هـ322 )  ابن جادي ،مخت ر العوايف .56

 . 1235هـ/1325 ،الطبع  األولى ،العاهرة

يبده ،المخ ص .53
دار إحيـان الـلاث  ،م ج ـاليتحعي : وليل إبراه ،(هـ155 )  ابن سق

 . 1226هـ/1113 ،الطبع  األولى ،بيرو  ،العربي

الجليـل عبـده  عبـد تحعيـ : ،(هــ311 )  أبو إسحا  الزجـاس ،معاين العررن وإعرابه .55

  . 1255هـ/1105 ،الطبع  األولى ،بيرو  ،عالم الكتب ،رلبي

 ،(هــ626 )  يـاقو  الحمـوي ،معجم األدبان )إرراد األريـب إلـى معرفـ  األديـب( .52

ــــاف ــــ : إحســــان عب ــــرح اإلســــ مي ،تحعي ــــرو  ،دار الغ ــــ  األ ،بي ــــىالطبع  ،ول

 . 1223هـ/1111

ـــي ،الما ـــه .60  ،الطبعـــ  األولـــى ،دار إحيـــان الـــلاث العـــديم ،(هــــ322 )  ابـــن جاّ

 . 1251هـ/1333

ضـمن كتـاح: )   ـ  كتـب  ،هــ(533 )  أبـو الربكـا  األنبـارّي  ،الـُموَجز يف العوايف .61

 . 2002 ،دمش  ،دار البشا ر ،حاتم الاامن .تحعي : د ،ألبي الربكا  األنبارّي(

تحعيـ : إبـراهيم  ،(هــ533 )  أبو الربكـا  األنبـاري ،األلبان يف ربعا  األدباننزه   .62

 . 1255هـ/1105 ،الطبع  الثالث  ،األردن ،مكتب  الماار ،السامرا ي
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دار الكتــاح  ،(هـــ555 )  أبــو بكــر البقعــاعي ،ن ــم الــدرر يف تااســب ا يــا  والســور .63

 .العاهرة ،اإلس مي

العـادر  عبـد تحعي  ودراس : محمـد ،(هـ215 )  ن اريأبو زيد األ ،الاوادر يف اللغ  .61

 . 1250هـ/1101 ،األولى الطبع  ،دار الشرو  ،أحمد

 إســـماعيل البابـــاين البغـــدادي ،هديـــ  العـــارفين أســـمان المـــؤل ين ور ـــار الم ـــا ين .65

 . 1251 ،إستانبول ،وكال  المعارا الجليل  ،(هـ1322 ) 

تحعيــ : أحمــد األرنــاؤوط  ،(هـــ361 )  صــ ح الــدين ال ــ دي ،الــوايف بالوفيــا  .66

  . 2000هـ/1120 ،بيرو  ،دار إحيان اللاث ،وتركي م ط ى

  ،الوايف بمعرف  العوايف .63
د
ّ الُعاَّابقي

ي ين األصبحق نجـاة  .تحعي : د ،(هـ336 )  رناح الدد

 . 1223هـ/1115 ،سعود بن جامع  اإلما  محمد ،نولي

يد  بـدع بـن اهلل عبد ،الوايف يف العروأ والعوايف .65
تحعيـ :  ،(هــ312 )  الكـايف الُعَبيـدق

)رسـال   .ه1120-1112 ،كليـ  اللغـ  العربيـ  ،جامعـ  أ  العـرى ،صباح يحيى باعـامر

 ماجستير(

 ،تحعيـ : إحسـان عبـاف ،(هـ651 )  ابن ولكان ،وفيا  األعيان وأنبان أباان الزمان .62

 .بيرو  ،دار صادر
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 لُعماينرحلب البحث عن تراث المقرٔي ا

 

         

ْيَباين بن ُ َباَرل بن ُسلطال      َحَمد الشَّ

 

 بسم اب الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، وال  ة والس   على رسول اهلل، وعلى رله وصحبه ومن وا ه
 

 عاـد 
 
ـي ـَم التـاري  ُمَغيَّـب  َمابسق لب

قلُت يف أول معال  كتبُتنا عن المعرئ العماين: إن عق

ن أع منم َمنب غادر ب ده ،الُعَمانقّيين
رقئ قدٍ (  ،ورّبما كان المح وُظ مق  )َموب

هق مق ليجد  سب

 .(1)يف رين من كتب اللاجم غير الُعَمانقّي 

غـادر بـ ده أواوـر  ،وهذه األورا  تو   رحل  البحث عن َعَلـٍم مـن أعـ   ُعمـان

ا ا وم يـد  لاـاُف بعلمـه يف أرجـان  ـم انت ـا ا ،العرن الرابا النجري إلى بلدان رتى مست يد 

ونشـطتب حركـُ  البحـث عـن مخطورـا  م ـا اته يف  ،المعمورة مـن رـرقنا إلـى غرنـا

ــه ،الع ــر الحــديث ــه  ،كمــا نشــطتب معنــا الدراســاُ  حول ــ  كتب والمســاعي إلــى تحعي

  .ونشرها

                                                 
وق   ما الكتاح األوسط يف علم العرانا ، ألبي »ماين؛ األولى بعاوان: لي معالتان عن المعرئ العُ  تب عَ بَ ( َس 1)

رـي  المعـارئ » . والثاني  بعاـوان: 2003إبريل  /هـ1125نا يف ربيا األول ؛ كتبتُ >محمد الُعماين المعرئ

ان ماشـورتان يف كتـابي: أمـالي الـلاث،  . والمعالتـ2013نـوفمرب  /هــ1135؛ كتبتنا يف المحـر  >العماني 

 /هـــ1136: 1ن ــرا  نعديــ  وقــرانا  يف جديــد الــلاث العمــاين مخطورــه ومطبوعــه؛ الجــزن األول. ط

 .325، وص366سلطا  عمان. ص /مسعط - . ذاكرة عمان2015
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  هاد تاريخي:

لبم العرانا  لبـم الوقـه ،رند العرن الرابا النجري فنور مؤل ا  عديدة يف عق  وعق

ــُه مــن الطباعــ  والاشــر -وهــو العليــل  -بعُاــنا  ،وا بتــدان ــال َح َّ ــُر مانــا  ،ن وبعــي األكث

ُطور ا يات ر َ ُر و  ُيب ر ،َمخب ا ُيؤب أو م عود 
نب أهـم الم ـا ا  يف هـذا الَ ـّن: كتـاح  .(1)

ومق

 ،وكتاح إيااح الوقه وا بتدان ،هـ(321السبع  يف العرانا ؛ ألبي بكر ابن مجاهد ) 

وكتـاح الوقـه وا بتـدان  ،هــ(325العاسـم ابـن بشـار األنبـاري )  بن بكر محمد ألبي

وكتـاح العطـا وا  تاـاا أو  ،هــ تعريبـا(333أوف النمـذاين )  بـن محمـد بن ألحمد

ـاف  بـن محمـد بـن الوقه وا بتدان؛ ألبي جع ـر أحمـد إسـماعيل المعـروا بـابن الاَّحَّ

وكتـاح  ،هــ(333بـي علـي ال ارسـي ) وكتاح الحج  للعـران السـبع ؛ أل ،هـ(335) 

منـــران األصـــبناين  بـــن الحســـين بـــن الغايـــ  يف العـــرانا  العشـــر؛ ألبـــي بكـــر أحمـــد

وكتاح التذكرة  ،هـ(322جاي )  بن وكتاح المحتسب ألبي ال تل عثمان ،هـ(351) 

وكتاح  ،هـ(322الماعم ابن غلبون الحلبي )  عبد بن يف العرانا ؛ ألبي الحسن راهر

                                                 

 بـن إعـداد: نبيـل ( ان ر: العااي  بالعررن الكريم وعلومه من بداي  العرن الرابا النجري إلى ع رنا الحاضر؛1)

محمد رل إسماعيل. ضـمن بحـوث )نـدوة عاايـ  المملكـ  العربيـ  السـعودي  بـالعررن الكـريم وعلومـه(؛ 

هـ، وال ادرة 1121الماععدة يف مجما المل  فند لطباع  الم حه الشريه بالمديا  الماورة يف رجب 

 /1المدياـ  الماــورة.  -هـــ. مجمـا الملـ  فنــد لطباعـ  الم ـحه الشــريه1121: 1بـالعاوان ن سـه. ط

الكـريم إبـراهيم عـوأ صـالل.  . الوقه وا بتدان وصلتنما بالمعاى يف العررن الكريم. إعداد: عبد512

َد مــن ص /العــاهرة - . دار الســ  2006 /هـــ1123: 1صــ ح . ط 325 قا مــ    35 -25م ــر. وقــد َعــدَّ

ُ ـوا يف الوقـه وا بتـدان، رـملت  ـا. معجـم م ـا ا  الوقـه وا بتـدان؛ عالق  53بأرنر األ م  الـذين َألَّ م 

دراس  تاريخي  تحليلي  ما عااي  واص  بم ا ا  العرون األربع  األولـى. إعـداد: محمـد توفيـ  محمـد 

 - . مركـز ت سـير للدراسـا  العررنيــ 2016 /هــ1133: 1حديـد؛ أبـي يوسـه الك ـراوي السـانوري. ط

محمد الحبشي؛ يف  بن اهلل ياا: ما كتبه األستاذ عبد. وراجا أ62 /1المملك  العربي  السعودي .  /الرياأ

ــَه فينــا» َجــم الموضــوعا  الَمطبُروَقــ  يف التــأليه اإلســ مي وبيــان مــا ُألد  . 2002 /هـــ1130: 1ط«. ُمعب

 .2121ص /2اإلمارا . س /إصدار: هي   أبوفبي للثعاف  واللاث )المجما الثعايف( أبوفبي
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وكتـاح  ،هـ(105جع ر الُخَزاعي )  بن يف الوقه وا بتدان؛ ألبي ال ال محمداإلبان  

 .الماتنى يف العرانا  العشر؛ ألبي ال ال الخزاعي أياا

ُئ الُعماين أبو محمد الحسن رق  ،سـعيد بـن علـي بن ويف أواور هذا العرن فنر الُمعب

 ،>يوخ مـن أهـل العـرا الشـ»ومانا ارتحل إلى الب رة فعرأ على  ،ويف ُعَمان كانت نشأته
َر  من نواحي ووزستان يف ب د  ،وماى إلى األهواز ف َزَ  فينا رورين َكُر ُمكب وقَ َد َعسب

يده أبي ه ل العسكري ،فارف رق ث فيه عن َع ب ا مـن عمـره  .وَحدَّ ويبـدو أنـه اسـتعر رـطر 

ـتَ  ،متاع  بـين أقـاليم فـارف ووراسـان سب
جق ان بسق ان هـي التـي فكانـت رغبـُ  أصـحابه الُعـرَّ

ــَطتبُه يف وضــا بــاكورة كتبــه  ،هـــ113وهــو الكتــاح األوســط يف علــم العــرانا  ســا   ،نشَّ

أياـا ب ــريل « بـ د الَعَجــم»والحـاُل ن ُســنا تسـري علــى كتابـه المررــد الـذي عملــه يف 

َن  )الواقعـ  ا ن رـر  أفغانسـتان( ،عبارته وَرَوى  .ونصَّ فيه على بعض مشاهداته يف َغزب

يدينرواياٍ  مس َوزق يدين والَمرب زق جب َجَم لـه أنـه  .ادة  عن بعض ريووه السد وَذَكَر غيُره ممـن َتـرب

تب ُرفاته بعد وفاته ،نزل م ر   .و  نعرا أيَّ ب د اهلل َضمَّ

د أبو: أوال  :المصادر المتقد ب يف الُعمانِيّ  ُ َحمَّ

اح )اإلياـاح يف أواوـَر العـرن الخـامس؛ نجـد يف كتـ ،غيَر بعيٍد عن ع ر الُعَمـاينّ

ــا عــن  ،هـــ(135أبــي عمـر األنــدرابي الخراسـاين )  بـن ألحمــد ،العـرانا ( ـا معتبس  َن  

 
ّ
د للُعَمانقي رق   .(1)ولعله أبكر الااقلين عاه ،كتاح الُمرب

ّي  بـن اهلل محمـد عبـد ويف العرن السادف النجري يطالعاـا أبـو ـَجاَونبدق ري ـور السَّ

ّي )  َنوق الوقه وا بتدان( ب رارة لطي   إلى الُعماين غيـر م ـّرح  هـ( يف كتابه )560الَغزب

ــه هق أو لعب ــمق ــه .باسب ــول يف معدمت ــ  يف : »(2)يع ــّران[ بالرباع ــي الُع ــانم ]يعا ــن ارــتنر م مَّ
فمق

                                                 
 . 226 /1بتدان؛ ( ان ر: معجم م ا ا  الوقه وا 1)

ي )  بــن اهلل محمــد ( الوقــه وا بتــدان؛ تــأليه أبــي عبــد2) َنــوق ي الَغزب
ــَجاَونبدق    هـــ(. دراســ 560َريبُ ــور السَّ
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ــدَّ  علــى أقرانــه ،(1)ال ــااع : صــاحب المعــارا والمبــادئ الســاب  العاــان  ،اإلمــاُ  الُمَع

الطـا ا  ،اإلمـا  الُمَسـلَّم يف زمانـه ،صاحُب المرردو .ال ا   يف البيان والتحرير ،الاحرير

 -ريََّب اهلل  راُهمـا  -وك هما  .الرا ا ال ايع  يف معاودة التعرير ،الطبيع  يف مبالغ  التعبير

يد .بالثاان عليه والدعان له جدير د  ُمجق َ ُمجق
ي   ،وقد َسَعَيا يف الكتابين َسعب

َ
ي وَرَعَيا ما َبَغَيا َرعب

ٍئ و ا باإلرااح رلَب التب ير ،ُمعقيدُمببدق ا  ،غير أن األول مانما كان مولع  ع 
والثاين كان ُمببدق

فدعاين  ،فتجاوَزا بطول اإلمكان َحدَّ رغب  أهل الزمان ،يف كل واٍد بالذهاح َحَذَر التع ير

دي يف الثع  بي مَّ  َمنب ُهو واجق
ُ  هق دب ن إلـى إمـ  -متعاـي اهلل بـه  -وصـا دي بالمعـ  لـي  ،صق

  .«...هذا الكتاح

أبـي ن ـر الكرمـاين )مـن علمـان العـرن السـادف  بن اهلل محمد عبد كما اقتبس أبو

ا عن   .(2)يف كتابه )رواذ العرانا (« سعيد بن علي بن العماين الحسن»النجري( ك م 

ــوح يوســه ــو يعع ــاص  أب ــابا ي ــرن الس ــن ويف الع ــوارزمي  ب ّي الُخ ــدق ــد الَعيب محم

ـلق كتـاح المررـد أحـد الم ـادر التـي هـ( يف كتابه )ه615)  جان الم حه( علـى َجعب

  .(3)استخرس مانا كتابه

                                                 
ــعَ  -وتحعيــ : د. محســن هارــم درويــش. دار الماــاه  للاشــر والتوزيــا    /هـــ1122: 1األردن. ط /انمَّ

 .101 -103 . ص2001

هـ(. وكتاُبه )المعارا والمبادئ( من الكتب الم عـودة 255السجستاين ) محمد  بن ( يعاي: أبا حاتم سنل1)

ُ  الكتاح.  كما َنبَّه ُمَحعد

بن أبي ن ر الكرماين )مـن علمـان العـرن السـادف النجـري(.  اهلل محمد رواذ العرانا ؛ تأليه: أبي عبد( 2)

وذكـر الُعمـاين »ك مـه: . ونـص  25لباـان. ص /بيـرو  -تحعي : رمران العجلي. د.  . مؤسس  الب  

و  أدري أي كتـاٍح يعاـي، فلـم أجـد الـاص « بـن سـعيد يف كتابـه يف بـاح السـجدا ... بن علـي الحسن

 الماعول يف األوسط و  يف المررد.

ّي الُخـوارزمي )  بن ( هجان الم حه؛ تأليه: أبي يععوح يوسه3) هــ(. تحعيـ : غـانم 615محمد الَعيبـدق

 األردن. /عّمان - . جمعي  المحاف   على العررن الكريم2012 /هـ1110: 2قدوري الحمد. ط
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ــُد َعَلــَم الــدين علــي هـــ( يح ــل ألبــي محمــد 613محمــد الســخاوي )  بــن وَنجق

ان وكمال اإلقران( ،العماين جمل  أقوال َرَدها يف كتابه )جمال الُعرَّ وياعته نعتـا صـريحا  ،أوب

ا بعوله:  نب  .«سـعيد المعـروا بالُعَمـاينّ بـن علـي بـن الحسـن قال أبـو محمـد»واضح 
ومـق

َرَد له من مسا ل: رأُيه يف ا يتين الكريمتين: ﴿بلى من كسـب سـي   وأحارـت  أرنر ما أوب

ا َأوب 55 :به وطي ته﴾ ]البعرة َجاََّ  إق َّ َمنب َكـاَن ُهـود  ُوَل الب [ وقوله عز وجل: ﴿َوَقاُلوا َلنب َيدب

َنُه لقلَّهق َوُهـَو َنَ اَرى تقلبَ  َأَما َلَم َوجب يَن * َبَلى َمنب َأسب
َهاَنُكمب إقنب ُكابُتمب َصادققق ي ُنمب ُقلب َهاُتوا ُبرب

نق

ابَد َربدـهق﴾ ]البعـرة
ُرُه عق ن  َفَلُه َأجب

سق [ فعـد نعـل السـخاوي عـن أبـي محمـد 112 -111 :ُمحب

 .إلـى روـر ك مـه« ...وَمنب أجازه فعد أوطـأ ،والوقه على )بلى( يف ا يتين غلط»قوله: 

 ـم َبـيَّن أن الوقـه يف ا يتـين يحتمـل أن « والـذي قالـه َغَلـط  » م تععبه السخاوي بعولـه: 

ي ا
ا او كافق وقد َهَدَ  ]يعاي الُعَماين[ ما قاله هاا بمـا َذَكـَرُه يف سـورة »إلى أن قال:  .يكون تام 

يَن َعَلـى َأنب ونعل ك مه يف إجازة الوقه على )بلى( يف قوله ت .«العيام  عالى: ﴿َبلـى َقـادقرق

َي َباَاَنه﴾ ]العيام  َبه بعوله: 1 :ُنَسود َفَأيبَن هذا من ك مه يف البعرة؟ وأفاه نسي ]ما[ »[ وَتَععَّ

 .(1)«قال هاال 

 بــن ويف كتــاح )التابينــا  علــى معرفــ  مــا يخ ــى مــن الوقوفــا (؛ لعبــد الســ  

( اقتباسـا  عـن المعـرئ العمـاين يف هــ651سـيد الاـاف الـزواوي )  بـن عمـر بن علي

ونعل عاه كثيرا  .على رريع  ابن ري ور« صاحب المررد»وياعته أحيانا بـ  ،مواضا كثيرة

هــ( يف كتابـه )ا قتـدان يف 653محمـد الاكـزاوي )  بـن اهلل عبـد -دون ت ريل باسـمه  -

                                                 
ين أبقي الَحَسن علي1) ان وَكَمال اإلقران؛ تأليه: َعَلم الدد ّي )  بن ( َجمال الُعرَّ َخاوق عـه 613محمد السَّ هـ(. َحعَّ

 . 1223 /هـ1113: 1لباان. ط /بيرو  -الكريم الزبيدي. دار الب غ  وعل  عليه وعمل فنارسه: د. عبد

وأفاـه نسـي »وَرَد ب يف المطبوع: « وأفاه نسي ]ما[ قال هاال ». والعبارة األويرة: 121 -112ص /2س

ُتنا حســَب مــا ي نــر لــي. وهــذه المســأل  بعيانــا نعلنــا ابــن الجــزري يف كتابــه «مــن قــال هاالــ  حب ، وَصــحَّ

 .عقهق َربب  بيانا ق  تو يُ   – اهلل بعون قريب ا –. وسيأيت 200 -122)التمنيد( ص
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َر الكت ،معرف  الوقه وا بتدان( بـاح أسـمان »اح يف مكت ي ا ب رارة صريح  يتيم  إليه َصدب

  .(1)«األ م  الذين ارتنر عانم الوقه وا بتدان

يف كتابـه « الُعَمـاين»هـ( فعـد أرـار علـى َعَجـٍل إلـى 321ومقثبُله صايا الزركشي ) 

ه من أرنر المؤل ين يف َفّن الوقه وا بتدان  .(2))الربهان يف علو  العررن( وعدَّ

َد أربع  قرون نجد ألول مرة َمنب ُيتَ  ُم للمعـرئ العمـاينوَبعب جق وهـو رـمس الـدين  ،رب

 .هــ( يف كتابـه: )غايـ  الانايـ  يف ربعـا  الُعـّران(533محمـد ابـن الجـزري )  بن محمد

صـاحب الوقـه  ،سعيد؛ أبو محمد الُعَماين المعرئ بن علي بن الحسن»وَنص  ترجمته: 

ــدان ــ  ،وا بت ــا  فاضــل محع ــُدُهما ] ،إم ــوا كتابــان؛ أح وا َوــُر  (3)[......لــه يف الُوق

المررد؛ وهو أَتم  ماه وأبَسطُ 
َسـَن فيـه وأفـادَ  ،(4) ـَم الوقـَه فيـه إلـى التـاّ   ـم  .أحب وقـد قسَّ

وقد كان  .(5)وَزَعَم أنه تبا أبا حاتم السجستاين ،الحسن  م الكايف  م ال الل  م الم نو 

غيـر أن  ،ليـهو  َمـنب قـرأ ع ،و  أعلـم علـى َمـنب قـرأ ،وذلـ  بعيـد الخمسـم   ،نزل م ر

                                                 
 .225 /1( ان ر ما كتبه عانما الدكتور أبو يوسه الك راوي يف: معجم م ا ا  الوقه وا بتدان 1)

َهان يف ُعُلو ق العررن؛ تأليه: بدر الدين محمد2) هــ(. تحعيـ : محمـد أبـو 321اهلل الزركشـي )  عبد بن ( الُبرب

 .312ص /1م ر. س /العاهرة -ث . مكتب  دار اللا1251 /هـ1101: 3أجزان. ط 1ال ال إبراهيم. 

ُدها من كتاح )غايـ  الانايـ (  بـن الجـزري. والعـرا ن تشـير إلـى أن 3) ( بياأ  يف الاسخ  المطبوع  التي أعتمق

 باشــره: س. 
َ
الل  ــ  الســاقط  هــي )المغاــي(. ان ــر: غايــ  الانايــ  يف ربعــا  العــران؛  بــن الجــزري. ُعاقــي

ــــزلوأكمــــل ت. G.Bergstraesser برجسلاســــر   1252 /هـــــ1102: 3ط .Pretzl  ــــحيحه: بيرت

ا عن ربعته األولى  م ـر(. دار  /العـاهرة -  التي نشرها: محمـد أمـين الخـانجي1232 /هـ1351)ت وير 

. وان ر ربعته الجديدة: غاي  الاناي  يف 1013اللجم  رقم  223ص /1لباان. س /بيرو  -الكتب العلمي 

معابل  على سبا نس  وطي  إحداهن بخط المؤلـه(؛ تحعيـ : أبـي أسمان رجال العرانا  أولي الرواي  )

 /1م ـر. مـ  /العـاهرة - . دار اللؤلؤة للاشر والتوزيـا2013 /هـ1135: 1اهلل. ط عبد بن إبراهيم عمرو

والجدير بالذكر أن الاسخ  المخطور  من )غايـ  الانايـ ( التـي هـي بخـط  .1013اللجم  رقم  301ص

 جم ، ما يعاي أنه استدركنا يف نسخٍ   حع .المؤله تخلو من هذه الل

 ( أبسط: أي أوسا وأكثر ت  ي .4)

( سياُ  الك   يوحي أن العبارة األويرة )وَزَعَم أنـه تبـا أبـا حـاتم السجسـتاين( َتُعـوُد علـى كتـاح المررـد، 5)

اقي كما سيأيت توضيُحه.  وي نر لي أن ال واَح يف عودتقَنا على كتاح الُمغب
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السخاوي َذَكَرُه يف ف ل الوقه من كتابه )جمال العران( وأنكـر عليـه ماعـه الوقـه علـى 

ا﴾ ]السجدة ع  مقا ا َكَمن َكاَن َفاسق ما أنه أجـاز الوقـه  ،[15 :قوله ]تعالى[: ﴿َأَفَمن َكاَن ُمؤب

َحــَرا ق  دق الب ــجق َمسب َمــاَرَة الب
َحــاسد َوعق ــَعاَيَ  الب ــُتمب سق ــرق  علــى ﴿َأَجَعلب وق َيــوب ق ا ب  َوالب

ق
َكَمــنب رَمــَن بقــاهلل

﴾ ]التوبـــ 
ق
ـــي َســـبقيلق اهلل ـــَتُووَن﴾ و  فـــر  12 :َوَجاَهـــَد فق [ وأجـــاز ا بتـــدان بــــ ﴿  َيسب

ا جمل  رران للُعَماينّ يف كتابـه ا َوـر: )التمنيـد يف علـم  .(1)«بيانما ونعل ابن الجزري أيا 

األستاذ أبو محمد »اشر يف العرانا  العشر( وسماه كما نعل عاه أياا يف )ال .(2)التجويد(

اخ (3)«سعيد العماين بن علي  .ولعله وطأ من الا سَّ

ا  من المتأورين؛ مثل: أبي زيد  بن محمد بن الرحمن عبد  م نعل عن الُعماين َجمب

هـ( يف كتاح )المختار من الجواما يف محاذاة الدرر 536مخلوا الثعالبي الجزا ري ) 

ّي  عبد بن محمد بن وأبي رام  محمد ،(4)يف أصل معرأ اإلما  نافا(اللواما   العادر الَغـزد

                                                 

ها عليه متعلعـ   بــ رَ كَ نب الاناي  )سب  تو يعه(. والمسأل  التي ذكرها السخاوي عن أبي محمد العماين وأَ  ( غاي 1)

ها يف )جمال العران(   يف  دب ّي َفَلمب أجق َمت اإلرارُة إلينا. أما المسأل  التي ذكرها ابن الَجَزرق )بلى( وقد َتَعدَّ

َنا ماسوب   ألبي محمد الُعَماين و  لغيره مـن الُعـّران!. وقـد باح الوقه وا بتدان و  يف غيره، ولم أف رب بق 

ي ا رأَيـه فينـا با سـه ُدوَن أن ياسـبه للسـخاوي أو لغيـره، قـال يف 
نعلنا ابُن الجزري يف كتابـه )التمنيـد( ُمببـدق

قــال الُعمــاين: وَزَعــَم بعُاــنم أن الوقــه عاــد قولــه: ﴿فاســعا﴾. قــال: والمعاــى:   يســتوي : »206ص

ُم هـو المؤ مُن وال اس . قال: وليس هذا الوقه عادي بشـين.  ـم قـال: والمعاـى الـذي ذكـره هـذا الـزاعق

ُب الوقَه على قوله: ﴿  يستوون﴾ انتنى. قلُت ]والعوُل هاا  بن الجزري[: وهذا الذي قاله  الذي ُيوجق

 ليس بشين، وال واح هو الذي ذكرُته أو ، وأّي فرٍ  بين هذا وبين 
 
الذي يف بـرانة ﴿وجاَهـَد يف الُعمانقي

 الوقـه علـى ﴿يف سـبيل اهلل﴾، فـ ذا جـاز ا بتـدان هاـا 
 
سبيل اهلل   يستوون عاد اهلل﴾؟ وقد أجاز الُعمانقي

 «. بعوله: ﴿  يستوون عاد اهلل﴾ جاز هااك؛ إذ   فر  بيانما. وأفاه نسي ما قاله يف التوب !

س ا2) د( التمنيد يف علم التجويد؛ تأليه: َرمب ّي )  بن لدين ُمَحمَّ د ابن الَجـَزرق هــ(. تحعيـ : غـانم 533ُمَحمَّ

روي َحَمد. ط  . 215، 206، 200، 122لباان. ص /بيرو  - . مؤسس  الرسال 2001 /هـ1121: 1َقد 

د3) س الدين ُمَحمَّ ّي )  بن ( الاشر يف العرانا  العشر؛ تأليه: َرمب د ابـن الَجـَزرق هــ(. أرـرا علـى 533ُمَحمَّ

 . 161 /2لباان.  /بيرو  -حه: علي محمد الاباع. د.  . دار الكتب العلمي ت حي

بــن    الـرحمن المختـار مـن الجوامـا يف محـاذاة الـدرر اللوامـا يف أصــل معـرأ اإلمـا  نـافا؛ تـأليه: عبـد( 4)
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هـ( يف كتاح )مسعه المعر ين ومعين المشتغلين بمعرف  الوقه وا بتدان 552بعد  ) 

هـــ( يف )اإلتعــان يف علــو  211وجــ ل الــدين الســيوري )  ،وعــد ري الكتــاح المبــين(

هــــ( يف )لطـــا ه اإلرـــارا  ل اـــون 223 ورـــناح الـــدين العســـط ين ) ،العـــررن(

هـ( يف كتاح )المع د لتلخيص ما يف المررد( 226وزكريا األن اري )  ،(1)العرانا (

 .(2)الذي هو تلخيص لكتاح المررد للعماين

ا عاد حـاّجي ولي ـ   ُد جديد  )المتـو  إلى أن ن ل إلى العرن الحادي عشر ف  َنجق

 ه إن اإلمــا  الحــافل العمــاين تــويف يف حــدود ( ســوى مخال تــه لمــن ســبعه بعولــهـــ1063

 .(3)هـ100سا  

والملحل الواضل يف عامـ  ا قتباسـا  السـابع : است اضـ  نسـب  )الُعَمـاينّ( ألبـي 

 ،ورغيان رنرة كتاح )المررد( على ما سواه من كتبه ،سعيد بن علي بن محمد الحسن

 .حتى صار ُيعرا ب احب المررد

َختب يف مكـ  المكرمـ  وم ـر  ،ع يف أقطار المعمورةوقد ُكتقَب لم ا اته الذيو فاُسق

                                                 

، وهـو 105الجزا ـر. ص /هــ. المطبعـ  الثعالبيـ 1321: 1هــ(. ط536بن مخلوا الثعالبي )  محمد  

 .بن سعيد العماين سم: أبو محمد الحسينفينا با

ــاف أحمــد( 1) ــي العب ــأليه: أب ــون العــرانا ؛ ت ــن محمــد لطــا ه اإلرــارا  ل ا ــي بكــر العســط ين  ب ــن أب ب

هـــ. مجمــا الملــ  فنــد 1131: 1هـــ(. تحعيــ : مركــز الدراســا  العررنيــ  بالمدياــ  الماــورة. ط223) 

، 1620، 1630، 1615، 515مجلـدا . ص 10 المملك  العربي  السعودي . /لطباع  الم حه الشريه

1621 ،1501 ،1506 ،1203 ،1201 ،1203 ،1202 ،1225 ،2135 ،2116 ،2315 ،2110 ،2132 ،

2150 ،2152 ،2551 ،2611 ،2613 ،2650 ،2652 ،2331 ،2513 ،2551 ،3032 ،3112 ،3210 ،

3225 ،3110 ،3155 ،3511 ،3520 ،3521 ،3611 ،3622 ،3331 ،3563 ،3255 ،1033 ،1111 ،

1153 ،1125 ،1211 ،1222 ،1215 ،1315 ،1355. 

( استع ى هذه ا قتباسـا  وغيرهـا الباحـث الـدكتور أبـو يوسـه الك ـراوي يف: معجـم م ـا ا  الوقـه 2)

 فما بعدها. 226 /1وا بتدان 

ُه ال  اون عن أسامي الُكتب وال اون؛ تأليه: م ط ى3) هـ(. 1063ولي   )اهلل الشنير بحاّجي  عبد بن ( َكشب

 .1651 /2لباان.  /بيرو  - . دار ال كر1252 /هـ1102ط: 
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وتداولتنا األيـدي حتـى اسـتعر  اليـوَ  يف وـزا ن المغـرح  ،وبلدان المغرح اإلس مي

ومن الم ارقا  أن تاتشـر ُنَسـُ  مؤل اتـه  .والجزا ر وتونس وإ يوبيا واسطابول وبريطانيا

ا يف وـزا ن المشــر  عامــ يف حــين   نجـد ل ،يف الخـزا ن المغربيــ  ب ـورة  فتــ   ،نــا أ ــر 

 .وب ده ُعَمان على وجه الخ وص

راسات الحديثب: د الُعمانِّي يف الدِّ  ثانًيا: أبو ُ َحمَّ

فلم َتببُعدب  ،اتكأ ب مع ُم بواكير المعجما  المعاصرة على كتب اللاجم المتعدم 

الذي  -الجزري  لذا نرى اعتمادها يف رأن المعرئ العماين على ترجم  ابن ،عن مسارها

ُب  .(1)مثل )معجـم المـؤل ين( لعمـر كحالـ  -هـ 500جعل زمان العماين ُبَعيبَد سا   لـق وَيغب

لـذا  ،على فنارف المخطورا  أن تميل يف إحا هتا إلى )كشه ال اون( لحاجي ولي  

ح زمان العماين يف حدود سا    .هـ100نراها ُتَعرد

َرَح وأضــاَا  ( يف )معجــم ا1232هـــ/ 1351أمــا ســركيس )  لمطبوعــا ( فــَأغب

ا إلى التواري  المتبايا   .(2)هــ662َنَبـأَل يف سـا  حين قال إن المعـرئ العمـاين  ،قو   جديد 

إذ  ،وتابعه عليه: ال نرُف الشامل لللاث العربي اإلس مي المخطوط يف قسـم العـرانا 

)فنـرف كتـب علـو   ون ـُس التـاري  نعـرؤه يف .(3)هــ662َوَرَد فيه تاري  وفاته بعـد سـا  

ُكُره ســزكين يف  .(4)العــررن( يف مكتبــ  الجامعــ  اإلســ مي  بالمدياــ  الماــورة وُربَّمــا َلــمب َيــذب

                                                 
ال . اعتاى به وَجَمعه وأورجـه: مكتـُب تحعيـ  الـلاث يف مؤسسـ  1) َضا َكحَّ َجم المؤلد ين؛ تأليه: ُعمر رق ( ُمعب

 .562ص /1لباان. س /بيرو  - . مؤسس  الرسال 1223 /هـ1111: 1الرسال . ط

 قــال كمــا –. وهــذه التــواري  1332 /2ا  العربيــ  والمعّربــ ؛ ليوســه إليــان ســركيس. ( معجــم المطبوعــ2)

يُ  »: - باعلــي األســتاذ ــَوارق ــ    َت َل َح الحــاذق  يســتطياُ    الت ــاو ، يف ُموغق ــرد ــَه بيانــا أو ُيَع ُ  المــاهر أن يؤلد

 يايه امتداُده على العرنين
ّ
َرُس يف َوط  زَماقي  «.ون ه!! أرراَفنا، ألنََّنا َتَتَدحب

فنـرف علـو  العـررن )مخطورـا  العـرانا (؛  -( ال نرف الشامل للـلاث العربـي اإلسـ مي المخطـوط3)

ان -إصدار مؤسس  رل البيت  .225األردن. ص /َعمَّ

 ؛ إصـدار قسـم 1113( فنرف كتب علـو  العـررن يف مكتبـ  الجامعـ  ا سـ مي  بالمدياـ  الماـورة مـن عـا  4)

 .115المخطوط رقم  /321المكتب  بالجامع . ص 
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ُكون عليـه باـان  علـى هـذا ا عتبـار ُه المسـتدرق دب لتوق ـهق  ،)تاري  اللاث العربي( وَلـمب ُيـورق

 .ولسُت أدري مستاد هذا الرأي .(1)هـ111سزكين عاد م ا ا  سا  

ل بادرة الكشه عن تراث المعرئ العمـاين تعـود إلـى األسـتاذ محمـد العربـي ولع

 ( يف ال نرف الوص ي لمخطورا  علو  العررن الكريم 2005هـ/ 1122الَخطَّابي ) 

اُه  .بالخزان  الحساي  بالمغرح فعد َكَتَب تعري ا بمخطوط )الكتـاح األوسـط( الـذي َسـمَّ

ُت الاَّ  .(2))ُأُصول العرانا ( التي  -َ َر هاا إلى أن سعوط الورق  الثاني  من المخطوط وَألب ق

ولعل الورق  كانـت حيانـا  ،كان سبب ا يف و ان اسمه عن الم نرف -فينا الت ريل بعاوانه 

ألهنا فنر   ،أو مختلط  ما أورا  مخطوط رور ،ُمابَدسَّ   بين أورا  المخطوط األورى

 .فيما بعد واعُتمد  يف التحعي 

ا للبـاحثينوعلى كل حال ـه:  .؛ كان تعريه األستاذ الخطابي م يـد  قـال فيـه مـا َن  

مـن  ،وقـرانة الُعـّران الثمانيـ  أ مـ  أهـل األم ـار ،يشتمل التأليه على وجـوه الروايـا »

ــا ،الحجــاز والشــا  والعــرا  ــر رواياتقَن ــا مــا ارــتنر مانــا ،مســتوعب ا أكث ــين  ،مبيدا  ا ب ــز  ُمَميد

مروي  بالساد المت ل عن ابـن  ،ور الاسخ  حديث  رريهويف ر .المستعمل والمرفوأ

خ  يف جمادى ا ورة عا   ...ُعمر رضي اهلل عاه  .هـ526وبعَدُه َسماع  ُمَؤرَّ

دب فينا اسُم الااس  ،الاسخ  عتيع  ل  ،و  تـاري  ال ـرا  مـن كتابتنـا ،َلمب َيرق والُمـَرجَّ

مشـكول بقمـداد  ،مشـرقي ررـي  مكتوبـ  بخـطّ  .أّننا َترجا إلى العـرن السـادف النجـري

 ،يف الورقـ  األولـى مـن الاسـخ  تعييـد  مكتـوح  بقَمـان الـذهب .والعااوين باألحمر ،أسود

                                                 
( ان ر: استدراكا  على تاري  اللاث العربي )مجموع  أجزان(؛ تأليه: مجموعـ  بـاحثين. الجـزن األول: 1)

 .15قسم العرانا ؛ إعداد: أ.د. حكمت بشير ياسين. ص

( فنـارف الخزانـ  الحسـاي  بالع ـر الملكـي بالربـاط )المجلـد السـادف: ال نـرف الوصـ ي لعلـو  العــررن 2)

الــدار  - . مطبعــ  الاجــاح الجديــدة1253 /هــ1103: 1لكـريم(؛ ت ــايه: محمــد العربــي الخطــابي. طا

 . 33المملك  المغربي . ص /البياان
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ومن هذا التعريـه  .(1)«ي يد أّننا كانت يف نوب  السلطان السعدي أحمد الما ور الذهبي

ـَبَه بالحبـل الـذي َرَفـ ،انطلعت فكرُة إحيان تراث المعـرئ العمـاين َا السـتار عـن وكـان َأرب

  .تاريخه ومازلته العلمي 

ـُل َسـيبُه 
احق   الرَّ

ُخ الُعَمـانقي َه ماـه هـذا الخـيَط المـؤرد   بـن َوَقدب َتَلعَّ
ّ
ـي ُحُمـود الَبطَّارق

 يف موسوعته )إتبَحاا األعيان يف تاري  بعض علمان ُعَمـان(
ّ
َجَم ألبقي محمد الُعَمانقي  ،فَترب

ُ ـمَّ َنبَّـه علـى وجـود الاسـخ  الحسـاي   ،ل اـونونعل ك َ  ابن الجزري وصاحب كشه ا

 علـى ت ـويرها ونشـرها ،المشار إلينا أع ه
ّ
ـَد  ،(2)وَحثَّ المعاّيين بـاللاث الُعَمـانقي وَمنَّ

مـا َنـَتَ  عاـه صـدوُر كتـاٍح يحمـل عاـوان )العـرانا  الثمـاين  ،لذل  بتوجيه األن ار إليـه

َبيبَد أن العـا مين  ،وهو َعيباُُه الكتاُح األوسط ،للعررن الكريم( ماسوب ا ألبي محمد العماين

ُعوا فيه  .(3)فأصدروا ربع     َتُعوُ  على مانٍ  علمي ،على إوراجه َتَسرَّ

                                                 

اب 1)
لـق ياَنـا َلـمب َأرَّ

( نعلُت هذا الاص بداي   من كتاح إتحاا األعيان )ا يت تو يعه يف الحارـي  التاليـ ( وكاـُت حق

ــُد علــى فنــارف الخزانــ  الحســ اي ،  ــم وق ــُت علينــا يف أدرار بــالجزا ر عاــدما زرُتَنــا يف ربيــا ا وــر َبعب

َل مانا. أمـا السـلطان السـعدي الـوارد يف الوصـه فنـو: أحمـد2005إبريل  /هـ1122 ُت الاَّعب عب  بـن  ، وَو َّ

ب ـا 1012محمد الما ور الذهبي ) 
هــ( رابـا سـ رين الدولـ  السـعدي  يف المغـرح األق ـى. كـان ُمحق

 .235 /1وصاحَب وزان ق ُكُتٍب غاي . ان ر ترجمته يف األع   للزركلي  للعلم،

ــأليه: ســيه2) ــان؛ ت ــاري  بعــض علمــان عم ــان يف ت ــن ( ان ــر: إتحــاا األعي ــن حمــود ب ــد البطارــي  ب حام

. وراجـا كـذل  كتـاح: بعـض المخطورـا  العمانيـ  يف 313 /1 (. الطبع  الثاني . 1222 /هـ1112) 

ر الـدكتور سـعيد 36سـعيد النارـمي. ص بـن محمد بن إعداد: د. سعيدالمكتبا  األوروبي ؛  . وعـن َدوب

العلمان الُعمانيون واألزهريـون »النارمي يف التعريه بالمخطوط ان ر ورقته البحثي  التي قّدمنا يف ندوة 

إبريـل  /هــ1131؛ الماععدة يف جامع  السـلطان قـابوف بعمـان، يف جمـادى ا وـرة >والعواسم المشلك 

2013.  

هــ(. 5سـعيد المعـرئ العمـاين )  بـن علي بن ( العرانا  الثماين للعررن الكريم؛ تأليه: أبي محمد الحسن3)

 . مطـابا دار 1225ياـاير  /هــ1115: رـعبان 1تحعي : إبراهيم عطـوة عـوأ، وأحمـد حسـين صـعر. ط

م ــر. مــن  /اهرةالعــ -م ــر. الاارــر: المجموعــ  ال ــح ي  للدراســا  والاشــر /العــاهرة -أوبــار اليــو 

 ص حا . 605سلطا  عمان.  /ماشورا  وزارة اللاث العومي والثعاف 
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 -من واح  فجـي  بـالمغرح  -وعلى هذه الطبع  باى األستاذ محمد بوزيان باعلي 

اَ  ،(1)«من هو أبو محمد العماين؟»معاله الماتا الُمَعابَوَن  ه إرارا  إلـى مخطورـا  وَضمَّ

اق ُصـورة  ،كتاح المررد ولعله أول محاول  معاصرة لإللما  بحياة المعرئ العماين َوَوضب

لّي  لاتاجه العلمي ا لقَنذه الطبع  .أوَّ ـَوة   ،وَلمب َيُكنب معاُل األستاذ باعلي نعد  بعدر ما كان ُوطب

حق إج ن ُصوَرةق هذا  -على َحدد تعبيره  -أوَلى   يف َدرب
ّ
ـنب  ،اإلما  الُعَمانقي مَّ

وُصـَورق أمثالـه مق

َمال هب َلُنم اإلق
ُجلق »َقَ َد به َفتبَل  ،َرمق  عن أسرار هذا الرَّ

هق َجـُه َمـنب  ،َباحق الَكشب
عسـى أنب َيلق

ي دق نب َبعب
ـا يف َيـدي ا ن ،أراد مق مَّ

ـباح  أنبـَوُر مق  ب
هق مق ومـن تـدابير العـدر اإللنـي أن  .«وفقي َيدق

َفاا برجـل مـن ب دنـا مـن أق ـى  ،األستاذ من أق ى المغرح العربييسو  إلياا هذا  لُيَعرد

  .وال اُل لحامل الم باح األول ،  نكاد نعرا عاه ري ا ،المشر  العربي

يــَد تحعيــُ  )الكتــاح األوســط( مــن جديــد يف دار ال كــر الســوري  ســا   ،إلــى أن ُأعق

ُعه الدكتور عزة حسن على  . 2006هـ/ 1123 أن يسـتخلص مـن الكتـاح وحرص محعد

ا عــن حيــاة مؤل ــه ــّزة حســن ُســوري المولــد .ن ســه مــا يعــد  جديــد  لغــوي  ،والــدكتور عق

ويبدو لي أنـه  ،أكثرها يف اللغ  واألدح ،له العديد من المؤل ا  والتحعيعا  ،التخ ص

ٍت ويعمل ب تعان َدرَ  .ممن يشتغل بقَ مب  وأنا أعلا أين كاُت أجنل أيَّ ريٍن عاه حتى َأصب

وكـان المحّعـُ   .ربعته المحعع  للكتاح األوسط يف علم العرانا  ألبـي محمـد الُعمـاين

ا لي إلى العااي  بالكتاح وا هتما  بقُمؤل ه ا لي إلى التواصل مـا  ،دافع  وكان الكتاُح دافع 

 .المحع 

ابُته وق ــاٍ  مــا الكتــاح ممــا أحســبه عــزَح عــن بــال المحعــ   ،فكتبــُت معــا  َضــمَّ

نب مـن وصـوله ،رصُت على إرساله إليه عن رري  دار ال كروح ،ال اضل  ،غير أين لم أتيعَّ

ف  ـرُ  لـه بمعـالتين َنَشـَرهما يف مجلـ  التـاري   ،وبحثُت عاـه أكثـر .إذ لم ي لاي َرد  ماه

                                                 
َوى، 1) د الُعمانقي؟ بعلم: محمد بوزيان باعلي )كاتب من المغرح(. معال  ماشور  يف مجل  َنزب ( َمنب ُهو أبو ُمَحمَّ

  .1222فرباير  /هـ1112ال ادرة بسلطا  ُعمان، الَعَدد الثامقن َعَشر، روال 
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أو هما: يف العدد السابا عشر )رتان  ،العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (

يســ  نــادرة لكتــاح ن ــيٍس مــن »وعاواُننــا  ،ســط ( قبــل رباعــ  األو2001 ُطورــ  َغمق َمخب

د( ألبي محمد الُعَماين«اللاث العربي اإلس مي رق ث فينا عن كتاح )الُمرب َ   ،؛ تحدَّ وقـدَّ

ا لمخطورٍ  له مح وفٍ  يف دار الو ا   بالخزان  العام  بالرباط وأعلـن أنـه رـرع يف  ،وص  

ا على هذه الم أمـا الكتـاح األوسـط فأرـار إليـه إرـاراٍ   .خطور تحعي  الكتاح اعتماد 

ا على مخطور  الخزان  الحسـاي  بالع ـر الملكـي بالربـاط ،سريع  وَنَعـَل ماـه مـا  ،معتمد 

هق نسخته يف معا  روـر ،ُيعين على التعريه بمؤل ه أق الكتاح وَوصب وهـذا  . م َوَعَد بَعرب

 ،رأى الاعص يف نسـخته المخطورـ  -بعد ذل   -ولعله  ،ي يد أسبعي  ارتغاله بـ )المررد(

َ  )األوسط( عليه  أبـو محمـد »أما المعالـ  الثانيـ  فعاواُننـا:  .فعدَّ
ّ
اإلمـا  الحـافل الُعمـانقي

ـَر ب يف العـدد السـادف  ؛>سـعيد المعـرئ عـالقُم العـرانا  الكبيـر بـن علـي بن الحسن ُنشق

ذ ياّص فينا على عااي  دار إ ،كتبنا تزاما ا ما رباع  )األوسط( ، (2006والث  ين )رتان 

  .ال كر ب وراجنا يف  وح قشيب

ــُتُه مــن جنــد الــدكتور عــزة حســن يف )الكتــاح األوســط( وإحســانه فيــه  َمــا َلَمسب
ولق

ى عزمــي أين ف ــرُ  ب رــارا  إلــى  ،وإتعانــه ســعيُت إلــى مراســلته مــرة أوــرى وقــوَّ

ُل اإلرارة إلينا يف الم ،مخطورا  عديدة للمررد  ،فأحببُت إتحافه بقَنا ،عالتينورأيُته ُيغب ق

ـَد ُكـلد جديـٍد يجـد  لـَدّي أحـاول  .َعلَّنا تكون دافعا له لمواصل  عمله يف تحعيعه وكاُت َبعب

ا الُوصوَل إلى عاوان الدكتور عزة حسن للتواصل معه  .غير أين   أجد سبي  إليه ،جاهد 

ا من المشتغلين باللاث تأتياي اإلجا ألنـه  ،ب  باحتمال وفاتهوكلما سألُت عاه أحد 

تمتـد إلـى نحـو  ،من الجيل العديم الذي فنر  له أعمال مبكرة يف نشر اللاث وتحعيعـه

إلى أن التعطُت ورب ا عن إقامته يف  . 1225هـ/ 1313وهو من مواليد سا   ،ومسين سا 

َدتبنم الحرُح عـن ديـارهم ،تركيا هلل لطـه ا ،كشأن كثير من األساتذة السوريين الذين ررَّ

ا يف ربيــا ا وــر  ،فععــدُ  العــز  علــى زيارتــه يف تركيــا ،باــا ونــم لكاــي وصــلُتنا متــأور 
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يف  ،ووجدُته قد غادر دنيانا قبـل ومسـين يومـا مـن وصـولي ، 2012هـ/ ديسمرب 1110

وهكذا رأن أهل العلم وال اـل يف  . 2012أكتوبر  15هـ/ 1111ص ر  12يو  الجمع  

ٍت  ،هذا الزمان ٍت  يعيشون بقَ مب  .ويرحلون بقَ مب

ٍد الُعَماينّ   المبحث األول: حياُة َأبي ُ َحمَّ

 نسبم و وطنم وز انم:  .1

  بن علي بن هو أبو محمد الحسن
ّ
ئ  محع  ،سعيد الُعَمانقي رق  ،وم ـاده  مـدق  ،ُمعب

« أبـي محمـد»وكلنا مجتمع  على تكايته بـ  ،  تسع اا الم ادر بزيادٍة على نسبه المتعد 

 »تقه بـ وعلى َنعب 
ّ
َر يف م ـا ا  علـم « الُعَمـانقي حتـى صـار هـذا اللعـُب يا ـرا إليـه إذا ُذكـق

 .(1)العرانا  والوقه وا بتدان يف الغالب األعم

َبُته إلى  سب
 الشـرقي مـن رـبه الجزيـرة العربيـ  ،ُعَمالونق

ّ
 ،الواقع  يف الجـزن الجاـوبقي

ه حسب صريل عبارته ُ  »الكتاح األوسط:  يعول يف فاتح  .وهي وراُه وُمسَتَعر  فلما ُعدب

ي بُعَمان َتَعرد ُت على الحرك   اني ا ساَ  أربا وأربا م  ؛ أر عُت على تل   ،إلى ُمسب  م َعَزمب

ُتنما هااك إر اق ا علينمـا ،ال حي   والتعلي  ـا يف العـودة إلـى الـورن ،فَخلَّ ب فلـم  ،ورمع 

لب إلى هذه السا   ،َفُس قلبُت فينا إم ن هذا الكتاح ،م   وهي سا    ث عشرة وأربا ،َيَتَسنَّ

َليبُته مستعيا ا باهلل تعالى  .(2)«وراجي ا توفيعه ،فَأمب

ُد لاا زمانه بوضـوح وإذا أضـ اا لنـا مـا َذَكـَرُه يف موضـا  ،وماطو  هذه العبارة ُيَحدد

نسـتطيا العـول إنـه مـن أهـل الا ـه  (3)هــ322رور من قرانته على بعض رـيووه سـا  

وهـذه الا ـوص  .العـرن الرابـا والا ـه األول مـن العـرن الخـامس للنجـرة الثاين مـن

                                                 
ُله من مؤل ا  السخاوي والزركشي وابن الجزري وغيرهم.1) اب ما َتَعدَّ  َنعب  ( َراجق

 .62( الكتاح األوسط؛ ألبي محمد الُعَمانقي. تحعي : د. عزة حسن ص2)

 .61( الكتاح األوسط؛ ص3)
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َ   .ال ريح  ال ادرة من المؤله هي الَ يبَ ُل يف تحديد موراـه وزمانـه دب علينـا مـا تعـدَّ زق

ُره من ن وص الم ا ين الااقلين عاه  .ف ينا دليل  قوي  على تعد   زمانه عانم ،ذقكب

 :مشيوخم ورح تم يف طلب العل .3

 -غيـر أنـه  ،ويف ُعَمـان نشـأُته ومسـتعره ،تعرر مما سب  أن أبا محمد عماين المورن

َ ـلب بـه أهـُل قطـره  ،لم يجد ُبغيته يف وراه -حسب ال اهر  ـٍم َلـمب َيحب لب
ُنـه نحـو عق وكان توج 

ـُم العـرانا  والتجويـد ،وما كان َلُنم كبيُر ارتغاٍل به ،رنذاك لب لـذا رـدَّ الرحـال  .(1)وهـو عق

وقـرأ علـى إمـا   ،فارتحـل إلـى العـرا  ونـزل الب ـرة ،لى أقاليم مجـاورة ليشـ ي غليلـهإ

كمـا قـرأ علـى أبـي  ،هــ322سـا   (2)اهلل ال لكـا ي عبـد جامعنا ومعرئ أهلنا الشي  أبي

ــه ــن بادوي ــى  .(3)الحســين اب ــا يشــير إل ــرا »وأحيان ــن أهــل الع ــا دون « الشــيوخ م عموم 

ــى  .(4)تخ ــيص ــم ماــى إل ــواز  ــ األه ــدف ــن محم ــا الحس ــي  أب ــن  َزَ  الش ــد  ب محم

                                                 
 الُعمـانقي ( حول قل  عااي  الُعَمانيين بعلم التجويد والعرانا  ان ـر: نثـار الجـوهر؛ ألبـي مسـلم الَبنب 1)

ّ
ي  /2نـق

330. 

دب ترجمته، ولعله أحد ا اين: إما أبو العاسم هب  اهلل2) َمه، وَلمب َأجق اب اسب رق الحسن الطربي ال لكا ي؛  بن ( َلمب َأعب

«. الـدر الماثـور»هـ كمـا نـص عليـه السـيوري يف معدمـ  ت سـيره 115المتو  سا  « السا »صاحب كتاح 

ور للسيوري بين المخطوط والمطبـوع؛ بعلـم: حـاز  سـعيد حيـدر. معـال )ان ر: معدم  ت سير الدر الماث

ماشور بمجل  البحـوث والدراسـا  العررنيـ ؛ ال ـادرة عـن األمانـ  العامـ  لمجمـا الملـ  فنـد لطباعـ  

(. وإمــا أن 203 ، ص2006فربايـر  /هــ1123السـا  األولـى: محـر   /الم ـحه الشـريه. العـدد األول

غايـ  »يععـوح العجلـي ال لكـا ي؛ تـرجم لـه ابـن الجـزري يف  بـن اهلل دعبـ بـن أحمـد بـن يكون: محمـد

، وذكــر أنــه صــاحب الع ــيدة الرا يــ  يف التجويــد، التــي عــاَرَأ بقَنــا ق ــيدة أبــي مــزاحم 55 /2« الانايــ 

هـ، ولم يـذكر تـاري  وفاتـه. وهـذا األويـُر هـو 356علي األهوازي سا   بن الخاقاين، ورواها عاه الحسنُ 

ا للعماين، ألن العماين ذكر أن ريخه ال لكـا ي قـرأ علـى أبـي بكـر الشـذا ي، الذي يلّج  ل أن يكون ريخ 

 بـن هـ(، وقد نـص ابـن الجـزري علـى أن محمـد333ن ر الشذا ي الب ري )المتو  سا   بن وهو أحمد

 أحمد ال لكا ي من ت مذة الشذا ي.

ل: أبـي الحسـن ابـن َبابُدوَيـه. وهـو يف المخطـوط ( لم أجد ترجمته. وأ بته المحع  الـدكتور عـزة حسـن بل ـ3)

 ُبابُدَويبه )ان ر: مخطور  األوسط ا يت تو يعنا(. بن مابوط  على هذا الاحو: أبي الُحسيبن

 .320، 155، 131( ان ر مث : األوسط ص4)
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ه ،(1)الكريزي   .ونعل عاه جمل  وافرة من علومه ومعارفه .يف تاريٍ  َلمب ُيَعيددب

ُسُن هاا أن نؤكد هذه الم زم  وا ست ادة بكـ   أبـي محمـد ن سـه إذ يعـول:  وَيحب

ُ  بـأبي الحسـن ،حتـى دولـُت األهـواز ، م لم أزل أقرأ على الشيوخ» ـرب
 بـن محمـد فَ  ق

ّي الب ــري ــزق ــُت عاــه هــذه العــرانا  بوجوهنــا ورواياهتــا  .رحمــه اهلل ،محمــد الُكَريب فعلَّعب

ــا ــ  ،وُرُرققن ــ  وومســين ورق ــدة ســاتين ،يف    م  ــ   .يف م ــن التعلي ــرا  م ــا ال  ــا وق فلم

َي عا  هـذه كلَّنـا؟ فعـال لـي: نعـم ،وت حيحه وق  .وقرانته عليه؛ قلُت له: أتأذن لي أن أرب

ّدة ،اَاب باست ذانه دفع   واحدةفلم َأقب  ا كثيرة يف مجالس عق كلَّ دفعٍ  أقول  .حتى عاودُته مرار 

َي عا  هذه وق َئ نا َمنب ر بُت؟ فيعول لي: نعم ،له: أتأذُن لي أن َأرب رق ا  .وُأقب  ـم مكثـُت دهـر 

  .ورواي   بعد أورى ،قرانة  بعد قرانة ،أعرأ عليه العررن ت وة   ،بعد التعلي 

ُفاقي ريوَو  الذين أوذَتنا عانم؟ فدفا إلياا صـحي    رـحانا  م ق لُت له: أف  تعرد

َتاذقيه وريووه ّل  أصحاح أبي بكر ابن مجاهد ،أسماَن ُأسب  بن وال ال ،والاّعاش ،وهم جق

ل ،راذان الرازي فـذكر يف ال ـحي    .وهو الذي يباهي به الب ـريون ويع مونـه ،والمعدَّ

 .(2)«ع   إلى رسول اهلل صلى اهلل عليهمرفو ،األسانيد بطولنا

ا رور َقَ َده غيَر بعيٍد من األهواز ُ  يف كتابه )األوسط( موضع  َعْسـَكُر هو  ،وَرَصدب

ّيه أبـي هـ ل  ،(3)مـن نـواحي ووزسـتان يف بـ د فـارف ُ ْكَرم ـرق ث فيـه عـن َع ب فعـد َحـدَّ

يــه مؤّرــر علــى وف (4)هـــ(325ســنل العســكري )المتــو  بعــد  بــن اهلل عبــد بــن الحســن

 .ات ا ٍ  واسع  له بعلمان ع ره

                                                 
 ( لم أجد ترجمته. وهو يف المخطوط مابوط  بام الكاا.1)

. ويعلـ  محععـه الـدكتور عـزة حسـن 355، 335، 151ل ـ حا  . وان ـر أياـا ا62( الكتاح األوسط ص2)

وهذه هي اإلجـازة يف العـرا العـديم. وإجـازة الشـي  رالـب العلـم يف الروايـ  عاـه »فيعول:  26عليه ص

تعادل يف العديم مرتب  الشنادة العالي  التي ياالنا الطالب الباحث يف هناي  المطاا يف أياماا الحاضرة، مثل 

 «.توراه ب رراا أستاذ عالم معروانيل رنادة الدك

 . 556( ان ر: الم در ن سه ص3)

 .126 /2( أبو ه ل العسكري؛ صاحب )التلخيص( يف اللغ . ترجمته يف األع   للزركلي 4)
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هـذا كتـاح  »إذ يعـول:  ،ومن معدم  )األوسط( ن نم أن له ات ا  بأهـل سجسـتان

عقهق وت اي ه لشيخاا أبي الحسن علي ُت يف َوضب  ،أيـده اهلل وأبعـاه ،رلحـ  بـن زيد بن َرَرعب

ين وجدُتـه م ـروَا العاايـ  أل ،وأنـار بـدوا  عـّزه سـبل األدح ،وأحيا بأيامه ُرُسوَ  العلم

ـا  ،رـديَد البحـث عاـه وعـن علومـه ،كثير ا هتما  به وبذويـه ،إلى كتاح اهلل تعالى متربّك 

ا ن َسه بالمداوم  على ت وته ،بالموافب  على دراسته ان  .روذ  َبُ  أصحاباا الُعـرَّ َبُتُه وَرغب فَرغب

َطتباَا يف وضا كتابا ،ومسألُتنم إّيانا ،بسجستان   .(1)«ا هذاَنشَّ

وال اهر أنه أقا  مـدة فينـا  ،(2)«ب د العجم»وَنصَّ يف كتاح )المررد( أنه عمله يف 

ورأيـُت بعـَض العـواّ  »قـال عـن بعـض مشـاهداته هاالـ :  .متاع  بين فارف ووراسـان

َنــَ  يع ــون علــى قولــه ﴿إذ﴾  ــم يبتــد ون بعولــه ﴿كاــتم أعــدان فــأله بــين قلــوبكم﴾  ،بقَغزب

يه وتجاُوُزهويعتعدون أنه و وأنكرُ  علينم  ،فتعّجبُت من ذل  ،قه  واجب    يجوز َتَعدد

وقلُت   يجوز الوقه على )إذ( يف رـيٍن مـن العـررن ألهنـا  ،وزجرُتنم عاه ،أردَّ اإلنكار

فكيه ُي  ـل بيانـا وبـين مـا أضـي ت إليـه؟ وهـي علـى  ،كلم    ُتستعمل قط إ  مااف   

وقا إلينم هذا الوقُه وأمثاله من مااكير الوقوا من رجـٍل  ان رادها   ت يد أص ! وإنما

جاهـــٍل بالعربيـــ  ومـــذاهب العـــران وتـــراجمنم  ،كـــان يتعـــارى اإلقـــران بـــين فنـــرانينم

فُيلعــي يف أفــواه الاــاف وأســماعنم مــن  ،فكــان يت ــ ل الكتــب و  ي نمنــا ،وعبــاراهتم

ر  مـن تعليـده وتعليـد وأ ،المااكير التي   أصل لنا عاد العران مـا   أح ـيه عـددا نـا ُمَحـذد

 .(3)«نسأل اهلل تعالى الغ ران والتجاوز .أمثاله ممن يتشبه بأهل العلم وهو بمعزل عانم

َح نـم   تخلـو م ـا اته مـن روايـا  مسـادة  وزيادة على ما تعد  من ُرـُيوٍخ َصـرَّ

أعطيُتـه َمنب رغله قرانة العررن عن ذكـري ومسـألتي »مانا حديث:  ،ملسو هيلع هللا ىلصمت ل  إلى الابي 

                                                 
 .32( األوسط ص1)

 . 33( مخطور  كتاح المررد؛ الاسخ  الربيطاني  )يأيت تو يعنا(، فنر الورق  2)

 . 56الاسخ  الربيطاني ، وجه الورق  ( مخطور  كتاح المررد؛ 3)
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طي السا لين ي بن الرحمن عبد رواه ب يغ  )حد اا( عن« أفال ما ُأعب زق جب محمد السد
(1). 

َث أياا عن: أحمد ّي  بن كما َحدَّ َوزق محمد الَمرب
 .(3)ما أحاديث أورى مسادة .(2)

ـَر ُبَعيبـَد   ب
ُح باـزول المعـرئ الُعَمـاين مق اَا يف ك   ابن الجزري ما ُيَ ـرد وسب  أنب َرَأيب

دب َمنب َذَكَر ذل  َقببَله ،لخمسم  ا كقل ،ولم َأجق هق األول  ،وهو ورب  ُمشب وهو  -ُيمكن َقُبوُل رعد

دب دلـي  رَوـَر عليـه -أن المعرئ العماين نزل م ر  أمـا رـّعُه الثـاين وهـو تـاري   ،وإنب َلمب أجق

ا د  ا جق د    .الخمسم   فبعيد  جق

 :وفاتم .7

ما يسع اا بمعلوماٍ  أورى عـن حيـاة أبـي محمـد ليس فيما بين أيدياا من م ادر 

اخ عاه إجازة  كَتَبنا لبعض ت ميذه  ،العماين أكثر مما سب  ذكره يف رنر »وَنَعَل بعُض الا سَّ

 إلى هذا التـاري  (4)«ربيا األول سا  أربا وأربعين وأربعم  
 
و  نعـرا تـاري   .فنو حي

كما لـم نعـرا  .أ  يف بلد رور يف ا غلاح ،نوهل كانت يف مستعّره يف وراه ُعَما» ،وفاته

من أقواله ن سه أنه  -ب  ريب  -إذ يبعى الثابت المعروا  ،و  َضيبَر يف ذل  .سا  مي ده

وهمـا أزهـى  ،وعـالم بـارز مـن علمـان العـرنين الرابـا والخـامس مـن النجـرة ،إما  كبيـر

وَيـد  رـولى يف  ،وأ ـر كبيـر ،نـهوقـد كـان لـه رـأن  يف زما .ع ور الثعاف  العربي  اإلس مي 

 .(5)«إرسان قواعد وأصول علم العرانا  يف هذه الثعاف 

                                                 
 ( مخطور  كتاح المررد؛ الاسخ  اللكي  )يأيت تو يعنا( فنر الورق  الثاني . 1)

 .52( األوسط ص2)

 .133( ان ر مث : األوسط ص3)

وقـوا المـدلل لعـرا س »ال مد العبدالس مي ال رغاين؛ ناسـ  مخطورـ :  عبد بن ( نعل ذل  عاه: محيى4)

هـ. ان ر: معجـم م ـا ا  الوقـه 316محر   2 بن ري ور السجاوندي، بتاري  « لى مكللالعررن بالح

 . 223 /1وا بتدان 

يس  نادرة لكتاح ن يٍس من اللاث العربي اإلس مي؛ بعلم: عزة حسن. معال ماشـور بمجلـ  5) ُطور  َغمق ( َمخب

  (.2001ابا عشر )رتان التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (. العدد الس
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ٍد الُعَمايّن وآثاُره  المبحث الثاين: ُ َؤلََّفاُت َأبي ُ َحمَّ

 : تمهيد ●

؛ أحـُدُهما 
ّ
 كتـاَبيبنق لإلمـا  الُعَمـانقي

مُ  علـى ُوُجـودق َسَبَ  أنب أرلَعتباَا الم ادقُر المتعدد

اق  د( وهو أَتـم  مـن األول وأوَسـاُ )الُمغب
رق   ،ي( وا َوُر )الُمرب

ّ
ئ الُعمـانقي ـرق  .وبـه ارـتنر الُمعب

إنَّمـا كـان ذلـ  مـن ن ـيب  ،على أنَّ هذين الكتاَبيبنق َلـمب َياَـا  ح َُّنمـا مـن الطبـا والاشـر

ُل أنه باكورة ت اني ه ل   ،هفنو َوَسط  فقي ماّدتـه وُمحَتـَوا ،)الكتاح األوَسط( الذي يلجَّ أوَّ

َب مـا تـواَفَر لـديَّ مـن  .فقي تاري  تدوياه َ  ُكُتب  أوَرى أحاول فيما يلي توصيَ نا َحسب وَ مَّ

 .بيانا  فقي الم ادر المختل  

 الكتاُب األَْوَسُط: .1

ــَراَنا ق » ــمق العق لب ــي عق ــُط فق َس ــاُح األَوب  كمــا « الكقَت
ّ
ــانقي ــا  الُعَم ُل ت ــانيه اإلم ــو أوَّ ُه

ُل  َيَتـَرجَّ
َكَمـا  األوَلـى يف علــم  ،هــ113أنشـأه سـا   ،(1) نـا  الُمحب وهـو مـن الُكتـب األمَّ

ا َلَنا بأسانيدها ،ارتمَل على العرانا  الثََّمان .قرانا  العررن الكريم ع  وهي قـراناُ   ،ُمَو د

ـــبع  المشـــنورين ـــ  السَّ ا إلينـــا قـــرانة يععـــوح ،األ ّم   بـــن ُمَاـــاف 
ّ
ـــَرمقي إســـحا  الَحاب

ـــ .هــــ(205)  َت شق وَيمب ـــرب اُز بت  ـــيل الحـــديث يف أصـــول العـــرانا  اســـتع    قبـــل َف

ــروا ا ،(2)الُح ــرد  ا ُم  ــزن   ُج
ــولق ــَل لهُُص ــر ،إذ َجَع ا رَو ــزن  ــروا ُج شق الُح ــرب  َ

ــُ   .ولق وعامَّ

                                                 
ة حسن، ويؤيد ذل  أن المؤلدَه   ُيحيل يف األوسط إلـى ُكُتـٍب أوـرى لـه، 1) زَّ

ُعه الدكتور عق َل ُمحعد ( َهَكذا َرجَّ

َبل  َتعب  الُمسب
ُكُره»سوى )الكتاح الجاما( الذي ُيحيل إليه ب يَغ ق  ما ُي يد أنه قيد التأليه رنذاك. « َساَذب

ُم الواحد مانا على الجميا غالب ا. أمـا ( )األصول( يف اص2) ان: هي العواعد الكلي  التي ياسحب ُحكب ط ح الُعرَّ

ُش(  ـطُ : فنـو - اللغـ  أصل يف)الَ رب ا: 3352ص /5. )لسـان العـرح سالَبسب ُش الحـروا اصـط ح  (. وَفـرب

ـُر اوـت ا الُعـّران يف قراَنتقَنـا يف جميـا ر ـا، وذقكب ُط الحديث عانا حرف ا حرف  ي العـررن؛ باللتيـب سـورة  َبسب

ا واص  ببعض الم ردا  العررنيـ . )ان ـر: الكتـاح األوسـط  َنا أحكام 
. فني ت ار  األصوَل يف كونق سورة 

. ومعجم م طلحا  علم العرانا  العررني  ومـا يتعلـ  بـه؛ 625، 30للعماين بتحعي  د. عزة حسن؛ ص

  لس   للطباع  والاشـر والتوزيـا واللجمـ  . دار ا2003 /هـ1125: 1العلي المسؤول. ط تأليه: عبد
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ـَه فعـداُن الجـزن الثـانقي  .المؤلد ين قبله ُيوردوَنَنا متداول   بعاـنا بـبعضٍ  غيـر أن المؤسق

هذا السد رالمتعّل  ب رش الحروا من 
(1). 

يَن ُحُلولقهق يف سجستان ـعقهق تحعيـَ   ،وضا أبو محمد كتاَبُه هذا حق وكـان الـدافُا لقَوضب

َبـُ  أصـحابه العـّران  .رلحـ  بـن زيـد بـن رغب  ريخه أبي الحسـن علـي ـطه لتألي ـه َرغب وَنشَّ

ورقـ ( يف مـّدة  350( يف )صـحيفبً وقد عّل  المؤلـه عـن رـيووه ) .وسؤالنم إياه ،هااك

ها أصَل ماّدة هذا الكتـاح كقُن َعد  ( ُيمب غيـر أنـه َلـمب َيَتَسـنَّ لـه الرجـوُع إلينـا وقـَت  ،)ساََتيبنق

 ،وكـان قـد تـرك ال ـحي َ  يف وراـه ُعَمـان ،ألنه ُسـ قَل إمـ َن الكتـاح بسجسـتان ،التأليه

ا يف العودة إلينا قريب ا ،ووف ا علينا من الاياع وتؤّيده  ،ههذا ما ي يده ماطوُ  ك م .ورمع 

 .(2)باُا إرارا  َوَرَد ب يف الكتاح

ـُه أسـانيَد الُعـّران الثمانيـ  ،تت در الكتاَح معّدم   وافي  ل فينـا المؤلد ـَمان  ،َف َّ وَأسب

َواة عانم ـا ذكـر فيـه ُرُرَقـُه يف أوـذ العـرانا   ،ورـر  روايـاتقنم ،الر  ُ ـّم َعَعـَد ف ـ   واص 

ينا عن ريووه َتَذرَ  .وَتَلعد بعد ت  يلق أسانيده يف فاتح  الكتاح عن عد  إعادة ذكرهـا  واعب

                                                 
(. وقد غلب على ت انيه العران أن يتتبعوا الم حه من أوله إلى روره، 261، 56م ر. ص /العاهرة  

. وهذا يـؤددي  متااولين فرش الحروا، ف ن َعَرَضتب مسأل   من مسا ل األصول تكّلموا عانا حيُث َوَرَد ب

 محتوى الكتاح، واضطراح اللتيب فيه.إلى انعطاع التسلسل الطبيعي يف 

ا يف ُجـزن األصـول. ان ـر الكتـاح األوسـط مـث  : ص1) َه ُيحيل إليه كثيـر  . 625، 601، 61، 55( ما أن المؤلد

ـا إَلـى كتابـه األوسـط، وُجل نـا ُيحيـل إَلـى  ُد يف كتاح )المررد( المخطوطق إحا ٍ  من المؤلدـهق أيا  وَنجق

ُل َمـنب َقـال: الَوقبـُه عاـد »)وفينـا:  52مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورقـ   ُجزنق فرش الحروا. ان ر َوَقـوب

ـد  َلـيبَس بشـيٍن، وقـد 
ـرق اهلل؛ قـول  فاسق نب أمب

ـُل مـق ﴾ أي: ذلـ  الحق ب
ق
ـرق اهلل نب َأمب

َ ُ وَنُه﴾ وَيبتدئ ﴿مق قوله ﴿َيحب

ُ  معاى ا ي  يف كتاح األوَسط وجـه الورقـ  و، 136فنـر الورقـ  ووفنرهـا،  125وجه الورقـ  و، «(َذَكرب

 .123فنر الورق  و، 121وجه الورق  و، 132

ــُر إم  ـه الكتــاح بسجسـتان. وص 32( ان ـر ص2) ــُر ال ـحي   التــي َعلَّعنـا وتركنــا يف  62وفينـا ذقكب وفينـا ذقكب

ه:  61ُعمان. وص ... وذَ »... وفينا ما ن  
ّ
ي ـَمه وأكَثُر ما كان َيعتمد يف هـذه العـرانة علـى ا َدمـق ي اسب

َكـَر لـق

ها عاـي ـدق ، وُبعب َّ
ر نسـختي علـي ُت بعد ذل ، لتعذ  ـُت »وفينـا:  355وص«. وُكايته، غير أّني َرَككب وقـد َعلَّعب

ّي فيما أفن ، 52، 52مثـل ص ،وقد أرـار إلـى تعليعـه هـذا يف مواضـا أوـرى مـن كتابـه«. هذا عن الُكَريبزق

156. 
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ُه ذل  من بيان مـا ارـَتَنَر مانـا ،(1)يف  ااياه اَعب يقيـز  ،والتابيـهق علـى مـا َرـذَّ عانـا ،وَلمب َيمب وَتمب

ُل إليه ب يجاٍز دون تطويل ،(2)المستعَمل والمرفوأ ُد َساََد روايٍ  ما  ،(3)وهو ُيلبمق وقد ُيورق

  .(4) ي لغرأ التو

َلـ ق م ـادقر َسـَبَعتبهُ  مثـل:  ،سـوان يف فـن العـرانا  أو غيـره ،است اد المؤلدُه مـن ُجمب

 وم ــا ا  أبــي  ،(6)هـــ( وغيــره مــن ت ــاني ه236 بــن قتيبــ  )  (5)كتــاح أدح الُكّتــاح

  بـن وق يدة التجويد ألبي ُمزاحم الخاقانقي موسى (7)هـ(221س   )  بن ُعَبيبد العاسم

وكتـاح الاـوادر  (9)هــ(321مجاهـد )  بـن وم ا ا  أبي بكـر (8)هـ(325)  عبيد اهلل

 الكـويف )  بن ألبي الحسن علي
ّ
يـانقي  بـن و)معـاين العـررن( لَسـَلم  (10)هــ(3حـاز  اللدحب

 .(11)هـ(310عاصم الاحوي ) 

ـمب  ٍد بقنق ـد .وأحيانا ياعل عن أع ٍ  هو قريُب َعنب َمـد الشـنير بـابن  بـن مثـل: ُمَحمَّ أحب

ان(325ُبوذ ) َراَ  علـي العسـكري المعـروا  بن ومحمد (12)هـ( صاحب )اوت ا الُعرَّ

                                                 

ـّح  مـا ذكـره1) ُث الَملـل، حسـب صـريل عبارتـه. ان ـر الكتـاح ( ألن الُمَشاَهدة تأيت علـى صق ، والتطويـُل ُيـورق

 .66، 10األوسط ص

 .10( ان ر ص 2)

 .120( ان ر مث  ص3)

 .556، 133( ان ر مث  ص4)

 .52( ان ر ص5)

 أحيانـا ص235، 122( ان ر مث : ص6)
ّ
 /1. وان ـر ترجمـ  ابـن قتيبـ  يف األعـ   615، 131. ويسميه الُعَتيببقي

133. 

 .136 /5. وان ر ترجم  أبي عبيد يف األع   122، 266، 122ان ر مث  ص( 7)

 .321 /3. وان ر ترجم  أبي مزاحم الخاقاين يف األع   153( ان ر مث  ص8)

 .261 /1. وان ر ترجم  ابن مجاهد يف األع   355، 325، 112( ان ر مث  ص 9)

 .52مراتب الاحويين ألبي الطيب اللغوي ص . وان ر ترجم  اللحياين يف621، 551( ان ر مث  ص10)

 .113 /3. وان ر ترجم  ابن عاصم يف األع   352( ان ر مث  ص11)

 .302 /5. وان ر ترجم  ابن رابوذ يف األع   115، 252( ان ر مث  ص 12)
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ادي الموصلي )  بن وأبقي ال تل ُعثمان (1)هـ(315بقَمببَرَمان )  وغيـُر بعيـٍد  (2)هـ(322جق

َيه  .أن يكون َلعق

ـَران؛ أحمـد نب
ُكر أنه ت  ل كتب ابـن مق  (3)هــ(351الحسـن األصـبناين )  بـن وَيذب

دوكتاح الطب ُمَحمَّ
 بـن وكتـاح المعجـم لقُمَحّمـد (4)هــ(203عمر الواقـدي )  بن عا  لق

 .(5)هـ( وغيره من ت اني ه351الحسن الاعاش ) 

ــَرُا للكتــاح نســخ  فريــدة يَّ  بالربــاط يف  ،ُتعب
هــي مــن مح وفــا  الخزانــ  الَحَســاق

ـُ نا وقـد َسـَبَ   ،وعلينا جرى ا عتماد يف إوراس َرببَعَتيبهق  ،المملك  المغربي  وإتمامـا  .َوصب

ة حسن لنا:  زَّ
ـَت  ،هذه المخطور  نسخ  فريـدة»لل ا دة أنعل هاا وصه الدكتور عق   أوب

وهي  .وهي مح وف   يف الخزان  الَحَساقّي  يف الع ر الملكي العامر بالرباط .َلَنا فيما نعلم

نجـرة مكتوب  بخطد نسٍ  جّيد مـن وطـوط العـرن السـادف مـن ال ،قديم  جليل   صحيح 

   .(6)وعلينا ر ار وط الاس  السلجوقي .فيما نعّدر

َد  والبقَلى َكتب هذه الاسخُ  من أ ر العق واوتلط بعُاـنا  ،فتبعثر ب أوراُقنا ،وقد َتَ كَّ

ـَدنا يف ترتيـب األورا  .وتغيََّر ب مواضُا كثيٍر من األورا  ،ببعض ناها  ،فعملاا َجنب وأَعـدب

ٍد جنيد َ ابقَنا بعد َجنب
  .(7)«واعتمدناها يف التحعي  ،إلى نق

                                                 
 .233 /6. وان ر ترجم  مربمان يف األع   103( ان ر مث : ص1)

 .201 /1ابن جاي يف األع    . وان ر ترجم 353( ان ر مث  ص2)

 . 321، 153، 151، 110( ان ر مث : ص3)

 .311 /6. وترجم  الواقدي يف األع   12( ان ر مث : ص4)

 .51 /6. وترجم  الاعاش يف األع   136، 52، 11( ان ر مث : ص5)

َدُه أهـل الخـط يف ع ـر السـ جع  يف( 6)  العـرنين الخـامس وط الاس  السلجوقي: هو وط الاسـ  الـذي َجـوَّ

والســادف للنجــرة، ويتميــز بوضــوح حروفــه وعــد  تشــابكنا. وقــد وصــلتاا مجموعــ  مــن الم ــاحه 

السلجوقي  تعد من أضخم الم ـاحه الموجـودة ا ن. ان ـر: الخـط العربـي جماليـا  ال ـن والتـاري ؛ 

 /العـاهرة -بيـ  . وكالـ  ال ـحاف  العر2020 /هــ1111: 1دراسا  وأبحاث. تأليه: مجموع  ُكتَّاح. ط

 . 12م ر. ص

 .31 -33( الكتاح األوسط؛ ألبي محمد العماين. معدم  المحع  ص7)
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ـاقَد ب منّمـُ  تحعيعنـا إلـى: إبـراهيم عطـوة عـوأ وأحمـد  ،أما الطبع  األولى فُأسب

ر  ب
عن  ، 1225هـ/ يااير 1115يف رعبان  وصدرْت  ،حسين صعر؛ من علمان األزهر بقمق

ــتب وزارُة الــلاث العــومي  ،صــ حا  601يف  ،مطــابا دار أوبــار اليــو  بالعــاهرة وتولَّ

َرهاو تبدأ من تسمي  الكتاح  ،وعلينا مؤاوذا   كثيرة .الثعاف  بسلطا  ُعَمان توزيَعنا وَنشب

َعيبهق  ا من ُمَحعد ي للعررن الكريم( اجتناد 
ا بغيـاح قواعـد التحعيـ   ،بـ )العرانا  الثمانق ُمـرور 

 .وانتنان  بَرَدانة اإلوراس وعد  اكتمال الحواري والتعليعا !! ،العلمي

بتحعيـ  الـدكتور  ،صـ ح  622يف  ،ع  الثاني  عن دار ال كر بدمشـ وصدر  الطب

يَّ   ُمتبَعاَـ  .(1) 2006هـ/ أغسطس 1123يف رجب  ،عزة حسن
لبمق غيـر أنَّنـا  ،وهي ربع  عق

َوُذ علينا ُل من هااٍ  يسيرة ُتؤب َلمب َتخب
(2). 

 الكتاب الجا ع: .3

ــهق )األوســط( أن يكــون  ــن وضــا كقتابق ــد م ــو ُمَحمَّ ــين  -كاســمه  -ق ــد أب ــًطا ب َوَس

الِت  متـــه:  ،الُمْخَتَصـــَراِت والُمَطـــوَّ يبُته )الكتـــاح األوســـط يف علـــم »قـــال فقـــي ُمَعدد وَســـمَّ

ا  ُت يف َوضب يرت ُا المراُد ماه ما ُمـرور األوقـا   ،كتاٍب هو أَتم   نمالعرانا ( إذ قد َرَرعب

يه ) .(3)«وُمَساَعدة األّيا  ل هذا ُيَسـمد  ،(الجـا ع الكبيـر( أو )الكَِتـاب الَجـاِ عوكتاُبه المطوَّ

ا ر  م  ن نم أنَّ ابتَداَنُه به كان ُمَبكد نب إحا تـه عليـه يف َمـوارقَن كثيـرٍة  ،ومن العبارة المتعدد
ومـق

                                                 
 ( َيجدر التابيُه هاا إلى أن المحّع  َلمب يّطلا على الطبع  السابع  للكتاح، كما ُي نم من ك مه.1)

ط يف علـم العـرانا ؛ ألبـي وق    ما الكتاح األوسـ»( كتبُت م ح ايت على هذه الطبع  يف معال لي بعاوان: 2)

 المعرئ بن علي بن محمد الحسن
ّ
ومـن م ح ـايت علـى الكتـاح التـي فـاتتاي اإلرـارُة «. سعيد الُعَمانقي

ُدوَن ذكـر « صـلى اهلل عليـه»بل ـل: ملسو هيلع هللا ىلص إلينا يف معالي الاعدي: إيراُد المؤله صيغَ  ال  ة على الرسـول 

رى علينـا بعـض المـؤلد ين يف العـرون األولـى، وجـدير  التسليم. ويبدو أن ذل  من الُمَواَضَعا  التـي جـ

َرَج   فينا وليست واردة  يف األصل، كما هو واضل  32بالذكر أن ل    التسليم يف وطب  المؤله )ص ( ُمدب

، 51، 13، 11(. ان ر صـيغ  )صـلى اهلل عليـه( يف ال ـ حا  التاليـ  مـث : 35من صورة المخطوط )ص

51 ،56 ،60 ،32 ،133 ،131، 525 ،565. 

 .10( الكتاح األوسط ص3)
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ا رـوي    (2)ومـن )المررـد( (1)مـن الكتـاح األوسـط واسـتأَ َرُه  ،ُنـدرك أنـه قاـى فيـه زماـ 

طقَنا َر اهلل لـُه  .ا  والت سـير والوقـوايف العـران ،بت  يل المسا ل وَبسب ي هـل َقـدَّ رق و  َنـدب

ُطورٍ  له يف ريٍن من الخزا ن .َتَماَمه أو    .َوَلمب أفَ رب ب رارٍة إَلى ُوجودق َمخب

 كتاب الُمْغنِي: .7

 -َنـصَّ عليـه يف معدمـ  كتابـه )المررـد(  .( يف معرف  ُوُقـواق العـررنالُمْغنِيكتاح )

ُره  د الَحَسنُ »قال بعد الحمدل  وال  ة: حين  -ا تقي ذقكب سعيد  بن علي بن قال أبو ُمَحمَّ

 
ّ
ــا َوَقــَا ال ــراُ  مــن -َغَ ــَر اهلُل لــه ولوالديــه ولقَجميــا المســلمين  -الُعَمــانقي ــُد؛ َفَلمَّ : أّمــا َبعب

طق مـا ذكـره أبـو حـاتم بالُمْغنِيالكتاح الُموَسمق  وأبـو  (3)يف معرف  وقوا العررن؛ على َررب

َمُنما اهلل  - (4)بكر َمـا فيمـا ذكـراه -َرحق ي إم  ـه بقنق ُت فيـه  ،وكاُت اقتـديُت فينـا فـق وَسـَلكب

                                                 

ــا علــى اإليجــاز. ونستع ــينا يف الكتــاح الجــامقا إن رــان اهلل »)وفينــا:  225، 166( ان ــر مــث   ص1) َردُتَن أوب

، »)وفينا:  213، «(تعالى َر هذه ال  ول يف الكتاح الجاما بعقللنا وُنَكتقنا، مبسور ا ُمستع ى  وسأعيُد ذقكب

وفقــي هــذا الكلمــ  عاــدي ُوجــوه  أَوــر، ُتجّوزهــا العربيــ ، َوَلــمب »)وفينــا:  355، 326، 255، «(إن رــان اهلل

َللقَنا يف الكتاح الجاما؛ إن  ، فأعرضُت عن ذكرها هاا. وسأستوعب إيراَد الوجوه كلنا بقعق أجدها مسطورة 

كره يف الكتـاح فأّما عللنا والحج  لكل مذهٍب مـن مـذاهب العـّران فينـا ف نـا نـذ»)وفينا:  331«( ران اهلل

 «(.الجاما إن ران اهلل

والعـول يف أهنـا ]يعاـي البسـمل [ مـن ال اتحـ  أو »)وفينـا:  15( ان ر مث : الاسـخ  الربيطانيـ ؛ فنـر الورقـ  2)

ووجـه «(. ليست مانا موقوا علـى اوـت ا ال عنـان، وسـاراه يف كتاباـا الجـاما المشـتمل علـى الت سـير

 32وفنـر الورقـ  «(. زيـادة كـ   نـذكرها يف الجـاما الكبيـر إن رـان اهللويف المسـأل  »)وفينا:  22الورق  

)وفينـا:  52وفنـر الورقـ  «(. وسلى هذه المسأل  بزيادة َتَعص  يف الكتـاح الجـاما إن رـان اهلل»)وفينا: 

 وان ر«(. ونحن نذكرها وما يتعل  بالوقوا مانا  م نعيد ذكرها مستع ى يف الكتاح الجاما إن ران اهلل»

، «(ويف المسأل  رول  ُيذكر يف الكتاح الجاما إن ران اهلل تعـالى»)وفينا:  22الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  

 «(.وقد قيل فيه وجوه  غيرها نذكرها يف كتاح الجاما إن ران اهلل تعالى»)وفينا:  112ووجه الورق  

ـتاين )  بـن محمـد بـن ( يعاي: أبا حاتم سنل3) سب
جق هــ( صـاحب كتـاح 255هــ أو 215عثمـان الجشـمي السد

 .113 /3)المعارا والمبادئ( يف وقوا العررن. ان ر ترجمته يف األع   للزركلي 

هـ( صاحب كتاح )إيااح الوقه وا بتدان يف كتاح اهلل 325العاسم األنباري )  بن ( يعاي: أبا بكر محمد4)

 .331 /6عز وجل(. ان ر ترجمته يف األع   للزركلي 
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َبه بقَنذا الكتاح عق َبببُت أن ُأعب الذي هـو أَتـم  ماـه ومـن سـا ر  ،رريَ  اإليجاز وا وت ار؛ أحب

ــم لب َرَدُه أهــُل الوقـو ،الكتـب المعمولــ  يف هـذا العق َد فيـه جميــَا مـا أوب رق ا مت رقــ   يف وأن ُأوب

نقمب يف تعاسـيمنا ،على اوت ا ررا نـم فينـا ،كتبنم
ـي ا لقَحعا عنـا ،وُوجـوه اوتيـاراتق  ،متع د

ا يف ررحنا والكشه عن أسرارها رق ما َيَتَحاد  بقهق  ،ومبالغ  كب
 ،أهُل الاحو والعـررن فينـا (1)وذق

ا با سه ا يف جاسه ،ليكون كتابقي هذا قا م  م   .(2)«...ومتعدد

( سـاب   علـى )المررـد(وهذه ا َ
ي ( ُمخت ـر   ،لعبارة ت يدنا أّن )المغاـق

َ
ي اـق وأّن )الُمغب

  ،موجز تاَبَا فيه اإلمـامين أبـا حـاتم وأبـا بكـر
َ
ـي بخـ ا )المررـد( الـذي التـز  فيـه َتَع د

ويبـدو أن ابــَن الجــزري ُيشـير إليــه يف قولــه  .معـا   أهــل الَ ــند علـى اوــت ا ُوجوهنــا

ــي م ــا ألب م 
جق : ُمَترب

ّ
ــانقي ــان؛ أحــُدُهما ]»حمــد الُعم ــوا كتاب ــه يف الُوق ــُر  (3)[......ل وا َو

المررد؛ وهو أَتم  ماه وأبَسطُ 
َسـَن فيـه وأفـادَ  ،(4) ـَم الوقـَه فيـه إلـى التـاّ   ـم  .أحب وقـد قسَّ

   .(5)«وَزَعَم أنه تبا أبا حاتم السجستاين ،الحسن  م الكايف  م ال الل  م الم نو 

                                                 
ة، وهي الُمَخاَلَ  . أي: ما يختل ون فيـه ويتاـازعون )ان ـر: مختـار ال ـحاح؛ للـرازي. ( من التَّ 1) َحادد والُمَحادَّ

وذكر ما يتجاَذُبـه »(. هكذا ورد يف الاسخ  اللكي . وجان يف الاسخ  الربيطاني  بل ل: 111مادة: حدد، ص

ور ، وما أ بت ه هاـا هـو اجتنـاد  ماـي وكلم  )يتجاذبه( ورد  غير ماع«. و ُا أهل الاحو والعرانا  فينا

ولـى مانـا األ ال ـ حا  ألن – اللكي  على زماهنا تعد  ما –يف قرانهتا. وإنما أّورُ  ل ل الربيطاني  هاا 

 مرقع  بخط أحدث من وط األصل.

 ( المررد يف الوقه وا بتدان؛ ألبي محمد العماين؛ الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  األولى.2)

ُدها من كتاح )غايـ  الانايـ (  بـن الجـزري. والعـرا ن تشـير إلـى أن  ( بياأ  3) يف الاسخ  المطبوع  التي أعتمق

 الل    الساقط  هي )المغاي( كما سب  بياُنه يف حاريٍ  متعدم .

ة حسـن. وإلـى هـذا المعاـى ق ـد 4) ـزَّ
ـُ  الـدكتور عق ( أبسط: أي أوسا وأكثر ت  ي . كما َنبَّه إلى ذل  المحعد

سروسي يف تسمي  كتابه )المبسوط( يريد: الموسا والم  ل. وماه قول أبي محمد العماين يف األوسط ال

وهي من األل اظ التي ُيخطـئ يف «. يف كتب العرانا ؛ مخت راهتا والكتب المبسور  فينا(: »... 52)ص

ا  حـول هـذه المسـأل  تأويلنا كثير  من أهل الع ر، ويحملوَننا على عكس ما سيعتب ألجله. ان ر توضيح 

 .200يف كتاح: أرتا  مؤتل ا ؛ للدكتور إبراهيم السامرا ي. ص

. وسـيا  الكـ   يـوحي أن العبـارة األويـرة )وَزَعـَم أنـه تبـا أبـا حـاتم 223 /1( غاي  الاناي  )م در ساب ( 5)

   هـوالسجستاين( تعود على كتاح المررـد، وي نـر لـي أن ال ـواَح يف عودتقَنـا علـى كتـاح المغاـي، و
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ا رَوـَر َنَعـَل عاـه ،من كتاح المغايَلمب أف رب باسخ   ـدب م ـدر  قـال األسـتاذ  .وَلمب أجق

ا َذَكـره أو أرـار إليـه»محمد بوزيان باعلـي:  ا لُوجـوده يف  ،و  أعلـُم أّن أحـد  د معـر  أو َحـدَّ

 .(1)«الخزانا  العام  والخاص 

 كتاب الُمْرِشد: .3

ُل فاتحالمرشدكتاح ) واسـت دنا مانـا أنـه كتـاح   ،تـه( يف الوقه وا بتدان؛ َتَعدَّ  َنعب

ل  مخ وص بعلم الوقه ان والاحـويين ،مطوَّ د أقاويـَل الُعـرَّ وقـد  ،استع ى فيه أبو ُمَحمَّ

َم الوقَه فيه إلى التاّ   م الحسن  ـم الكـايف  ـم ال ـالل  ـم الم نـو   كمـا قـال ابـُن  -قسَّ

ا  ،وَرتََّب ُمحتواه حسَب تسلسل ُسَورق العررن -الجزري  رياتقَنـا علـى أنـواع الوقـه م ـاد  

ره بقُمعدم  رويل  يف نحو عشرين ورق  .المذكورة  ،َبيََّن فينا الوقـه وأهميـ  معرفتـه ،َصدَّ

 .(2) م َضَبَط اصط حاته التي استعملنا يف كتابه ،واستعرأ م ا ا ق سابعيه فيه

 غيـر أين وجدتـه ،وليس يف ك   العمـاين و  غيـره مـا يـؤرخ زمـان تـأليه الكتـاح

  .(3)فزمان تألي ه  ح  له ،يحيل فيه على الكتاح األوسط

وأرـار و لـه  ،دون تخ يص مكان بعياه (4)«يف ب د العجم»وياص على ت اي ه 

ومكـاُن التـأليه هـذا كـان أحـد دوافـا المؤلـه إلـى  .(5)«غزنـ »إلى بعض مشـاهداته يف 

كرهــوا اإلرالــ  يف  ألن المتعــدمين ،إرالــ  الــا س يف كتابــه بزيــادة الشــرح والتوضــيل

                                                 
ما ُت يده معدم  أبي محمد العماين على )المررد( التي سب  نعُلنا. زيـادة  علـى أنـه وـاَلَه أبـا حـاتم يف   

 مواضا كثيرة من كتابه )المررد( وَلمب يلتز ب بقُمتابعته. 

 .35( َمنب ُهو أبو محمد الُعمانقي؟ بعلم: محمد بوزيان باعلي )مرجا ساب ( ص1)

 كتاح على نسخته الربيطاني  يف قسمه األول، وعلى نسخته اللكي  يف قسمه الثاين.( اعتمدُ  يف وص ي لل2)

[ تـلدد يف    ـ  و   ـين  َّ وهـذه الكلمـ  ]يعاـي: َكـ: »13( يعول مـث  يف الاسـخ  الربيطانيـ ؛ وجـه الورقـ  3)

 «.نينا فيهموضعا يف العررن، تتامانا ومس عشرة سورة، ذكرهتا كلنا يف الكتاح األوسط وبيات معا

 . 33( الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  4)

 .56( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  5)
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وعام   ،«فمن عرا مذاهبنم قاف ما لم يجده يف كتبنم على ما أوردوه مانا» ،م ا اهتم

ُت أنـا »لذل  قال:  ،  حل لنم يف العياف -واص  من   يتعن العربي   -الااف  وقد َنَ  ب

على سا ر ما يجوز الوقه عليه مانا ليكون أسنل علـى مـن َنَعَ ـتب درجُتـه عـن العيـاف 

 .(1)«ومعرف  المعاين

  تسُا مخطوراٍ : -حسب ار عي إلى ا ن  -وللكتاح 

يف   خطوطـب المتحـف البريطـاين المحفو ـب حاليـا بالمكتبـب البريطانيـباألولى:  -

تما  نسـخنا  (:Or.9701( برقم )The British Libraryلادن/ المملك  المتحدة )

عيسـى  بـن علـي بـن كتـب أبـو بكـرو»قال ناسـخنا يف رورهـا:  .هـ وهي األقد 556سا  

َوَرة (2)العرسي وكان ال را  ماه يف السابا عـ]ـشر[ من ذي الععدة سـا   ،ال علي بباح َعزب

قوبلـت بـُأ    .[....ن عـه ] ،كتبـه لا سـه ولمـن صـار إليـه بعـده .ست وومسين وومسم  

 .«ودحسب الطاق  والمجنـ ،وعلينا ]وطه[ بالحر  الشريه ،ُقر ت على الشي  المؤله

َوَرة ،وباح عزورة: أحد أبواح المسجد الحرا  ررفه اهلل  .وأصـُل تسـميته بالحـان: الَحـزب

بالعين المنمل   -وعام  أهل مك  يسمونه: باح العزورة »قال صاحب )تح يل المرا (: 

   .(3)«وإنما هو بالحان المنمل  -

                                                 
 . 31( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  1)

 ،>العررـي»( كذا ُرسمت يف األصل باعطتين واضحتين على العاا، وبسين غير ماعور . وتحتمل أن ُتعـرأ: 2)
ـُم المخطـوط   يؤيـد هـذه « العربسـي»يوسـه الك ـراوي:  وهذا هو األقـرح. وقرأهـا األسـتاذ أبـو وَرسب

مسـلم  بـن اهلل محمـد انتسـب جماعـ   مـن أهـل العلـم، مـانم: أبـو عبـد« العرري ال علي»العرانة. وإلى 

هـ( صاحُب كتاح البيان يف ررح الربهان. ان ـر ترجمتـه 530العرري ال علي المازري اإلسكادري ) 

تونس.ـــ  / . دار الكتــب الشــرقي 1255: 1الوهــاح. ط حســن حســاي عبــد يف: اإلمــا  المــازري؛ تــأليه:

 . 21ص

 بـن ( تح يل المرا  يف أوبار البيت الحرا  والمشاعر الع ا  ومك  والحر  وو هتا ال خا ؛ تأليه: محمـد3)

بَّا . دراس  وتحعي : عبد بن أحمد دهـيش.  بـن اهلل عبد بن المل  سالم المالكي المكي المعروا بال َّ

 . 351 /1المملك  العربي  السعودي .  /مك  المكرم  - . توزيا مكتب  األسدي2001 /هـ1121: 1ط
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ر على هذه الاسـخ  أن أوراقنـا األولـى سـعطت فرقعنـا ناسـ   متـأور بخـط وُيَعكد

ُا مانا هو   ث وعشرون ص ح  من أولنا ،حديث لذا ف ن عاواهنا ومعـدمتنا    ،والُمَرقَّ

كتاح المررـد »وعاواهنا كما ورد يف صدرها بالخط الحديث:  .ياتميان إلى زمان نسخنا

 ،وغيــرهم مــن بــاقي األ مــ  العــران والم ســرين ،يف الوقــوا علــى مــذهب العــران الســبع 

 .«ر مانا على مذاهب السبع  المت   على قرانهتم رضي اهلل عانم أجمعينوتبيين المختا

ــ  مــن  ،ورقــ  120ومجمــل المخطورــ  يف  .ويف أولنــا تملكــا  متــأورة ون اســتنا جلي

ومعاَبَل  باسخ  قر ت عليـه وعلينـا  ،فني قريب  عند بزمان المؤله ،صريل ك   الااس 

   .(1)وطه

للمملكـ   م ُنعلت إلى المكتب  الوراي   ،ب بالرباطَ خطوطب الخزانب العا ّ الثاني :  -

وتحعيعنـا ووجـوه  ،المررـد يف َتنـذيب ُوُقـوا العـررن»وعاوان الكتاح فينـا:  .المغربي 

ت ـــايه الشـــي  ال عيــه اإلمـــا  المحعـــ : أبـــي محمـــد  .تعاســيمنا وعللنـــا وأحكامنـــا

 .صـ ح  233 ( عـدد أوراقنـا566تحـت رقـم: )  .«علي الُعمانقي المعـرين بن الحسن

وعلينــا عــدة  .واليــ  مــن اســم الااســ  وتــاري  الاســ  ،وهــي بخــط أندلســي عتيــ 

اب علينـا .(2)َتَمل كا 
َنا ألّني َلـمب أرَّلـق

سق رق  ُمَ نب
هق تبتـدئ  .وهي الجزن الثاين ماه حسب َوصب

  .بسورة الما دة وتاتني بيور الُعررن

ا علـى هــذه الاســخ  عـزة حســن يف تحعيـ  كتــاح )المررـد( اعتمــاد   .وقـد رــرع د

َ ُه لنا لقَما فيـه مـن م ح ـا  قيمـ  .المغربي  قـال الـدكتور  .ومن ال ا دة أن ناعل هاا َوصب

ـــّزة:  ـــاط»عق ـــ  بالرب ـــ  العام ـــا   يف الخزان يف قســـم  ،تحـــت ل نـــذه المخطورـــ  داُر الو 

                                                 
( وق ُت على صورة مانا عن رريـ  مركـز الملـ  في ـل للبحـوث والدراسـا  اإلسـ مي  بالريـاأ )رقـم 1)

 (.1200 -1525الح ل: ح

. 36حمـد بوزيـان باعلـي )مرجـا سـاب ( ص( راجا الوصه يف معال: َمنب ُهو أبو محمد الُعمانقي؟ بعلـم: م2)

ا إلـى العـرن  وجعلُتنا يف المرتب  الثاني  هاا باان على ترجيل الدكتور عزة حسن أن وطنا عتي  يعود تعـدير 

 السادف النجري، كما سيأيت الاعل عاه.
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ُر الثــاين مــن الكتــاح . (566بــرقم ) ،مخطورــا  دا ــرة األوقــاا ــ ب جــان يف  .وهــي السد

 ،وتحعيعنـا ،  العاـوان مانـا: )السـ ر الثـاين مـن المررـد يف هتـذيب وقـوا العـررنص ح

َللنا ،ووجوه تعاسيمنا ت ايه الشي  ال عيه اإلما  المحّعـ  أبـي محمـد  .وأحكامنا ،وعق

 .ورضوانه َلَديبه( ،رحم  اهلل عليه ،علي الُعَمانقي المعرئ بن الحسن

ُر األول مانا م عود علـى الـرغم مـن التاعيـب والبحـث  ،جـودهلـم نعلـم بو .والسد ب

ــل  ــ  اإلســ    ،يف وــزا ن المخطورــا  -دون جــدوى  -الطوي و  ســيما وــزا ن مديا

بما تحتويه  ،الع مى إستانبول التي تعترب بح  جاَّ  مخطورا  اللاث العربي اإلس مي

ياـ  أوـرى و  ي وقنـا يف ذلـ  أّيـ  مد .وزا انا العديدة من عيون ر ار هذا اللاث العري 

ــه ــدة( .يف العــالم كل ــى وقــوا ســورة )الما  ــالك   عل ــدئ هــذا الســ ر ب ــَورق  ،يبت ــم الس   

 .باللتيب إلى رور الم حه ،ُسورة  سورة   ،األورى

إ  أن البقَلى قد  .ليس فينا نعص  و  بل ،صحيح  وسليم  ،والاسخ  قديم  جليل 

وَتل ـتب  ،فتيكلـتب أرراُفنـا ،253ن ال  ح  ابتدان  م ،إذ أصاح أوراَقَنا األويرة ،أضرَّ نا

ـا سـي  ا ، م أراد المسؤولون الح اظ علينا .مواضُا مانا ب ل ـا  أورا   ،فرّمُموهـا ترميم 

َيـــتب بعـــُض الســـطور  ،فأســـاُنوا إلينـــا إســـانة  بالغـــ  ،بياـــان يف المواضـــا الباليـــ  إذ َو ق

 .تحت هذه المل عا  ،يف عدد من ال  حا  ،والكلما 

َ مُ وما أصا ولم يب  مانـا إ  قطعـ  صـغيرة  ،فعد تل تب  .ح الورقَ  األويرة مانا َأعب

فبعــي  .ح افــ  علينــا بــزعمنم ،فأل ــعنا المرقمــون علــى صــ ح  بياــان .مــن وســطنا

ا ألهنـا ذهبـت  ،وكانـت اإلسـانة هاـا أبلـألَ  .وو ي ما يف ول نـا مـن الكتابـ  ،وجُننا فاهر 

اُقـون  .ن الاسـ باسم الااس  وتاري  ]الاس [ واسم مكـا ـاُخ والَورَّ وهـي أمـور  َدَرَس الا سَّ

 .حسب العادة المعنودة يف الثعاف  العربي  ،على كتابتنا يف وتا  المخطورا 

بمـداد أسـوَد ممـزوس بمـان  ،وقد ُكتقَبت المخطور  على ور  سلطاين قديم  خـين

َن الخط بلون هذا المان .ماعوع قشر الجوز وهو وط أندلسي قديم  .افبدا جمي   ني   ،فتلوَّ
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الراسـخين  ،ت عب قرانته على غير العارفين المتمّرسين بعرانة الخطوط العربيـ  ،معتاد

ا أنـه مـن وطـوط العـرن السـادف مـن النجـرة .با رتغال يف المخطورا  ُر تعدير   ،ونعدد

ا ألركال حروفه يف الرسم ا على نوع الور  وققَدمه ،ن ر   .واعتماد 

وقيـــاف العســـم  .ســـاتمل ا 20× 25قياســـه  .كبيـــر الحجـــموالمخطورـــ  مجلـــد 

ويف كـل صـ ح     ـ   .فيـه  ـ ث وسـبعون وما تـا صـ ح  .ساتمل ا 15× 21المكتوح 

ا بعـون  ،هذا وقد بدأنا بتحعي  الكتاح با عتمـاد علـى هـذه المخطورـ  .وعشرون سطر 

 .به الدكتور عزة حسن و  أعلم ا ن م ير هذا العمل الذي ابتدأ .(1)«اهلل تعالى وَماّه

( وأصلنا 12025 ،12021)برقم  الوطنيب التونسيب دار الكتب خطوطب الثالث :  -

فـر  الااسـ :  ،معسـم  يف جـزأين بخـط مغربـي ،من معتايا  المكتب  الاوري  يف ص اقس

قــي مــن األول يف رــنر المحــر   بــن علــي بــن اهلل عبــد بــن محمــد هـــ 315ال حــا  الَمُيرب

ومن الثاين  ،معدم  وسور ال اتح  والبعرة ورل عمران والاسان والما دة()ويشتمل على ال

وهـي نسـخ   .هـ )ويشتمل على سـورة األنعـا  إلـى روـر الم ـحه(315يف ربيا األول 

  .(2)كامل  لو  سعوط الورق  األولى المشتمل  على العاوان وصدر المعدم 

 Istanbul University َ ْخُطوطـــب  كتبـــب جا عـــب اســـطمبولالرابعـــ :  -

Library تحت رقم ،يف تركيا Ay.6827  )بعاوان )كتاح المررد يف الوقه وا بتـدان

ـد»ُكتقَبتب بخّط مشـرقي بعلـم:  ،ورقا  205يف  ـَباع بـن َوَلـه بـن ناصـر بـن ُمَحمَّ  بـن سق

ّ مـــذهب ا عبـــد
ا الشـــافعي ّ بلـــد 

ـــي ُمَحـــرَّ   25وتـــاري  نســـخنا: يـــو  الجمعـــ  « اهلل التَُّروجق

َب علـى غ فنـا أّننـا تشـتمل علـى  .وهي ُمَعاَبَل   بأصـلنا علـي يـد ناسـخنا .(3)هـ360 ُكتـق

                                                 
بمجلـ   ( مخطور  غميس  نادرة لكتاح ن يٍس من اللاث العربي اإلس مي؛ بعلم: عزة حسن. معال ماشـور1)

  (.2001التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي  المؤروين المغارب (. العدد السابا عشر )رتان 

عامر العيسري، أرسـلنا إليـه الـدكتور محمـد  بن ( وق ُت على صورة مانا عن رري  الباحث العزيز: محمد2)

 علوان. جزاهما اهلل ويرا.

   كتابه )نوادر المخطورـا  العربيـ  يف مكتبـا  تركيـا(.( أرار إلى هذه الاسخ  األستاذ: رماان رشن يف 3)
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لكانـا  .وهي تبتدئ بسورة األعراا وتاتني بـيور العـررن ،>الا ه األوير من المررد»

َلتب من ن  ه األول رة بقُمعدم  الكتاح التي ُنعق  .(1)ُمَ دَّ

 ،(1551؛ تحـت رقـم )غرب خطوطب الخزانب الحسنيب بالرباط يف المس : خامال -

 1فـر  مانـا يـو  الث  ـان  ،سـليمان بـن أحمد بن كتبنا بخط مغربي: علي ،ورق  300يف 

 .وهي نسخ  كامل  للكتاح ،هـ221محر  

؛ تحت رقـم  خطوطب  كتبب وزارة الشؤول الدينيب واألوقاف بالجزاسرالسادس :  -

يوسـه  بـن أحمـد بـن عـادرال عبـد بن كتبنا بخط مغربي: محمد ،ورق  165يف  ،(323)

وهي نسخ  كاملـ   .هـ1033روال  22وكان فراغه من نسخنا ضحوة ا  اين  ،الم يتي

   .للكتاح

وهي وزان   كـان َلَنـا  ، خطوطب خزانب دار العدة بواحب فجيج بالمغربالسابع :  -

ــا ،رــأن  ع ــيم َقــتب رــرق ا وغرب   ــم ت رَّ
ــَ  مــن المخطورــ  بقالخزانــ  ا - (2)  ن إ  وَلــمب َيبب

ا وزاد ب علينا ب ا دٍة  ،ص حتنا األولى! وارتملتب على معدم  الكتاح التي نعلااها سابع 

أرال اهلل  ،(3)وَسّميُته لخزان  العا د الجليل أبقي علي الحسن»من ك   المؤله جان فينا: 

َته َجَته ،ُمدَّ ه ُمنب
َسـَن علـى األ ،وأدا  َلُنم دولَته ،وحرف على العلم وأهلق حـرار وأهـل وَأحب

                                                 
َل  –. ووق ُت على صورٍة مانا. قلُت: وقد َبَدا لي اسُم ناسخنا 251ص /2س   ا – األمر أوَّ ـَمانق  رـبين  بأسب

ا،  ـم علمـُت أن  ي( فاحتملُت أّن فينا ت حي   الُعمانيين، ف ااُته كذل ، غير أين رككُت يف نسبته )التَُّروجق

ي( إحدى قرى محاف   البحيرة بم ر، َذَكَرها ياقو  يف معجـم البلـدان وقـال عانـا: )تَ  ُروَج ( أو )َتُروجق

 «.َتُروَج : بال تل  م الام وسكون الواو وجيم، قري   بم ر من كورة البحيرة من أعمال اإلسكادري »

(. ان ــر: 5302تحمــل رقــم ) ( توجـد نســخ  م ــورة مانــا يف مكتبــ  الجامعــ  ا سـ مي  بالمدياــ  الماــورة،1)

 ؛ إصـدار قسـم 1113فنرف كتب علو  العررن يف مكتب  الجامعـ  ا سـ مي  بالمدياـ  الماـورة مـن عـا  

ــُت علــى صــورٍة مــن هــذه المخطورــ  يف دار 115المخطــوط رقــم  /321المكتبــ  بالجامعــ . ص  . وَوَق ب

 المخطورا  العماني .

زانــ  اإلمــا  ســي2) دي عبــدالجبار. و)فجــي ( مدياــ  علــى الحــدود الجزا ريــ  تعــا يف ( صــار  ُتعــرا ا ن بقخق

 .معال األستاذ محمد بوزيان باعليالجاوح الشرقي من المغرح. ان ر 

لب إلى معرفته.3)  ( َلمب أتوصَّ
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نب أن يأيتَ علينـا  .و  أزاَل عانم َماَلُه وُنَناه ،ال ال جزاه
قاضي ا لقُحعوقه وإن كانت أكثر مق

ـري ،ُركري  حراسـته ،ويبلغنا وصـ ي وَنشب
 
ي  ،وإيـاه نسـأُل الع ـمَ  مـن الزلـل ،واهلل ولـق

الخامسـ  وتشـلك معنـا يف هـذه الزيـادة الاسـختان  .(1)«والتوفي  لل واح بماـه َوُجـودقه

ُرها ،والسادس  اللتان تعد  وص نما  .والاسخ  الثاما  ا يت ذقكب

يف الجزا ــر )بــرقم   خطوطــب خزانــب دار الت  يــذ بجــا ع غردايــب الكبيــرالثاماــ :  -

أحمـد العـربي؛  بـن إبـراهيم بـن كتبنـا: محمـد ،ورق  بخط مغربي واضل 250يف  ،(51إ

ي نسـخ  كاملـ  تبتـدئ بمعدمـ  الكتـاح وهـ .هــ1251صـ ر  23وفر  مانا يو  األربعـان 

 .(2)وتاتني بسورة الااف

ــاطالتاســع :  - ــب بالرب ــب للمملكــب المغربي ــب الوطني ؛ تحــت رقــم  خطوطــب المكتب

  .(3)وحالتنا سي   ،كتبت بخط مغربي ردين ،نسخ  غير مؤرو  ،د(1335)

ا عاـدن .وكثرة مخطورا  الكتاح دالـ   علـى سـع  انتشـاره ا أّن علـى أنـه بـا   يعياـ 

نق ترتيبه ،كتاح )المررد( إما   يف بابه اعتَمَدُه جملـ   مـن األ مـ  الُعـّران  ، ستع ا ه وُحسب

 حتــى صــار ُيعــرا  ،(4)وعّعبــوا عليــه
ّ
وارــتنر أكثــَر مــن بــاقي م ــا ا  اإلمــا  الُعمــانقي

  .ب احب المررد

                                                 
المملكـ  المغربيـ ( /فجي  -( ال  ح  األولى من كتاح المررد )مخطور  وزان  اإلما  سيدي عبدالجبار1)

 ستاذ محمد بوزيان باعلي.نع  من معال األ

 -( فنرف مخطورا  وزان  دار الت ميذ )إروان( بجاما غرداي  الكبير؛ إعداد: مؤسس  الشي  عمي سـعيد2)

( ورقـم 11 . رقـم المخطـوط بـال نرف )2002إبريـل  /هــ1130الجزا ر. إصـدار: ربيـا ا وـر  /غرداي 

موسى الحاس موسى. جزاه اهلل  بن ألستاذ: بشير(. وقد زودين باسخ  مانا الباحث ا51الح ل بالمكتب  )إ

 ويرا.

الباحث الدكتور أبو يوسه الك راوي يف: معجم م ـا ا  الوقـه وا بتـدان  المخطورا ( استع ى هذه 3)

كما ن ى عانا مخطورا  أورى ُنسبت إلـى المعـرئ الُعمـاين، كمخطورـ  المسـجد  فما بعدها. 232 /1

 تركيا. األق ى، ومخطور  مكتب  أماسيه يف

 ( أررُ  إلى أمثلٍ  على األ م  الذين نعلوا عاه يف المناد التاريخي لنذا البحث. 4)
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ا تاــاول فينــ ،(1)افتـتل المؤلــه كتابـه المررــد بديباجــ  يف حـوالي عشــرين صـ ح 

 أهمنا: ،جمل  أمور وتابينا 

  .وذكر األوبار المأ ورة فيه عاد السله ،( تأصيل الوقه عاد المتعدمين1

ـُكت عاـده العـارُئ يف 2 ( اسم الوقه يطل  على ري ين: أحدهما الَعطبا؛ الـذي َيسب

ا ا أو ماطر  والثـاين: الموضـا الـذي  .وكان مما يتم الك   عاده أو   يـتم ،ت وته مختار 

ان ُماَبدنيَن على حكمهن ابَده ،صَّ عليه الُعرَّ هب العارُئ عق وهذا المعاى األوير هـو  ،وإنب َلمب َيعق

 .وإذا قيل: كتاح  يف الوقه؛ أرادوا به ذل  ،اصط ح العلمان

ُمون فينا من اعتبارا  ،( أقسا  الوقه3 وأحكا  كل قسـم  ،وما جرى عليه المتعدد

 ،والوقـه الحسـن ،المعتمد عاده يف كتابه هو: الوقه التـا وَنصَّ على أن التعسيم  .مانا

  .والوقه الم نو  ،والوقه ال الل ،والوقه الكايف

ا علـى أبـي حـاتم وابـن األنبـاري يف مـادة كتابـه1 ا كبيـر   ،( أرار إلى اعتماده اعتماد 

َمنب َتَتبََّا الكتاح
ا لق ل إذ   تكـاد تخلـو صـ ح  مـن ذكرهمـا وت ـحي ،وي نر ذل  واضح 

َتَمُدُه يف رران أبي حاتم علـى كتـاح )الوقـه( .ررا نما أو التععيب علينا وقـد يرجـا  ،وُمعب

ي ابـَن األنبـاري أبـا بكـر (2)إلى كتابه ا ور )العرانا ( وقد ُيَسمد
ـٍر  ،(3) وإذا ات عـا علـى َأمب

ى ال ـواَح عـن أبـي حـ .(5)«َذَكَرُه أبو حاتم وصاحُبه»أو  (4)«َذَكَراه»قال:  اتم مـن ويتحـرَّ

                                                 

 ( ان ر ال  حا  من وجه الورق  األولى إلى فنر الورق  العاررة من الاسخ  اللكي .1)

 .113، ووجه الورق  63( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  2)

 . 115كي ؛ وجه الورق  ( ان ر مث : الاسخ  الل3)

 . 121، ووجه الورق  115( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  4)

. وإلـى كتـاح أبـي 122، وفنـر الورقـ  133، ووجـه الورقـ  125( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنـر الورقـ  5)

ّزة حسـن بعولـه:  ا، حتـى  وقـد اعتمـد اإلمـا  الُعَمـاين علـى كتابـه،»حاتم يشير الدكتور عق ورجـا إليـه كثيـر 

َتَمَده األّول. يتبّين لاا ذل  مـن نعولـه الكثيـرة عاـه، وإحا تـه المتواليـ  عليـه يف  نستطيا العول بأنه كان ُمعب

   وتحليـل  اايا كتابه، ومّما استعاه من أقواله الاـافي ، وررا ـه الـوافرة يف أنـواع الوقـوا، وبيـان أسـبانا،
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ةق ُرُرٍ   دَّ اٍ  عديدة ،عق َلٍ  ُكُتٍب ألبي  ،فلاه ُيعيد الا ر يف كتابه مرَّ أو ُيراجا المسأل  من ُجمب

وســتأيت اإلرــارة إلــى بعيــ   .(1)أو يبحــث عانــا يف أكثــر مــن نســخ  لــا س الكتــاح ،حــاتم

 .م ادره

ــَه علــى أن الم ــاد ين يف وقــوا العــررن اقت ــروا علــى ال واصــل يف5 أوســاط  ( َنبَّ

ا أنَّ  ،وذكر أنه اسـتدرك علـينم ذلـ  يف المررـد .ولم يتعرضوا ألواورها ،ا ي ُموضـح 

ينا أحكاُ  الوقـه َترق َر ا يا  َتعب وليسـت كلنـا علـى َنَسـٍ  واحـد مـن حيـث التمـا   ،أواوق

 .والحسن

ـُل إلـى قواعـد أوـرى للوقـه يف كتابـه ُده ُيلبمق كعولـه مـث :  ،إضاف   إلى ما تعد  َنجق

 عـن الك ـارو»
 
ي كـق ان يمتاعون عن ا بتدان بك ٍ  َمحب وَزَعـَم بعُاـنم أّن »وقولـه:  (2)«الُعرَّ

َه العـارُئ  ،[ َحَسن  15 :الوقه عاد قوله ﴿واست تحوا﴾ ]إبراهيم غير أين   أحّب أن يت وَّ

 .(3)«بكلمٍ  واحدة  م يعه علينا

الوقـه يف العـررن يف  م أععب ذل  ف و  تمنيدي  قبل الشروع يف تبيـان مواضـا 

َر نـا الكتـاح بعولـه:  .كل سورة حسب توالينا و  ُبـدَّ مـن »فعـد َوـَتَم ديباجتـه التـي َصـدَّ

ـَ  ق اإلرـما   ،معدم  ي تعر العارئ إلينا؛ من: معرف  كي ي  الوقه على أواوـر الكـ   وصق

فُ  ،وما يجوز حذفه من اليانا  واألل ا  والواوا  ،والرو  ومـا  ،ه ماناوما   يجوز َحذب

ــه ــران في ــه الع ــا ،اوتل َئ ن ــدق ــا  الوصــل إذا ابُت ــ  َألقَ  ــث ،ومعرف ــان التأني ــ   ،وه والكااي

وغيـر ذلـ   ،وحكم ما قبل هان التأنيث عاد مـن رأى إمالتـه ،وا سلاح  إذا ُوققَه علينا

                                                 

َللنا. حتى   تكاد ص ح     من الكتاح تخلو من إرارة إليه أو إحال  عليه. ولم ي لاا كتاح أبي حـاتم عق

«. السجستاين. وهو مما ضّن به الزمان من أس ار اللاث العربـي اإلسـ مي، وغيََّبـُه وـ ل ععـود السـاين

 )مرجا ساب (.«. مخطور  غميس  نادرة»ان ر معاله: 

 .12( ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  1)

 .21( الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  2)

 .62( الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  3)
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وكل ذل  تااوله يف نحـو عشـرين  .(1)«من ال  ول التي تراها قبل بلوغ  فاتح  الكتاح

  .أورىص ح  

 ،وبعد فراغه من هذه المعدما  ررع يف تتبا الوقه يف سور العررن حسب ترتيبنا

ــاح ــى نحــو ن ــه الكت ــران عل ــرة ورل عم ــا ،واســتحوذ  ال اتحــ  والبع ــه فين  ،إلرالت

  .وحرصه على توضيل العواعد التي يسلكنا يف سا ر كتابه

ا على التابيه على أوطان الَعَوا ّ  ا أيا  ل مـا هـو رـا ا  لـدينم وت ـحي ،وكان حري  

َنـَ  يع ـون علـى قولـه : »ومـن أمثلـ  ذلـ  قولـه .(2)من الُوُقوا ورأيـُت بعـَض العـواّ  بقَغزب

ويعتعـدون أنـه وقـه  واجـب   ،﴿إذ﴾  م يبتد ون بعوله ﴿كاتم أعدان فأله بين قلوبكم﴾

يه وتجاُوُزه جـرُتنم وز ،وأنكـرُ  علـينم أرـدَّ اإلنكـار ،فتعّجبُت من ذلـ  ،  يجوز َتَعدد

وقلُت   يجوز الوقه على )إذ( يف ريٍن من العررن ألهنـا كلمـ    ُتسـتعمل قـط إ   ،عاه

فكيه ُي  ل بيانـا وبـين مـا أضـي ت إليـه؟ وهـي علـى ان رادهـا   ت يـد أصـ !  ،مااف   

وإنما وقا إلينم هذا الوقُه وأمثاله من مااكير الوقوا من رجٍل كان يتعارى اإلقران بين 

فكـان يت ـ ل الكتـب  ،جاهٍل بالعربي  ومذاهب العران وتراجمنم وعبـاراهتم ،فنرانينم

فُيلعي يف أفواه الااف وأسماعنم من المااكير التي   أصل لنا عاد العران مـا  ،و  ي نمنا

                                                 
 .10إلى وجه الورق   2( الاسخ  اللكي ؛ من فنر الورق  1)

، 11، وفنـر الورقـ  33، ووجـه الورقـ  31، وفنـر الورقـ  13ان ر مـث : الاسـخ  اللكيـ ؛ فنـر الورقـ  ( 2)

والاسـخ  الربيطانيـ ؛ . 122، ووجـه الورقـ  123جـه الورقـ  ، وو120، وفنـر الورقـ  55ووجه الورق  

وَزَعَم بعُض العواّ  أن الوقه عاد قولـه ﴿قـال﴾ ويبتـدئ ﴿اهلل علـى مـا نعـول »)وفينا:  52وجه الورق  

وكيل﴾، وَلمب َيُعلب به أحد  مـن أهـل العلـم، و  يوجـد ذلـ  يف رـين مـن الما وصـا ، وإنمـا اولعـه 

فزَعَم أن الوقه عليه واجب  ل   يتـوهم أن العـول إنمـا هـو هلل  بغزن ، اإلقران بعُض الجنل  كان يتعارى

تعالى. وليس ذل  بشين، ألن فحوى الك   يدل على أن العول إنما هو ليععـوح عليـه السـ  ، ألنـ  

. و  يابغـي أن يُ 
ّ
ي كـق َت على ﴿قال﴾ لُكابَت فاص  بين العول وما يتاماه من الك   الَمحب شـتغل لو َوَق ب

يعتعدون وجوح هذا الوقـه، فأحببـُت رـردهم عاـه، وإنَّ  بغزن  ب يراد مثل هذا، غير أين وجدُ  العوا َّ 

َل العلم على و فه  .«(أهب
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ر  من تعليده وتعليد أمثاله ممن يتشبه بأهل العلـم وهـو بمعـزل  ،  أح يه عددا وأنا ُمَحذد

 .(1)«لى الغ ران والتجاوزنسأل اهلل تعا .عانم

َيـى  َيحب
انق َ اُ  الَ ـرَّ هق فقي كتابه: ُمَؤلَّ نب َمَ ادقرق

َيـاد )  بـن مق وابـنق ُقَتيبَبـَ   ،(2)هــ(203زق

 (236 
َّ
ـــي يه الُعَتيببق ـــمد ــــ( وُيَس ه

ـــد ،(3) َم ـــن وأحب ـــب  ب َل ـــروا بقَثعب  المع
ّ
ـــيبَبانقي ـــى الشَّ َي َيحب

ــــ(221)  ـــاس )  ،(4)ه جَّ ــــ(311والزَّ  وعَ  ،(5)ه
د
ــي ـــن لـق   ب

ّ
ــي لـق َتزق ّ الُمعب

ـــانقي مَّ ـــى الر  عيس

ـد ،(6)هـ(351)  ـاشق )  بـن وُمَحمَّ ـد ،(7)هــ(351الَحَسـنق الاَّعَّ الَحَسـنق ابـنق  بـن وُمَحمَّ

َسم الَعطَّـار )   ،(9)هــ(333أحمـد ال ارسـي )  بـن وأبـي علـي الحسـن ،(8)هــ(351مقعب

َمدَ  َران؛ أحب نب
َبَنانق  بن وابنق مق  ) الُحَسيبنق األَصب

ّ
  .(10)هـ(351ي

حب   وانتعـد علـينم َلـمب ُيَ ـرد
هق رق َض أهلق َع ب هق يف هذا الباح: أنه إَذا َذَكَر َبعب نب َمابَنجق

ومق

ــا نقمب غالب 
ــَما ق ــث :  ،بأسب ــوُل م ــرق »فيع ــل الَع ب ــُض أه ــَم بع ــُض »أو:  ،(11) «....َزَع ــَم بع َزَع

                                                 
 .56( الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  1)

 . 122، وفنر الورق  25، وفنر الورق  11( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  2)

 .13َث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( ان ر مَ 3)

 . 13( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  4)

، ووجـه 35، وفنر الورق  51، وفنر الورق  30، ووجه الورق  21( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  5)

 . 152الورق  

 . 25( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  6)

 . 61( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  7)

، وفنـر 11، ووجه الورق  13، وفنر الورق  35، ووجه الورق  25( ان ر َمَث  : الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  8)

ي»)وفينـا:  52، وفنـر الورقـ  55، وفنر الورق  62الورق   ي كتابـه فـق َسـٍم َفُنـو فـق  وإَذا ُقلبـُت َذَكـَرُه ابـُن مقعب

َتص  بالُوُقوا ُا لُه كتاب ا َيخب رق ير، و  َأعب
سق ، ووجـه الورقـ  111، ووجـه الورقـ  106، وفنـر الورقـ  «(التَّ ب

من الاسخ  الربيطاني ، وفينا نصَّ على كتاح ا حتجاس  52. وان ر فنر الورق  125، وفنر الورق  116

  بن معسم.

 وفينا نصَّ على كتاح الُحّج . 53( ان ر مث : الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  9)

 . 151، ووجه الورق  103، وفنر الورق  65، ووجه الورق  12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر َمَث  :10)

 . 12ان ر مث : الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 11)
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ينَ  رق ـا علـى قولـه:  .«...المتأود ن  .«...َزَعـَم بعُاـنم»ويبدو أن هذا ياطب  أيا  ُر مـق فال ـاهق

َل ع ره ي أهب
اق  أنه َيعب

َزَعـَم »ومقثبُلـُه قوُلـه:  .ُدوَن ت ريٍل باسـم أحـٍد مـانم ،استعران عبارتهق

َل كتاب ا فقي الُوقوا
ي بـه َمـنب أرـاَر إليـه يف قولـه:  .(1) «...بعُض َمنب َعمق

اق وَحَكـى »فكأنه َيعب

ران عن أبقي حاتٍم أنه قال نب
ُ  الا َر فقي ابُن مق دب ﴾ وَتَعمَّ

َن َعنق الَ َسادق ابَد[ ﴿َيابَنوب
: الَوقبُه ]عق

َخٍ  أورى من كتابه فكان كذل  ُه فقي كتاح أبي حاتم ،ُنسب دب ـرق  .َوَلمب أجق ـُض أهـلق الَع ب وَبعب

َران نب
َتَمَد فيه على كتاحق ابنق مق َل كتاب ا يف الُوقوا واعب

ي كتابـه عـ ،فاعل ماـه ،َعمق ن وَذَكـَر فـق

ـد   ل  فاسق ﴾ وهـو َقـوب أق ي األَرب
هق ﴿َعـنق الَ َسـادق فـق لـق و   ،أبقي حاتم أنه َقـاَل: الَوقبـُه عاـد َقوب

﴾ أق ﴾ و  علـى ﴿األَرب
ي  ،َيُجوُز الَوقبُه على ﴿الَ َسـادق َسـادق فـق فب ا عـن اإلق ألنَُّنـم إقنَّمـا َنَنـوب

ــا؛ .فكيــَه ُي  ــل بيانمــا؟ ،األرأ ﴾ أيا  أق ــاق ا بتــدان  و  ُيوَقــُه علــى ﴿األَرب ضق َموب
لق

اق ا ستثاان ﴾ وهو َحَسن   ،بقَحرب ابُنمب
نب َأنبَجيباَا مق مَّ

 .(2)«والَوقبُه عاد قولقهق ﴿مق

هق  ُصه على بيان بداي  نعله عن غيـره وانتنا ـق رب
: حق لق تقهق فقي الاَّعب نب أماَنتقهق ودققَّ

فيعـول  ،َومق

اُن:»َمَث  :  تقُم ا « ...َقاَل الَ رَّ ان»قتباَف بعوله: ُ مَّ َيخب ُل كقَتاحق الَ ـرَّ وَيُعـوُل  .(3)«ُكل  ذل  َل ب

ــٍا رَوــر:  ــاُس َيُعــول:»يف موضق جَّ ــاس ...وكــاَن الزَّ جَّ ــُل كتــاح الزَّ ــُه َل ب ــيبَن  .(4)«هــذا ُكل  فَمــا َب

نب غيره
َباَرَتيبنق َنص  اقَتَبَسُه مق

:  .ُمَبيدا ا ذل  بكلد ُوضوٍح  ،العق نب هـذا الَعبقيـلق
ُصـه علـى ومـق رب

حق

  ّ ا للشَّ ع  واحق وَدفب ي ا لل َّ َخٍ  للم ادر التي ياعل مانا؛ َتَحرد نب ُنسب
 .(5)الاََّ رق يف أكثَر مق

فيعـول  ،و  يعجبه اقت اُر بعض َمنب َسَبَعه من الم ـا ين علـى الاعـل دون تحريـر

 ،ماـه﴾حكى ابن منران عن نافا أنه قال: الوقه عاد قوله ﴿أنزل عليـ  الكتـاح »مث : 

                                                 
 . 50الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 1)

 .12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 2)

 وفنرها.  11اسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ال( 3)

 . 11الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( 4)

ي حـاتٍم أنـه قـال: الَوقبـُه »)وفينـا:  12الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( ان ر َمَث  : 5) ـران عـن أبـق نب
وَحَكـى ابـُن مق

َخٍ  أورى ي ُنسب
ُ  الا َر فق دب ﴾ وَتَعمَّ

َن َعنق الَ َسادق ابَد[ ﴿َيابَنوب
ُه فقي كتاح  ]عق دب من كتابه فكان كذل ، َوَلمب أجق

  .151، ووجه الورق  160، وفنر الورق  63وفنر الورق   ،«(أبي حاتم
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ا عليه فينما جميعـا وَنَعـَل بعـض المتـأورين  ،تعمد  الا ر يف نسختين فوجدته ما وص 

هب له وجنا و  َبيََّن له معاـى ،من كتابه هذا الوقه ونسبه إلى نافا أياا بـل نعـل  ،ولم ُيَوجد

هذا العول بعياه من كتاٍح وقا إليـه! و  فا ـدة يف مثـل هـذا الاعـل المجـرد عـن التوقيـه 

  سـيما إذا كـان قـو  مرفوضـا  ،المعاى الذي ُيسّوغه وإزال  ما يعليه من اإلركال على

ا منجورا ومثل هذه األقاويل المرغوح عانا   بد من تعويتنا ب يراد ما تتاماه من  ،وَن  

 .(1)«المعاى إن لم ُتذكر العل  الم حح  لنا

َب ب إلينا ُح بيرا ه التي لم ُيسب أو « هـذا َوقبـه  َلـمب ُيـاَصَّ عليـه» :كاحو قوله ،وهو ي رد

ا عليه» ُه ما وص  دب  م قال:  ،وسرد يف بعض ريا  البعرة سبع  وجوه يف تأويلنا .(2)«َلمب َأجق

ُتـه أنـا و  أعرفـه ماعـو  ...وقـد وقـا لـي فيـه وجـه  ـامن» جب وهـو وجــه  ،وهـذا وجـه  ورَّ

ا ،جـه ـم ذكـر لـه وجنـا تاسـعا مـن تخري .«محتمل واهلل أعلـم بال ـواح  ،ووجنـا عارـر 

ــا بعولــه:  و  تجــدها يف كتــاح مــن الكتــب علــى هــذا  ،هــذا تحريــر المســأل »ووتمن

 .(3)«التع ي

كعقلبـم  ،و  يخلو كتابه من فوا د مت رق  تدل على َننلقهق من َمعقـينق العلـو  المختل ـ 

نَّـى اقتاـى وَقـدب ُيطيـل البحـث يف مسـألٍ  مـا أَ  .(6)وعلم الاحـو ،(5)وعلم ال عه ،(4)المعاين

تب به وهم نا لو  أن رأى برهـان ربـه﴾ ،المعاُ  ذل   ،ك رالته يف قوله تعالى: ﴿ولعد َهمَّ

                                                 
 . 13؛ فنر الورق  ( الاسخ  الربيطاني 1)

، وفنـر 50، وفنر الورق  63، ووجه الورق  36، ووجه الورق  30الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر مث :2)

َكرب يف »)وفينا قوله:  52وفنر الورق   ،51الورق   وما قلُت فيه: لـم ُيـاَصَّ عليـه؛ إنمـا َعاَيبـُت بـه أنـه لـم ُيـذب

 .(«الكتب الموسوم  بالوقوا

 وفنرها. 25؛ وجه الورق  ( الاسخ  الربيطاني 3)

 . 31: الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( ان ر مث 4)

 .103 الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق  ( ان ر مث :5)

ه  رأيـُت أنـا جـوازه »)وفينا قوُله:  155، ووجه الورق  25الاسخ  اللكي ؛ فنر الورق   ( ان ر مث :6) وهذا َوجب

َتاقاٍ   .(«يف العربي ، وما أراه َمُعو   وليس بقُممب
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ــيََّن  ،إذ اســتعرأ أقــوال الم ســرين فينــا مــا أقــوال أهــل العربيــ  يف إعرانــا وناقشــنا وَب

وإرالتـه يف إعـراح قولـه تعـالى: ﴿وأسـروا الاجـوى الـذين  .(1)الاعيه مانا من العـوي

   .(2)﴾فلموا

َه به يف كتابه ي رالما َنوَّ ُه ميزة  ُتحسـب لـه ،وهذا التع د َجـَز ن رتـه إلـى  ،(3)وَعدَّ وأوب

ـُه لـي صـحُته أو سـعُمه مـن »ُمراده من كتابه ومانجه فيه بعوله:  و  ُبدَّ لي من إيراد ما َيتَّجق

تـاره وما يسال لي من الحج  والد  ل علـى مـا أو ،الما وصا  التي أجدها يف كتبنم

وليس الغرأ إ  ا نت اع بكتـابي هـذا والكشـه  .وأدعيه على فا دة من فساد أو ص ح

ألن كل َمـنب ُعاـي بـه وعمـل فيـه كتابـا مـن المتعـدمين إمـا ق ـر   ،عن أسرار هذا العلم

وإمـا عـالم أرـار إلـى  ،درجته عـن العيـا  بـه فعملـه منمـ    َيابت ـا بـه مـن يريـد تحعيعـه

نا مثُله وأوجز العبارة عن المعـاين إيجـازا   يتوصـل إليـه كـل أحـد المعاصد إرارة ي نم

فأما أنا فأحببت أن أستويف الكـ   فيـه وُأرـبعه إرـباعا  ،وكل  أجاد ،كأبي حاتم رحمه اهلل

 ،  يعمــل أحــد  بعــدي مثلــه إ  بالمطالعــ  يف كتــابي هــذا وا ســتعان  بــه وا قتبــاف ماــه

ه أول كتاح أنشئ يف هذا العلم إذا ُتؤّملت الكتب التي وهذا الكتاح كأن ،وال اُل لهول

 .(4)«وباهلل التوفي  .تعدَمتبهُ 

 كتاب شرح الفصيع: .1

َلـــب  بـــن )ال  ـــيُل يف اللغـــ ( كتـــاح  مشـــنور ألحمـــد يحيـــى المعـــروا بَثعب

                                                 
 .53إلى وجه الورق   51الاسخ  اللكي ؛ من وجه الورق  ( 1)

 ها.وفنر 23الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 2)

تعـدماا علـى هـذا التع ـي، ولنـا يف هـذا الكتـاح ن ـا ر  نب وهذه المسأل    توجـد يف كتـب َمـ»( كعوله مث : 3)

واعلـم »(. وقولـه: 25)الاسـخ  الربيطانيـ ؛ وجـه الورقـ  « مستع اة يات ا نا العارئ إن ران اهلل عز وجل

(. وقولــه: 53فنــر الورقــ  ) >تع ــيتعــدماا علــى هــذا ال نب أنــ    تجــد هــذه المســأل  بطولنــا يف كتــب َمــ

وال ر  بيانما فيه دق  وغموأ، و  تكاد تجده يف كتب الوقوا، فت نمه، واعرا به فال هذا الكتاح »

 (.13وجه الورق  ) >على سا ر الكتب المعمول  يف هذا العلم

 .11( الاسخ  الربيطاني ؛ فنر الورق  4)



 
120 

فشرحوه وَنَ موه ووضعوا عليه حوارـينم  ،اهتّم به اللغوّيون أّيما اهتما ٍ  (1)هـ(221) 

ا .(2)نموتعليعاتق  ُحه مغمـور  احه: أبو محمد الُعمانقي الـذي فـلَّ َرـرب نب ُجمل  ُررَّ
حتـى  ،ومق

 ال نـري )  بـن َنَعَل عاـه أحمـدُ 
ّ
ي ببلـق يف كتابـه الموسـو  بــ )ُتح ـ   (3)هــ(621يوسـه اللد

يل فقي ررح كتاح ال  يل( رق دق ال َّ الَمجب
(4). 

ُل يف التعريه بقَنـذا الكتـاح إلـى الـد الثبيتـي محعـ   عبـد الملـ  كتوروَيُعوُد الَ اب

 ـم إلـى األسـتاذ محمـد بوزيـان باعلـي؛ الـذي َنَعـَل عشـرة  ،)تح   المجد ال ـريل( أو 

ـُه بـيران أبـي ُمَحّمـد الُعمـانقي ـَنَد فينـا المؤلد ـدق ال ـريل( اسَتشب  ،مواضا من )ُتح   الَمجب

ح بالاعل عن ررحه ي ا من رخ  ،(5)وَصرَّ
يـدّل علـى  ،يته العلمّيـ وهو ما َكَشَه جانب ا َو ق

فه يف ُفاون اللغ   .منارته وت ر 

 وهذه ن وص المواضا العشرة:

ــي»الموضــا األول:  ُن َيابمق ب
ــي وقــال الزمخشــري يف  ....و  يعــال: َيابُمــو ،َنَمــى الشَّ

                                                 
بثعلــب؛ إمــا  الكــوفيين يف الاحــو واللغــ . ان ــر ترجمتــه يف  يحيــى الشــيباين بــالو ن، المعــروا بــن ( أحمــد1)

 .263 /1األع   

محمــد الحبشــي.  بــن ( ان ــر قا مــ  بشــروحه وحوارــيه وماافيمــه يف: جــاما الشــروح والحوارــي؛ لعبــداهلل2)

2/1322. 

َمد3) المؤل ين؛  علي اللبلي اإلربيلي. إما  نحوي لغوي. ان ر ترجمته يف معجم بن يوُسه بن ( أبو جع ر أحب

 .2/212لكحال  

َمـد4) ي رـرح كتـاح ال  ـيل؛ تـأليه: أبـي جع ـر أحب يل فـق ـرق ـدق ال َّ علـي اللبلـي  بـن يوُسـه بـن ( ُتح   الَمجب

رداد الثبيتـي.  بـن عياـ  بـن هـ(. السـ ر األول. دراسـ  وتحعيـ : الـدكتور عبـدالمل 621اإلربيلي ) 

 .ص حا  605 .م ر /العاهرة – . مكتب  ا داح 1223 /هـ1115: 1ط

ـــاب 135، 131، 133، 115، 106، 50، 35، 12 -11، 25، 11( ان ـــر تح ـــ  المجـــد ال ـــريل ص5) . وراجق

تحليل األستاذ محمد بوزيان باعلي يف معاله )من هو أبو ُمحّمد الُعمانقي؟(. وللّدقـ    ُبـّد مـن التابيـه هاـا 

ــ  يف تح ــ  المجــد ال ــريل عــن  ــا ا قتباســا  الماعول ــى أن جمي ــَخَتيبهق إل ــاين َوَرَد ب يف إحــدى ُنسب الُعَم

دب يف نســخ  دار الكتــب  ــرق المخطــورَتيبنق فعــط، وهــي نســخ  مكتبــ  الزاويــ  الحمزاويــ  بــالمغرح، ولــم َت

دق »الم ري . كما َوَرَد بعُانا يف مخت ره المسمى   الَمجب
َ  ق  «.ُلَباح ُتحب
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ي  هق لنذا الكتاح: َيابمق حق وكـذا  ...والكسـا ي ،اوتياُر َنَعَل ق أهـلق اللغـ  كـال ران -باليان  -َررب

 يف ررحهق
 
ي باليان أكثر وأفبَ ُل  بن علي بن وهو الحسن ،ال الُعَمانقي  .(1)«سعيد: أّن َيابمق

ُجُل: إذا َفَسَد عليه َعيبُشه»الثاين:  : ﴿وع ـى رد  ربـه  ،َغَوى الرَّ وماه قوله َعزَّ َوَجلَّ

ــه ــوى﴾ ]ر ــ  ،[121: فغ ــُه يف الجا ــه َعيبُش ــَد علي زُ  ،أي: َفَس ــرد ــه المط ــُن وال ،قال ــهواب  ،وي

 يف رـرحه: وُيعـال معاـى غـوى: وـاح وحـر  .وغيرهما
 
قـال   َتببُعـُد أن  .وقـال الُعَمـانقي

َمَل ا يُ  على هذا ُجُل إذا جنل وَضلَّ  .ُتحب يَّ الرَّ  .(2)«أو أنَّ الَغوق

 َرَما  وإر ا  ،َعَسى: من أفعال المعارب »الثالث: 
َسـى ....وفيهق  .يعال: َعَسـيبُت َأعب

ــى  ــاٍف؛ يف اســم ال اعــلقــال: َفَعَل ــال: َع ــو جع ــر ]أي  .هــذا يجــوز أن ُيَع قــال الشــي  أب

ُسـو  يف ررحه: وزعم بعانم أنه ُيَعال: َعَسا َيعب
 
َسـى ،المؤله[: وقال الُعَمانقي َ َيعب

ـي  ،وَعسق

 .(3)«فتكوُن )َعَسى( على هذه الحكاي  مت ّرف   

ُت على الرجل»الرابا:  ـُت  ،َنَعمب مب
أي أنكـرُ  عليـه  -رها ب ـتل العـاا وكسـ -وَنعق

ُت ماه كما يف ا ي  الكريم  ]يعاـي: ﴿ومـا نعمـوا  ....قو  قاَلهُ  قال أبو جع ر: وُيَعاُل: َنَعمب

ة  )علـى( .[5 :الربوس -مانم﴾  ( وَمرَّ نب
ة  )مق : أهُل العربي  يستعملون َمَعُه َمرَّ  

 .قال الُعَمانقي

أَرى أهنم إذا ذهبـوا إلـى معاـى اإلنكـار اسـتعملوا والذي  .قال: وَلمب أَر َلُنمب زيادَة قوٍل فيه

ـا يع 
( َجمق نب

وإذا  .وأنكـرُ  ماـه هـذا ال عـل ،ألنـ  تعـول: أنكـرُ  عليـه ،َمَعُه )َعَلى( و)مـق

(   غير نب
و   ،ألن  تعول: كرهُت ماـُه ذلـ  ،َذَهُبوا الى معاى الكراَه ق استعملوا َمَعُه )مق

ُز يف رـرحه .يقال: هذا رين عريا .تعول: كرهُت عليه  يف م ـدر  ،وحكى المطرد
 
ـي وَمكد

ا م  َم   وَنعب
َم   وَنعق يَم    .الم توح: نقعب : وَنعق

 
 .(4)«قال الُعمانقي

                                                 
 .11( تح   المجد ال ريل ص1)

 . 25( ن سه ص 2)

 .12 -11( ن سه ص 3)

 .35( ن سه ص 4)
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 يف ررحه »الخامس: 
 
ببتقي َشاٍ  السَّ

ُتُه  -وَحَكى ابُن هق نب َوطدهق َنَعلب
َر بالكسر-ومق  ،: َغدق

دَ  َر بالكسـر عـن ابـنق هشـا قال الشي  أبو جع ر: ُحكـق .إذا َنَعَض الَعنب  َغـدق
َ
حكاَهـا عاـُه  ،ي

يل  يف ررح الَ  ق
 
 .(1)«قال: َوَغَدَر بال تل َأفبَ ُل  .الُعَمانقي

ــُت بالكســر»الســادف:    .وُيَعــاُل يف الماضــي: َكلقلب
ّ
َ ــُل:  .عــن الُعَمــانقي قــال: واألَفب

 .(2)«َكَللبُت بال تل

نب َوطد الت  »السابا: 
َقيَّـا  ألنـه قال أبو جع ر: ونعلُت مق ي َقـيبس الر  ّي: إّنما ُسمد مقيرق دب

ُجُل  ُكـل  واحـدٍة  ،قال: وقيل ألنه َربََّب بجماع ق نسانٍ  .قال: ُرَقيَُّ    ُرَقيَُّ    * ُرَقيَُّ  أي نا الرَّ

ي  يف ال حاح  .وقيل غير ذل  .مانن يعال لنا ُرَقيَّ  َهرق قال أبو جع ر: وَنَسَب الَبيبَت الَجوب

َم  ،ي زبيدألب : هو  ببنق َهرب  
 .(3)«وقال الُعَمانقي

بقُض »الثامن:  اَـُه بـاألرأ ...َرَبَض الكلُب َيرب ـَ  َبطب ببُض أن ُيلب ق : الـرَّ  
 ،قـال الُعَمـانقي

 .(4)«وَيُمدَّ يديه أماَمه

ــٍد يف  ،قــال أبــو جع ـر: وُيَعــاُل يف الم ــدر: َرببــض  وُرُبـوأ  »التاسـا:  عــن ابــن ُدَريب

ــَوى الَ ــتبلق  .الجمنــرة ُكــُر ا َن يف الماضــي سق ُبُض  .و  َأذب : َيــرب ــَماب : وَلــمب ُيسب  
 قــال الُعَمــانقي

 .(5)«يف المستعبل -بالاّم  -

                                                 
يـُل إلـى تـرجيل 50( ن سه ص 1)  هذه عن ابن هشا  السبتي جعلت األستاذ بوزيان باعلي َيمق

ّ
. وحكاي  الُعَمانقي

هــ فـ ذا َحَكـى 553هـ، ألّن ابن هشا  السـبتي تـويف سـا  662الرأي العا ل إن العماين عاش يف حدود سا  

 عاه فنذا يعاي أنه متأور ع
 
اه. )ان ر معاله: من هو أبو ُمحّمد الُعمانقي؟(. وهذا الك   يحتاس إلى الُعَمانقي

اا التي –إعادة ن ر يف ضون المعطيا  المتوافرة  مب َرها َقدَّ رق  تاري  حول – ذقكب  ئ الُعماين.الُمعب

 .106( تح   المجد ال ريل ص 2)

 .115( ن سه ص 3)

 .133( ن سه ص 4)

 .131( ن سه ص 5)
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ــاط  »العارــر:  َب ــط  ورق : َربب ــَدرق ــاُل يف الَم ب ز ،وُيَع  يف  ...عــن الُمَطــرد
 
ــانقي وَحَكــى الُعَم

َباط   ،الم در: َرببط  وُرُبوط    .(1)«ورق

هق الحسن ،صريح  يف نسب  العماين -كما رأياا  -ضا وهذه الموا  بـن علـي بـن واسمق

  .وتو ي  نسب  ررح ال  يل إليه ،سعيد

كتـاح » م بعد زيادة البحـث يف رـروح ال  ـيل األوـرى وجـد  اقتباسـا  عـن 

 بـن يف )رـرح غريـب ال  ـيل( ألبـي العبـاف أحمـد -نذا الل ل  -« المعرئ أبي محمد

ف ن صل ذل  يكن هذا الم در أسـب  يف  ،هـ(555ري األندلسي ) الجليل الت دمي عبد

 .(2)الاعل عن العماين بعرن من الزمان ويزيد عن كتاح اللبلي

َل سا قَر كتب الُعماين وجَدها غيَر واليٍ  من مباحث لغوي  تدل على إلمامه  وَمنب تأمَّ

ا يف كتابـه )األوسـط( علـى معجـم العـي ،نذا ال ـن أحمـد  بـن ن للخليـلفنـو يعتمـُد كثيـر 

ــي ما ــور األزهــري )  ،(3)ال راهيــدي ــاح العلــب  (4)هـــ(330وهتــذيب اللغــ  ألب وكت

                                                 
 .135( ن سه ص 1)

هــ(. 555الجليـل الت ـدميري األندلسـي )  بن عبد : ررح غريب ال  يل؛ تأليه: أبي العباف أحمد( ان ر2)

الكويـت.  /الكويت - . دار الايان للاشر والتوزيا2012 /هـ1110: 1تحعي : أحمد رجب أبو سالم. ط

ـه: ووجـدُ  يف كتـاح المعـرئ أبـي محمـد  133ص  أبـي الوليـد وأحسـبه بخـط العاضـي  –)وفينا مـا َن  

 516وص«( قال: وهو مأووذ المعاى من الُعطاف الذي هو ال بل، أو ا نتبـاه مـن الاـو ... –رحمه اهلل 

ه:   550وص«( ونعلُته من كتاح المعـرئ أبـي محمـد بخـط العاضـي أبـي الوليـد رحمـه اهلل»)وفينا ما َن  

ه:  ابـ  هـو الكثيـر ووجدُ  يف كتاح المعرئ أبي محمد بخط العاضي »)وفينا ما َن   أبي الوليـد: أن الَجخَّ

وُيست اد من هذه ا قتباسا  الث    أمران؛ األول: رغيان رنرة أبي محمد الُعماين يف «(. الخ وما ...

علو  العررن علـى رخ ـيته اللغويـ ، لـذا ياعتـه المؤلـه هاـا بـالمعرئ. الثـاين: وجـود نسـخ  مـن رـرح 

وهذا اللعب عاد إر قه يف كتابا  األندلسيين يا را إلـى  ،>العاضي أبي الوليد»ال  يل للعماين بخط 

هـــ( ان ــر ترجمتــه يف 131بــن ســعد البـاجي المــالكي )  بــن ولــه العاضـي ال عيــه أبــي الوليــد سـليمان

 فني على هذا نسخ  قريب  العند من المؤله.  – 125 /3األع   للزركلي 

 .55، 51( ان ر مث  األوسط ص3)

 .55ط ص( ان ر مث  األوس4)
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يزيـد  بـن ومؤل ا  أبـي العبـاف محمـد ،(1)واإلبدال  بن السكيت وغيرها من م ا اته

 .(2)هـ(256المربد ) 

يف  فنـر فيـه تبّحـره»أما كتابه )المررد( فنو حافقل  ب وا ـد َجّمـ  مـن علـو  العربيـ  

 .وبراعُته يف وجوه اإلعراح ومشـاكله ،وتمّكاه يف الاحو وإحارته بمراميه ومسا له ،اللغ 

ا حاف   بمـاّدة غزيـرة غاّيـ  يف قـرانا  العـررن وت سـير معانيـه وإعـراح  ويعّد كتابه معرض 

 .(3)«ويف الاحو وال را واللغ  وا رتعا  وب غ  العول وغيرها ،رياته

 كتب أخرى لم:  .1

ّ ُكُتب ا أوـرى َرَص 
د الُعَمانقي ُ  يف كتاح )المررد( مواضا كثيرة ذكر فينا أبو ُمَحمَّ دب

وهـذا ف ـل ذكرتـه » فيعول مـث : ،(كتاب المعاينف ي بعانا يشير إلى ) .له غير ما تعدَّ َ 

وتعلعــه بــالعرانا   ،ونــذكره مــن بعــُد يف كتــاح المعــاين ،مستع ــى يف الكتــاح األوســط

  .(4)«أكثر

ونستع ي ما فيه مـن زيـادة »يعول:  .(كتاب الحدود مواضا أورى إلى )ويشير يف

ويف هذه المسـأل  »ويعول يف موضا رور:  .(5)«الك   يف كتاح الحدود إن ران اهلل تعالى

و  ُيذكر يف كتاح الحدود إن ران اهلل تعالى كمـا « التعـاريه»ولعله يعاي بالحدود  .(6)«َنحب

علـى وـ ٍا »( فاجده يعول: التفسيروكأن له كتابا يف ) .هو را ا يف اصط ح المتعدمين

                                                 
 .150، 353، 55( ان ر مث  األوسط ص 1)

 .105( ان ر مث  األوسط ص2)

 أبو محمد الحسن3)
ّ
سـعيد المعـرئ عـالقُم العـرانا  الكبيـر؛ بعلـم: عـزة  بـن علـي بن ( اإلما  الحافل الُعمانقي

دف حسن. معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عـن جمعيـ  المـؤروين المغاربـ (. العـدد السـا

  (.2006والث  ين )رتان 

 . 13المررد، الاسخ  الربيطاني ؛ وجه الورق  ( 4)

 .115الاسخ  اللكي ؛ وجه الورق  ( 5)

 .126ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 6)
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وقـال يف قولـه تعـالى  .(1)«ونذكرها بقُطولقَنـا يف الت سـير إن رـان اهلل عـز وجـل ،يف المسأل 

ــَك ﴿ ــاَء َرب  ــا َش ا ،وهــذه المســأل  فينــا رــول  »﴾: إاِلَّ َ  ــر  ــاُف فينــا كثي ــَم الا ــذكرها  ،َتَكلَّ ن

ير إقنب ر سق أمـا »وقـال يف بعـض ريـا  سـورة البعـرة:  .(2)«ان اهلل َعـزَّ وَجـّل مستع ى  يف التَّ ب

استي ان وجوه تأويل ا ي  وما قيل فينا ف ن  سلاه يف غير هذا الكتاح إن أوـر اهلل تعـالى 

 .(3)«يف األجل

 .وعسى األيا  تكشُه ري ا مانا بتوفي  اهلل

 

 

 قاسمب المصادر والمراجع

 

حامـد  بـن ُحُمـود بـن ؛ تـأليه: َسـيبهَبْعـا ُعلمـاء ُعَمـالإِْتَحاُف األْعَيـال فِـي تـاري   .1

ــــ/ 1112الَبطَّارـــي )  ــــ/ 1112: 2ط .الجـــزن األول . (1222ه  551 . 1225ه

الاارـــر: مكتـــب المستشـــار الخـــاص لج لـــ  الســـلطان للشـــؤون الديايـــ   .صـــ ح 

( وبـــيوره 11 -3أولـــه تعـــاريل رـــعري  )ص .مســـعط/ ســـلطا  عمـــان -والتاريخيـــ 

 .( أضافنا المؤله يف هذه الطبع 533 -512نم  وم يدة )صاستدراكا  م

 .)مجموع  أجـزان(؛ تـأليه: مجموعـ  بـاحثين استدراكاٌت على تاري  التراث الَعَربِي .2

ــرانا ؛ إعــداد: أ ــدة 1ط .حكمــت بشــير ياســين .د.الجــزن األول: قســم الع : ذو العع

مملكـ  العربيـ  الـدّما / ال -دار ابـن الجـوزي .ص ح  255 . 2002هـ/ يااير 1122

 .جدة/ المملكـ  العربيـ  السـعودي  -من مطبوعا  مجما ال عه اإلس مي .السعودي 

  .ز( -عبداهلل أبو زيد )ص أ بن أوله تعديم بعلم: بكر

                                                 
 .11ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 1)

 .12ورق  الاسخ  اللكي ؛ وجه ال( 2)

 . 26ورق  وجه ال ؛( الاسخ  الربيطاني 3)
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هـــ/ 1122أحمــد الرارــد الســامرا ي )  بــن تــأليه: إبــراهيمأشــتاٌت ُ ْؤَتِلَفــاٌت   .3

 -دار الحكمــ   . 2001هـــ/ أغســطس )رح( 1122: جمــادى الثانيــ  1ط . (2001

  .لادن/ المملك  المتحدة

ـــنر الرجـــال والاســـان مـــن العـــرح والمســـتعربين  األعـــ م .1 )قـــاموف تـــراجم ألر

ــر الــدين ــرقين(؛ تــأليه: وي ــن والمستش ــن محمــود ب  الدمشــعي  ب
ّ
ــي ل كب رق محمــد الزد

دار  . 1222هـ/ أيلـول )سـبتمرب( 1112: ربيا األول 10ط . (1236هـ/ 1326) 

مجلــدا ؛ أولــه معدمــ  المشــرا علــى الطبعــ   5 .بيــرو / لباــان -نالعلــم للم يــي

 .وبيوره ترجم  للمؤله .الرابع : زهير فتل اهلل

ولـه  بـن أحمـد بـن علـي بـن تـأليه: أبـي جع ـر أحمـد اإلقناع يف القـراءات السـبع  .5

 .المجيد قطامش عبد .حععه وقد  له: د .جزنان .هـ(510األن اري؛ ابن الَباذش ) 

ـــ/1122: 2ط ــ  أ  العــرى . 2001 ه ــورا  جامع ــ / المملكــ   -ماش ــ  المكرم مك

  .العربي  السعودي 

؛ اكتفاء الَقنُوع بَِما هو  طبوع  ن أشـهر التـيليف العربيـب يف المطـابع الشـرقيب والغربيـب .6

بيـرو /  -دار صـادر .صححه: محمد علي البـب وي .جمعه ووضعه: إدورد فادي 

  عـن 1526هــ/ 1313األولـى ال ـادرة سـا  )نشرة م ورة عن ربعتـه  . .د .لباان

بـيوره واتمـ  يف  .صـ ح  650العـاهرة/ م ـر(  -بال جالـ « النـ ل»مطبع  التـأليه 

 .كي ي  استعمال هذا الكتاح

 نظرات نقديب وقـراءات يف جديـد التـراث العمـاين  خطوطـم و طبوعـم  ،أ الي التراث .3

 . 2015هــ/ 1136: 1ط .الجـزن األول .حمـد الشـيباين بـن مبـارك بن بعلم: سلطان

 .مسعط/ سلطا  عمان -ذاكرة عمان

سـعيد المقـرٔي عـالُِم القـراءات  بـن علـي بن اإل ام الحافظ الُعمانِّي أبو  حمد الحسن .5

معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عـن جمعيـ   .عزة حسن .؛ بعلم: دالكبير

  . (2006العدد السادف والث  ين )رتان  .المؤروين المغارب (
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دار الكتــب  . 1255: 1ط .الوهــاح عبــد ؛ تــأليه: حســن حســاياإل ــام المــازري .2

 .الشرقي / تونس

ــداء .10 ــي بكــر محمــد ،إيضــاح الوقــف واالبت ــأليه أب ــن ت ــاري  بــن العاســم ب بشــار األنب

ــي الــدين رماــان .هـــ(325)  مطبوعــا   . 1231هـــ/ 1321: 1ط .تحعيــ : محي

 .مجما اللغ  العربي  بدمش / سوري 

 .هــ(321اهلل الزركشـي )  عبـد بن تأليه: بدر الدين محمد َهال يف ُعُلوِم القرآل الُبرْ  .11

مكتبــ  دار  . 1251هـــ/ 1101: 3ط .أجــزان 1 .تحعيــ : محمــد أبــو ال اــل إبــراهيم

 .العاهرة/ م ر -اللاث

 بـن محمـد بـن سـعيد .؛ إعـداد: دبعا المخطوطات العمانيب يف المكتبات األوروبيـب .12

وزارة الـلاث  -ماشورا  الماتدى األدبي . 2006هـ/ 1123: 1ط .سعيد النارمي

 .ص ح  53 .والثعاف / سلطا  عمان

 تحصي  المرام يف أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام و كب والحرم ووالتها الفخام  .13

ــأليه: محمــد ــن ت ــن أحمــد ب ــبَّا  ب دراســ   .ســالم المــالكي المكــي المعــروا بال َّ

توزيـا مكتبـ   . 2001هــ/ 1121: 1ط .دهـيش بن اهلل دعب بن المل  عبد وتحعي :

  .مك  المكرم / المملك  العربي  السعودي  -األسدي

رِيع فِي شرح كتاب الفصيع  .11 َمد ُتحفب الَمْجِد الصَّ  بن يوُسه بن تأليه: أبي جع ر أحب

ـــبيلي )  ـــي اإلر ـــي اللبل ــــ(621عل ـــ ر األول .ه ـــدكتور  .الس ـــ : ال ـــ  وتحعي دراس

ــدالمل  ــن عب ــن  عياــ ب ــي ب ـــ/ 1115: 1ط .رداد الثبيت  -مكتبــ  ا داح  . 1223ه

 .ص حا  605 .العاهرة/ م ر

المـاعم ابـن غلبـون الحلبـي  عبـد بـن ؛ تأليه: أبـي الحسـن رـاهرالتذكرة يف القراءات .15

هـــ/ 1122: 1ط .ســعيد صــالل زعيمــ  .حععــه وراجعــه وعلــ  عليــه: د .هـــ(322) 

 -توزيـا: دار الكتـب العلميـ  . / م راإلسكادري -الاارر: دار ابن ولدون . 2001

 .ص ح  565 .بيرو / لباان
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ــد .16 ــم التجوي ــد يف عل ــدين محمــدالتمهي س ال ــمب ــأليه: َر ــن ؛ ت ــن الجــزري  ب ــد اب محم

روي َحَمد .هـ(533)   -مؤسس  الرسال  . 2001هـ/ 1121: 1ط .تحعي : غانم َقد 

 .بيرو / لباان

ــي .13 ــُروِح والَحَواِش ــاِ ُع الش  ــامقل   َج ــلاث )معجــم  ر ــبق المشــروح  يف ال ــَمان الُكُت ألسب

هـــ/ 1125: 1ط .محمــد الحبشــي بــن اإلســ مي وبيــان رــروحنا(؛ تــأليه: عبــداهلل

  .أبوفبي/ اإلمارا  العربي  المتحدة -ماشورا  المجما الثعايف  . 2001

اء وَكَمال اإلقراء  .15 ين أبقي الَحَسن علي َجمال الُقرَّ خَ  بن تأليه: َعَلم الدد ّي محمد السَّ اوق

عـــه وعلـــ  عليـــه وعمـــل فنارســـه: د .هــــ(613)  : 1ط .عبـــدالكريم الزبيـــدي .َحعَّ

  .مجلدان .بيرو / لباان -دار الب غ  . 1223هـ/ 1113

 .تـأليه: مجموعـ  ُكتَّـاح .العربي جماليات الفن والتـاري   دراسـات وأبحـاث الخط .12

 .العاهرة/ م ر -وكال  ال حاف  العربي  . 2020هـ/ 1111: 1ط

الجليـل الت ـدميري األندلسـي  عبد بن ؛ تأليه: أبي العباف أحمدح غريب الفصيعشر .20

دار الاـيان  . 2012هــ/ 1110: 1ط .تحعيـ : أحمـد رجـب أبـو سـالم .هـ(555) 

   .الكويت/ الكويت -للاشر والتوزيا

أبـي ن ـر الكرمـاين )مـن علمـان العـرن  بن اهلل محمد عبد تأليه: أبي شواذ القراءات  .21

  .بيرو / لباان -مؤسس  الب   .  .د .تحعي : رمران العجلي .نجري(السادف ال

بعلم:  علم التجويد قب  كتاب الرعايب وكتاب التحديد  ن )الكتاب األوسط( للعماين  .22

معال ماشور بمجل  معند اإلمـا  الشـاربي للدراسـا  العررنيـ ؛  .غانم قدوري الحمد

 .ا بعدهافم 161ص .هـ1122جمادى ا ورة  ،العدد الخامس

؛ العنايب بالقرآل الكريم وعلو م  ن بدايـب القـرل الرابـع الهجـري إلـى عصـرنا الحاضـر .23

ضــمن بحــوث )نــدوة عاايــ  المملكــ  العربيــ   .محمــد رل إســماعيل بــن إعــداد: نبيــل

السعودي  بالعررن الكريم وعلومه(؛ الماععدة يف مجما المل  فند لطباع  الم ـحه 

: 1ط .وال ـــادرة بـــالعاوان ن ســـه ،هــــ1121رجـــب الشـــريه بالمدياـــ  الماـــورة يف 
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  .المديا  الماورة -مجما المل  فند لطباع  الم حه الشريه .هـ1121

)معابلـ  علــى ســبا نســ  وطيــ   غايـب النهايــب يف أســماء رجــال القــراءات أولــي الروايــب .21

ــد ــرق ُمَحمَّ ين أبقــي الَخيب سق الــدد ــد ابــ بــن إحــداهن بخــط المؤلــه(؛ تــأليه: َرــمب ن ُمَحمَّ

ّي )  ــَزرق ـــ(533الَج ــراهيم عمــرو .ه ــي إب ــ : أب ــن تحعي ــد ب ـــ/ 1135: 1ط .اهلل عب ه

  .العاهرة/ م ر -دار اللؤلؤة للاشر والتوزيا . 2013

اء .25 ـدَغاَيُب النِّهايب يف طبقات الُقرَّ ي الَخيبـرق ُمَحمَّ ين أبـق سق الـدد ـد ابـن  بـن ؛ تأليه: َرـمب ُمَحمَّ

ّي )  ـــــَزرق ــــــ(533الَج ه:  .ه ـــــي باشـــــرق  G.Bergstraesser برجسلاســـــر .سُعاق

ـــ/ 1352)  ــزل . (1233ه ــل ت ــحيَحه: بيرت ــ  .Pretzl أكم ــب العلمي  -دار الكت

ــان ــرو / لبا ـــ/ 1102: 3ط .بي ــى 1252ه ــه األول ا عــن ربعت ـــ/ 1351  )ت ــوير  ه

 .العاهرة/ م ر( -  التي َنَشَرها: محمد أمين الخانجي1232

)المجلد السادف: ال نرف الوص ي  اطفهارس الخزانب الحسنيب بالقصر الملكي بالرب .26

 . 1253هــ/ 1103: 1ط .لعلو  العررن الكريم(؛ ت ـايه: محمـد العربـي الخطـابي

 .الدار البياان/ المملك  المغربي  -مطبع  الاجاح الجديدة

فنـــرف علـــو  العـــررن  - الفهـــرس الشـــاِ   للتـــراث العربـــي اإلســـ  ي المخطـــوط .23

ــا الَمَلكــي لبحــوث الحاــارة اإلســ مي  )َمخطورــا  العــرانا (؛ إصــدار: الَمجب  َم

ان/ المملك  األردني  النارمي  -)مؤّسس  رل البيت(    . 1221هـ/ 1111: 2ط .َعمَّ

ــب المنــورة .25 ــب الجا عــب االســ  يب بالمدين مــن عــا   فهــرس ُكتــب علــوم القــرآل يف  كتب

 .لسعودي المديا  الماورة/ المملك  العربي  ا - ؛ إصدار قسم المكتب  بالجامع  1113

 . .د

إعـداد: مؤسسـ   فهرس  خطوطات خزانب دار الت  يذ )إروال( بجا ع غردايب الكبيـر  .22

 . 2002هـ/ إبريل 1130إصدار: ربيا ا ور  .غرداي / الجزا ر -الشي  عمي سعيد

سـعيد  بـن علـي بـن ]كذا[؛ تأليه: أبي محمد الحسن القراءات الثماين للقرآل الكريم .30

مطـابا  .وأحمد حسين صـعر ،تحعي : إبراهيم عطوة عوأ .هـ(5المعرئ العماين ) 
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 -الاارـر: المجموعـ  ال ـح ي  للدراسـا  والاشـر .العاهرة/ م ر -دار أوبار اليو 

مـن ماشـورا  وزارة الـلاث  . 1225هــ/ ياـاير 1115: رـعبان 1ط .العاهرة/ م ر

 نبـ تعـديم: سـماح  الشـي  أحمـد .صـ حا  605 .العومي والثعافـ / سـلطا  عمـان

  .(11 -5معدم  التحعي  )ص .(1 -3حمد الخليلي )ص

ـد الحســنالكَِتـاُب األْوَســُط يف ِعْلـم القــراءات .31 ســعيد  بـن علــي بـن ؛ تـأليه: أبقــي ُمَحمَّ

ئ الُعَمـــانقي )  ـــرق ة َحســـن .تحعيـــ : د .هــــ(5الُمعب ـــزَّ
هــــ/ رح 1123: رجـــب 1ط .عق

عدم  المحعـ  بأوله م .ص ح  632 .دمش / سوري  -دار ال كر . 2006)أغسطس( 

 .(35 -3)ص

عبداهلل الشنير بحـاّجي  بن ؛ تأليه: م ط ىَكْشُف الظ نول عن أسا ي الُكتب والفنول .32

 .مجلدان .بيرو / لباان -دار ال كر . 1252هـ/ 1102 .هـ(1063ولي   )

أبي  بن تأليه: أبي محمد مكي .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .33

 . 1253هــ/ 1103: 1ط .محيـي الـدين رماـان .تل: د .هـ(133رالب العيسي ) 

 .جزرن .بيرو / لباان -مؤسس  الرسال 

أبـي بكـر  بـن محمـد بـن ؛ تأليه: أبي العباف أحمدلطاسف اإلشارات لفنول القراءات .31

: 1ط .تحعيــ : مركــز الدراســا  العررنيــ  بالمدياــ  الماــورة .هـــ(223العســط ين ) 

 .الم حه الشريه/ المملك  العربي  السـعودي مجما المل  فند لطباع   .هـ1131

  .مجلدا  10

دُ ْخَتار الّصحاح   .35 ازي بـن أبقي بكر بن تأليه: ُمَحمَّ  .هــ(666بعـد  )  عبـدالعادر الـرَّ

 -مكتبـ  لباـان  . 1252هــ/ 1102ربع  مدقع   .إوراس: دا رة المعاجم يف مكتب  لباان

  .بيرو / لباان

 تــأليه: الــدرر اللوا ــع يف أصــ   قــرأ اإل ــام نــافع  المختــار  ــن الجوا ــع يف  حــاذاة .36

المطبعـ   .هــ1321: 1ط .هــ(536مخلـوا الثعـالبي )  بـن محمد بن الرحمن عبد

  .الثعالبي / الجزا ر
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 .؛ بعلـم: عـزة حسـن خطوطب غميسب نادرة لكتاب نفيٍس  ن التراث العربي اإلس  ي .33

العـدد  .  المؤروين المغاربـ (معال ماشور بمجل  التاري  العربي )ال ادرة عن جمعي

  . (2001السابا عشر )رتان 

العـاهرة/  .تحعي : أبي ال اـل إبـراهيم .تأليه: أبي الطَّيب اللغويَ َراتب النَّْحِويِّين   .35

 . .د .م ر

ـد الحسـنالُمْرِشد يف الَوْقِف واالبتداء   .32 ي ُمَحمَّ ئ  بـن علـي بـن تأليه: أبـق ـرق سـعيد الُمعب

 Istanbul University طورــ  مكتبــ  جامعــ  اســطمبولمخ .هـــ(5الُعَمــانقي ) 

Library تحت رقم ،يف تركيا Ay.6827. بـن ولـه بـن ناصـر بـن الااس : محمد 

ا الشافعي مذهبا بن سباع محـر   25تاري  الاسـ : يـو  الجمعـ   .عبداهلل اللوجي بلد 

المديا  توجد نسخ  م ّورة مانا يف مكتب  الجامع  ا س مي  ب .ورقا  205 .هـ360

  .بحوزة الكاتب صورة مانا .(5302تحمل رقم ) ،الماورة

 بـن عمر بن عبيد اهلل بن علي بن ؛ تأليه: أبي راهر أحمدالمستنير يف القراءات العشر .10

: 1ط .عمـار أمـين الـددو .تحعيـ  ودراسـ : د .مجلـدان .هـ(126سوار البغدادي ) 

دبـــي/  -يـــان الـــلاثدار البحـــوث للدراســـا  اإلســـ مي  وإح . 2005هــــ/ 1126

 .اإلمارا  العربي  المتحدة

بب .11 َمان الُكتب المطبوع  يف األقطـار  ُ ْعَجم المطبوعات العربّيب والُمَعرَّ )وهو رامل  ألسب

َعٍ  مـن تـرجمتنم َمان مؤلد ينا وُلمب وذلـ  مـن يـو  فنـور  ،الشرقي  والغربي  ما ذكر أسب

مي ديـ (؛ َجَمَعـه ورّتبـه:  1212ع  لسا  المواف 1332الطباع  إلى نقَناي  السا  النجري  

كقيس رة عـن ربعتـه  . .د .بيـرو / لباـان -دار صادر .يوسه إليان َسرب )نشـرة م ـوَّ

 .العاهرة -ال ّجال  -  عن مطبع  سركيس1225هـ/ 1316األولى ال ادرة سا  

ــَف فيهــا .12 ــب يف التــأليف اإلســ  ي وبيــال  ــا ُألِّ ليه: تــأ .ُ ْعَجــم الموضــوعات الَمْطُروَق

إصـدار: هي ـ  أبـو فبـي للثعافـ   . 2002هــ/ 1130: 1ط .محمد الحبشي بن عبداهلل

  .أبوفبي/ اإلمارا  العربي  المتحدة -واللاث )المجما الثعايف(
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ال ُ ْعَجم المؤلِّفين .13 َضا َكحَّ اعتاى به وَجَمعه وأورجـه: مكتـُب تحعيـ   .؛ تأليه: ُعمر رق

بيــرو /  -مؤسســ  الرســال  . 1223ـ/ هــ1111: 1ط .الــلاث يف مؤسســ  الرســال 

 .أربع  أجزان .لباان

 . عجــم تــاري  التــراث اإلســ  ي يف  كتبــات العــالم )المخطوطــات والمطبوعــات( .11

دار  . 2001هـ/ 1122: 1ط .وأحمد روران قره بلوط ،إعداد: علي الرضا قره بلوط

  .أجزان 6 .قي ري/ تركيا -الععب 

 .العلي المسـؤول عبد تأليه: يب و ا يتعلق بم  عجم  صطلحات علم القراءات القرآن .15

العـاهرة/  -دار الس   للطباع  والاشر والتوزيـا واللجمـ  . 2003هـ/ 1125: 1ط

 .م ر

 عجم  صنفات الوقف واالبتداء  دراسب تاريخيب تحليليب  ع عنايـب خاصـب بمصـنفات  .16

لك ـراوي إعـداد: محمـد توفيـ  محمـد حديـد؛ أبـي يوسـه ا .القرول األربعب األولـى

الريــاأ/  -مركــز ت ســير للدراســا  العررنيــ  . 2016هـــ/ 1133: 1ط .الســانوري

  .المملك  العربي  السعودي 

بعلـم: حـاز  سـعيد   قد ب تفسير الـدر المنثـور للسـيوطي بـين المخطـوط والمطبـوع  .13

معال ماشور بمجل  البحوث والدراسا  العررني ؛ ال ادرة عـن األمانـ  العامـ   .حيدر

العـدد األول/ السـا  األولـى: محـر   .لمل  فند لطباع  الم حه الشريهلمجما ا

 . 2006هـ/ فرباير 1123

ي يحيـى زكريـاالَمْقِصد لتلخيص  ـا فِـي الُمْرِشـد يف الوقـف واالبتـداء .15  بـن ؛ تـأليه: أبـق

 -المطبعـ  العثمانيـ  )ل ـاحبنا: عثمـان عبـدالرزا ( .هــ(226محمد األن ـاري ) 

  .ص ح  26 .هـ1305: جمادى األولى 3ط ./ م رالعاهرة -حارة ال راو 

د الُعمانِي؟ .12 معـال   .بعلـم: محمـد بوزيـان باعلـي )كاتـب مـن المغـرح( َ ْن ُهو أبو ُ َحمَّ

َوى هــ/ 1112رـوال  ،الَعَدد الثامقن َعَشـر ،ال ادرة بسلطا  ُعمان ،ماشور  يف مجل  َنزب

 . 1222فرباير 
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ــْرِع  .50 ــلقم ناصــراألَْزَهــرنَِثــاُر الَجــْوَهر يف ِعْلــم الشَّ ُعــَديدم  بــن ســالقم بــن ؛ تــأليه: أبقــي ُمسب

 ( 
ّ
ــي واحق ّ الرَّ

ــي ــ  مســعط/ ســلطا  عمــان .هـــ(1332الَبنب نق هـــ/ 1121: 1ط .مكتب

 .ومس  مجلدا  . 2001

ــراءات العشــر  .51 ــد النشــر يف الق ــدين ُمَحمَّ س ال ــمب ــأليه: َر ّي  بــن ت ــَزرق ــن الَج ــد اب ُمَحمَّ

 -دار الكتب العلمي  .  .د .علي محمد الاباعأررا على ت حيحه:  .هـ(533) 

  .بيرو / لباان

هــ/ 1321: 1ط .؛ تأليه: رماان رشـنَنوادر المخطوطات العربيب يف  كتبات تركيا .52

  .بيرو / لباان -دار الكتاح الجديد . 1235

ّي الُخــوارزمي  بــن تــأليه: أبــي يععــوح يوســه هجــاء المصــحف  .53 محمــد الَعيبــدق

ـــ : غـــانم .هــــ(615)  ـــدوري الحمـــد تحعي ـــ   . 2012هــــ/ 1110: 2ط .ق جمعي

 .عّمان/ األردن -المحاف   على العررن الكريم

 .د.)رسـال  جامعيـ (؛ إعـداد: أ الوقُف واالبتداء وِصـَلُتهما بـالمعنى يف القـرآل الكـريم .51

العـاهرة/  -دار السـ   . 2006هــ/ 1123: 1ط .عبدالكريم إبـراهيم عـوأ صـالل

  .ص ح  325 .م ر

ــي بتــداء الوقــف واال .55 ي  بــن اهلل محمــد عبــد تــأليه أب َنــوق ي الَغزب
ــَجاَونبدق َريبُ ــور السَّ

دار  . 2001هـ/ 1122: 1ط .محسن هارم درويش .دراس  وتحعي : د .هـ(560) 

 .عمان/ األردن -المااه  للاشر والتوزيا
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  تجربتي يف تحقيق

 >اب الكا   األ راين عبد فهرسب وإجازات<
 

 مد عيسوي ح    

 وجدة -المركز الجهوي لمهن التربيب والتكوين 

 

  قد ب

ــلاجم  ــارف وال ــأليه ال ن ــ  يف ت ــان الغــرح اإلســ مي مســاهم  فعال ســاهم علم

  .والمااقب والرح   فلم تخل فلة من فلا  التاري  من وجود هذه ال اون المعرفي 

الزمايـ  التـي تمـت والحعبـ   ،وال نارف تساهم يف معرف  الع ر الذي أنجز  فيه

 ،ف ــاحب ال نرســ  مــن وــ ل تعري ــه بشــيووه يــؤرخ لحيــاهتم الخاصــ  والعامــ  .فينــا

ـجل  .من قاان وإمام  وفتوى ورورى وغير ذل  ،والمااصب التي درجوا فينا وهـي سق

والتبـادل الثعـايف بـين مختلـه المراكـز العلميـ   ،حافل بالمعلومـا  التاريخيـ  والعلميـ 

  .م ا س ميالماتشرة يف العال

كما تكتسي كتب الربام  وال نارف أهمي  بالغ  يف ضبط الروايا  ورـر  األوـذ 

وتقبيـان مـدى حركـ  الت اعـل العلمـي  ،ودراس  الحياة الثعافي  داول المجتمـا ،والسماع

 (1).بين مشر  العالم اإلس مي ومغربه يف السيا  ال كري التاريخي العا 

ــربام  مــن  ــ الحــديث عــ  تخلــو ال ــت متداول ــي كان  ،ن الكتــب والم ــا ا  الت

وأســاليب  ،والماــاه  والطـر  المتبعــ  ،والمواضـيا التــي كانـت مــادة الــدروف الملعـاة

                                                 
فنرست ريوخ العاضي عياأ، تحعي  ماهر زهير جرار، دار الغرح اإلس مي ببيرو ، الطبع  « : الغاي ( »1)

 .5، معدم  المحع ، ص 1102/1252األولى،
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فبواســط  ال نــارف يــتم التعــرا علــى انتعــال الكتــب بــين األم ــار وتــاري   .التــدريس

  .ومعرف  المح وظ مانا من الم عود ،اعتمادها

يف كتاب  ال نرس  رمل كـل ال ـلا  التاريخيـ   وعلى الرغم من أن نشاط المغارب 

ومـا ذلـ   ،هـ إلـى وقتاـا الحاضـر130ماذ أول فنرس  ألبي عمران ال اسي المتو  سا 

لــم يلت ــت إلينــا  ،مازالــت كثيــر مــن هــذه ال نــارف حبيســ  الخزانــا  الخاصــ  والعامــ 

  .الباحثون

التي جمعنـا لـه  >مرايناهلل الكامل األ عبد فنرس < يف هذا اإلرار يأيت الحديث عن

 »: الح يل ال اسي الـذي يعـول عبد تلميذه
َّ
ولمـا رلبـُت اإلجـازة مـن المـلَجم دفـا إلـي

ــينم ،إجــازا  مشــايخه ــه عل ــي بمعرونات ــه ،وعرفا أذكــر فينــا  ،وأمــرين بجمــا فنرســ  ل

 (1).«فجمعُتنا له .وبعض أسانيده ،مشايخه

الــذي عــرا  ،بــا عشــر النجــريألد ــت هــذه ال نرســ  الا يســ  يف بدايــ  العــرن الرا

وواص  يف رحاح جاما العـرويين التـي كانـت قبلـ  البـاحثين والدارسـين  ،انتعارا علميا

   .والعلمان

وهـي  ،عثرُ  علـى نسـخ  وحيـدة مـن هـذه ال نرسـ  يف الخزانـ  الملكيـ  بالربـاط

ا الشين الذي تطلـب ماـي وقتـ ،واإللحا  يف النامش ،لكانا ملي   بالتشطيب ،نسخ  تام 

ويمكن العـول إن هـذه الاسـخ  هـي عبـارة عـن  .والتعرا علينا ،روي  لابط الكلما 

دة كتبنـا الع مـ  تـردد  يف بدايـ  األمـر علـى اإلقبـال علـى  ،الح ـيل ال اسـي عبـد ُمسوَّ

أقبلُت علـى التحعيـ  معتمـدا  ومكان  صاحبنا العلمي  ،لكن ن را ألهميتنا ،العمل علينا

فعلـى الـرغم  ،ألمر بالاسب  لإلجازا  فني أياا نسـخ  وحيـدةا ن س .على اهلل عز وجل

لكـن  ،إ  أين وجـدُ  صـعوب  يف فنـم بعـض العبـارا  واألل ـاظ ،من ترتيبنـا وتا يمنـا

وا سلرـاد وا سـتعان   ،أن أتغلـب علينـا بالمراجعـ  المسـتمرة -ب ال اهلل  -استطعت 

                                                 
 . 123الح يل ال اسي، ص المسمى رياأ الجا  أو المدهش المطرح، تأليه عبد ،>معجم الشيوخ<( 1)
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العزيـز  عبـد خير هاـيم والـدكتورواص : األستاذان الجلي ن الدكتور بل ،ببعض أساتذيت

 با حنما وت ويبنما للكلما  ال ـعب  ،الساوري
ّ
وكـذل  اباـي  ،اللذان لم يبخ  علي

فلنـم جميعـا  ،أحمد الذي رافعاي يف المراجع  الشامل  للمخطوط من البداي  إلى الانايـ 

 أتمثل قول الشاعر: كات   ،وما هذه ال عوبا  الجم  .ماي جزيل الشكر

ُعـهُ َعَلى المَ  ـَعى بقَمـا فقيـهق َن ب  َأنب َيسب
نق  رب

 

رُ   هب َدُه الــدَّ
ــهق َأنب ُيَســاعق ــيبَس َعَليب َوَل

(1) 
 

عّرفــت  ،فعمــُت بعــرانة الــاص وضــبطه والتعليــ  عليــه حســب مــا يعتاــيه المعــا 

فت المؤله وريووه وت مذته ووفاته ،وضبطت نسبته إلى صاحبه ،المخطوط كما  ،عرَّ

 .موع  من ال نارفاهنيُت العمل كله بوضا مج

 (2)اب الكا   األ راين عبد ترجمب

 اسمم ونسبم:

 بـن الطـاهر بـن اهلل عبد بن حمد )فتحا(مَ  بن اهلل المدعو الكامل عبد هو أبو سالم

 مولــــده عــــا  وكــــان  .ال اســــي الــــدار والوفــــاة ،محمــــد الحســــاي العلــــوي األمــــراين

ـــ(1266) ــد حســب ،ه ــن ســودة عب ــا  ) ،(3)الســ   اب ـــ(1260أو ع ــذه ،ه  حســب تلمي

 (4).الح يل ال اسي عبد

                                                 
التـي أرسـلنا إلـى  >ربعـا  الُحاـيكي<  ح  األويرة مـن نسـخ  ( كتب هذا البيت المختار السوسي يف ال1)

  .1/21، «ربعا  الحايكي<«. الحي الكتاين، وتميَّز  بردانة الخط، وكثرة الت حيه عبد

 –3/112 ،>إتحاا أع   الااف بجمـال أوبـار حاضـرة مكاـاف»الرحمن زيدان يف:  ( َترَجم له مو ي عبد2)

، 1/355، «إتحاا المطالا بوفيا  أع   العرن الثالـث عشـر والرابـا» الس   ابن سودة يف: ، وعبد125

ــد ــي يف:  وعب ــيل ال اس ــيوخ»الح  ــاف125 – 126ص ،>معجــم الش ــن ، والعب ــراهيم الســم لي يف  ب إب

الحســن الحجــوي  بــن ، ومحمــد316 – 315 /5 ،>اإلعــ   بمــن حــلَّ مــراكش وأغمــا  مــن األعــ  <

 – 22، ص«مخت ر العروة الو عى يف مشيخ  أهـل العلـم والت عـى»اة: الثعالبي ال اسي يف فنرسته، المسم

 . 311 – 310 /2، «ال كر السامي يف تاري  ال عه اإلس مي»، وكتابه: 23

 .1/355، «إتحاا المطالا( »3)

 .125ص ،>معجم الشيوخ( »4)
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يعـول  .ياتني نسبه إلى أسرة األمرانيين الذين ُعرفـوا بالحسـب والاسـب والشـرا

 ،هذا ال ري  العلوي الذي ماه الملَجم ُيعرا باألمرانيين نسب  إلى األمـراين»ابن زيدان: 

مـن أرـرافنا إ    ترى أحـدا  ،وررا باذخ ،لنا حرم  ع يم  ،زاوي  مبارك  بسجلماس 

قالـه يف األنـوار  - .عالمـا بم ـالل دياـه ودنيـاه ،توسمت فيـه ال ـ ح والخيـر والاجـاح

اي    ،ولم يزل غيرهم من فا ن أو د عمنم األرراا المعتـدى نـم علمـا وعمـ  -السَّ

 ،يع موهنم ويحلمـوهنم تع يمـا واحلامـا فـو  مـا يع مـون ويحلمـون بعاـنم بعاـا

نيـ ويعلفون لنم بمز وتلح نـم  ،يد ال ال والخشي  واإلعراأ عن زوـارا الـدنيا الدَّ

وأول وــارس مــن سجلماســ  مــن هــذه العا لــ   .الملــوك الع ــا  بعــين اإلكبــار واإلجــ ل

الواحـد يف  عبـد بـن اهلل محمد عبد وهو السيد أبو ،هو الجد السادف للملجم ،الكريم 

 ،لما َفر من أويه المولى محمـد ،لشريهمعي  السلطان الع يم الشأن مو نا الرريد ابن ا

وزوجـه  ،فعـرأ العلـم هاـاك ،فازل بالزاوي  الد  ي  بعد ما استعل مو ي الررـيد بالملـ 

وضـريحه  ،ونـا تـويف ،فاسـتورانا ،تسمى إفـران مـن بـ د زيـان ،وأقطعه أرضا ،الد  ي

 .(1) >هااك مشنور لدى الخ وص والعمو 

 رحلتم لطلب العلم:

فتنيـأ  لـه أسـباح  ،لكن العااي  اإللني  أدركته ، الكامل األمراين يتيمااهلل عبد نشأ

َقــَرَأ »الح ــيل ال اســي:  عبــد قــال .وتــوفر  لــه ال ــروا المااســب  لــذل  ،رلــب العلــم

 ،إذ كان هو السبب يف رلبـه العلـم ،و زمه ،الكبير عبد الُملجم على جدي أبي المعالي

 ،ه جـدي لمـا كـان بياـه وبـين والـده مـن األوـوةفحـاز ،وول ه صـغيرا ،حيث ما  والده

                                                 
مـن »ن األمـرانيين: جع ـر الكتـاين عـن الشـرفا بـن . ويعول محمـد121 – 3/120 ،>إتحاا أع   الااف( »1) 

ويار األرراا وفا  نم، وُكربا نم وع مـا نم، لنـم مـن رـ وا المازلـ  وإنابـ  المرتبـ  مـا   يحتـاس 

لبيان، ومن النمم العلي  واألوـ   المرضـي  مـا   ُيبـين عاـه لسـان، وفـينم الربكـ  والو يـ  وال ـ ح، 

سـلوة األن ـاف ومحاد ـ  <«. ة البـاهرة..والعلم والدين وال  ح، والشيم الطـاهرة، والخ ـال المحمـود

 .2/253 ،>األكياف بمن أقرب من العلمان وال لحان ب اف
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وسـافر لمكااسـ   ،وقـا  با عتـه إلـى أن قاـى ورـره مـن العلـم ،وأسكاه بزاويتاا ال اسـي 

 .(1)وكان هو يعلا بذل  .بع د السكاى فينا

 اب الكا   األ راين: عبد شيوا

ــر ــون الكبي ــه كا ــار العلمــان؛ كال عي ــن والمنــدي ،أوــذ عــن كب وقاســم  ،الحــاس ب

جلـس للتـدريس بجـاما العـرويين بعـد  .ولعله أكـرب رـيووه ،وأحمد بااين ك  ،العادري

 .ريووه ومروياته (2)الح يل ال اسي فنرس  عبد جما له تلميذه .وفاة ريخه الوزاين

 ،الكبيـر عبـد قـرأ المـلجم علـى جـدي أبـي المعـالي»: الح ـيل ال اسـي عبد قال

 ،اهلل جاـون عبـد والشـي  أبـي ،أبـي العبـاف كـ  كما قرأ علـى ،قرأ عليه كثيرا ...و زمه

 ،وأبي العباف أحمد الوريـاغلي ،وأبي عيسى ابن الحاس ،وأبي العباف السلوي التطواين

اهلل  عبـد وأبـي ،الـرحمن العلـوي عبـد بـن اهلل محمـد عبـد وأبـي ،وأبي العاسم العـادري

لـدي أبـي الجمـال ووا ،الملـ  العلـوي عبـد وأبـي مـروان ،اهلل ابن سودة عبد بن محمد

 ـم قـال بعـد  .(3)>كان يعرأ عليه جميا ما كان يعرأ على ريووه قبل ذهابه ،محمد الطاهر

اهلل  عبــد وأبــو ،وأبــو العبــاف باــاين كــ  ،وأجــازه ممــن ُذكــر الجــد أبــو المواهــب»ذلــ : 

ــر  ،وســميه الوريــاغلي ،وأبــو العبــاف الســلوي ،وأبــو عيســى ابــن الحــاس ،جاــون والمعمَّ

 ،محمد السا ل الشرقاوي المكااسـي  ـم الربـاري بن محمد بن حامد العربيالشي  أبو 

الــرحمن الاابلســي أصــ  المــدين إجــازة ســا   عبــد والع مــ  المحــدث ال ــويف الشــي 

  (4).>وقد وق ُت على إجازاهتم التي كتبوا له ،هـ ب اف1251

                                                 
 .126ص ،>معجم الشيوخ( »1)

  .10555( فنرس  الكامل األمراين، مخطوط الخزان  الحساي  بالرباط، رقم 2)

 .123-126ص ،>معجم الشيوخ( »3)

 .126ص  ،>معجم الشيوخ( »4)
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 أقو ال العلماء فيم:

مشـاركا  ،ر علمان وقته وأكـابرهمالح يل ال اسي: كان رحمه اهلل من أرن عبد قال

متاـلعا يف الت سـير والحـديث وال عـه  ،يف كثير من العلو  مـا بـين ماطـو  مانـا وم نـو 

 (1).له ح ل عجيب ،والسير والعربي 

متاـلا  ،ع م  حافل  فل مشارك دراكـ  نعـاد»الرحمن زيدان:  عبد قال مو ي

لـه اعتاـان  ،مدرف ن اع ،المزاياجاما ألصااا  ،كريم األو   والسجايا ..مطلا ف يل

 ،ع يم النمـ  ،عيَّن للمطالع  أوقاتا   يتخله عانا إ  لمانا .تا  بالكتب رران ومطالع 

ــه ــه إ  بعــد مطالعت ــدول كتابــا لخزانت ــ  عليــه ،  ي ــر ا عتعــاد يف  ،وتوقي ــه والكتاب كبي

تـا   ،ذاكـر متبتـل ،لكثير الاوافـ ،مع م للماتسبين إليه ،ُمحب يف العلم وأهله ،ال الحين

أبــي  ،مســتدع لهنــ  ،مبــالأل يف جمــال الشــارة والبــزة ،حســن الســمت والنيــأة ،المــرونة

بعيـد   ،مسـبل أذيـال الع ـ  ،  تساوي عاده زهرة الدنيا ق م  ف ر ،جواد بشوش ،الا س

ع ــيم  ،كــريم الما ــدة ،واســا الاــاد ،رفيــا العمــاد ،متمســ   بعــرى الازاهــ  ،عــن الريــب

 .(2)>ال ا دة

وعلـم  ،فعـه محـرر ،وقال محمـد الحجـوي: أجـل عـالم رأيُتـه يف بيـت األمـرانيين

ــؤزر ،بمكــار  األوــ   ــم األرــنر ،ُم ــوى ،فكــان العل ــل  ،ذا نزاهــ  وتع وتمســ  بالحب

 ،وال اـل العمـيم ،بيـت المجـد ال ـميم» : «ال كـر السـامي< وقـال يف كتابـه (3).األقوى

 ،فكـان مـن الاـاجحين يف حلبتـه ،وربعتـه ،ررضا  دي المعارا على الشي  جاون الكبيـ

 (4).وتحعيعا  للمسا ل العلمي  بادي  ،ون س يف المكرما  سامي  ،إلى أو   عالي 

                                                 
 .126ص ،>معجم الشيوخ<( 1)

 .120- 3/112 ،>إتحاا أع   الااف( »2)

 .22ص ،>فنرس  الحجوي<( 3)

  .2/310، «ال كر السامي<( 4)
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لـه المشـارك   ،كان ع م  حاف ا مطلعا حج  دراكـ »الس   ابن سودة:  عبد وقال

 (1).«التام  يف جل ال اون ما تحعي  وتدقي 

 إشعاعم العلمي: 

بعـد أن هنـل مـن  ،  الكامل األمراين من ن سه العدرة على التدريسلما أحس الشي

جلـس للتـدريس يف بدايـ  األمـر  ،ونال اإلجازا  العلمي  مـانم ،معين كبار علمان ع ره

ــاف ــر بمكا ــ  بجــاما العــرويين ب ــاف ،بالجــاما الكبي ــم بعــد ذل ــدان:  .  ــن زي يعــول اب

ف بجامعنا العتي ،استورن مكااس  الزيتون مدة»  ، م انتعل ل اف ،وانت ا به ول  ، ودرَّ

  .(2)>-عمره اهلل بدوا  ذكره  -وت در للتدريس بجاما العرويين مانا 

 يف رحاب القرويين: 

كانت جامع  العرويين وما زالت فاان لبث العلم ونشره بـين الطـ ح والبـاحثين 

ــدور أســاف يف .عــن المعرفــ  ــ  المســاودة بمؤسســ  الوقــه ب  وقامــت الكراســي العلمي

وتحلـ  الاـاف  ،فتاافس العلمان يف إلعـان الـدروف .الح اظ على هذا ال رح الحااري

ولـم  .أوـذا مـن أفـواه الشـيوخ ،حولنم رغب  يف تح يل العلـم بطريعـ  العـرانة والسـماع

ورـجعوا الطلبـ   ،رـغلوا الاـاف بعلمنـم ،تخل فلة من ال لا  مـن وجـود أ مـ  أعـ  

 ـيل ال اسـي رـيخه وهـو بـين جابـا  جـاما الح عبـد ي ـه .على البحـث والتح ـيل

 ،ومعرف  بتا يمه وترتيبه ،وعارض  قوي  يف التدريس ،له ح ل عجيب»فيعول:  ،العرويين

 ،وتلخيص المسا ل وسكبنا وت ويرها بأبسط عبارة مـا اإلعـراح وال  ـاح  والب غـ 

دؤوبـا علـى  ،رديد ا عتاان بالعلم وتع يمـه ،وذل  مما كان يزيد تدريسه ر وة ورونعا

ــا ــا  َعيَّاَن ــب يف أوق ــا إ  لمــانقا ،مطالعــ  الكت ــأور عان ــدريس يف  .  يت ــرع يف الت وإذا َر

ال  ــول التــي كــان ُيــدرف فينــا َياعطــا عــن أرــغال الــدنيا فــ  يخــوأ مــا المكل ــين 

                                                 
 .1/355، «إتحاا المطالا<( 1)

 .3/120 ،>إتحاا أع   الااف( »2)



 
212 

 ،ُمحبــا ألهــل ال ــ ح ،جانحــا إلــى الخيــر ،تلــ  عادتــه يف كــل ســا    يلكنــا ،بأرــغاله

ومبالغـا يف  ،والني ـ  والـروان والوقـار ،حسـن السـمت ،ُماحارا إلـينم ُمحساا ال ن فينم

  (1).ع يم النم  ،والبزة مستدعيا لهن  ،جمال الشارة

فكانـت ريـ   ،حاـرُ  دروسـه ال عنيـ »وقال محمد الحجوي يف وصه دروسـه: 

لـهدح  ،وتعـوى اهلل لـذل  نافعـ  ،ا يا  تتاانل لديه المعا   مـا مشـارك  واسـع 

وتحرير عمي  يشـاه  ،وحسن ار ع ،واضا فيه انطباع يجذح الطباع ما رحب باعوالت

رف بعـد وفـاة الشـي   ،ياثر يف درسه الجواهر التـي تـزري بـالزواهر ،األسماع َجلـس للـدَّ

 (2).وكان الانار إذا َتَجلَّى ،فَركض يف الميدان َوَجلَّى ،الوزاين

ومنـارة يف  ،ذو ح ـل عجيـب ،ضـ واسـُا العار ،َحسُن العبارة»ويعول ابن زيدان: 

ــان  ،وتلخــيص المســا ل وت ــويرها بأبســط عبــارة ،تا ــيم الــدروف وترتيبنــا ــد بي ومزي

  .(3) >ذل  مما كان يزيده رحمه اهلل ر وة ورونعا ،وف اح  وب غ 

 ت  يذه: 

ومشاركته الواسع  يف نشـر العلـم يف صـ وا  ،ُعرا الع م  األمراين بعلمه الغزير

والـراغبين  ،أو من و ل مجالسته للمنتمين مـانم ،احثين يف رحاح العرويينالطلب  والب

رلبـُت  ،السـاب  (4)ولما ُتويف رـيخاا الـوزاين»يعول الحجوي:  .يف ا ستزادة من المعرف 

فكـان يلعـي هـذا  ،فأسـعه يف درف مخت ـر وليـل ،ماه أن يعو  معامـه يف إلعـان دروسـه

وجـرى  ،واجتما عليه كثير من رلبتـه ،ا وتحعيعاالدرف بما يعرح مما كان لسل ه تحرير

وبـدا لاـا  ،وجرى يف سرد الزرقاين وبااين والخرري علـى ُسـاته ،ُمجليا يف حلبته ويف وقته

                                                 
 .126ص ،>معجم الشيوخ<( 1)

 .2/311، «ال كر السامي( »2)

 .3/112 ،>إتحاا أع   الااف( »3)

هــ(. 1311التنامي الـوزاين أصـ  ال اسـي دارا، المـدرف المشـارك، المتـو  عـا  ) بن محمد اهلل ( أبو عبد4)

 .303 - 2/305، «ال كر السامي<، 52 -51ص ،>فنرس  الحجوي»ترجم له يف: 
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وكاـُت أجالسـه يف مازلـي تـارة أو  ،فعرأُ  عليه جمل  كافي  غير قليل  .ُعجب من معدرته

 ،وقــد اســت دُ  ماــه كثيــرا ،اوكــان ُما ــ ا وبالوداعــ  ُمت ــ  ،وأراجعــه وأفاوضــه ،مازلــه

أقبـل عليـه  ،من و ل هذه المكان  العلمي  التي وصل إلينا .(1)>و زمته زماا ليس يسيرا

واص  إذا علماـا أن  ،مما ي عب عملي  العد واإلح ان لنم ،وكُثر ا وذون عاه ،الطلب 

ل أياـا بـل تشـم ،هي جامع  م توح    تعت ر على الطلبـ  الم زمـين ،جامع  العرويين

 م إن الع م  األمراين كغيره  .وغيرهم ،كل من كان له رغب  يف التعلم من حرفيين وتجار

يف لعـاناهتم  ،بل ياشرون العلم حيث ما حلوا وارتحلوا ،من العلمان   يكت ون بالتدريس

ممـن أوـذ عاـه رـيخاا »يعـول:  ،وقد أورد ابـن زيـدان عـددا مـانم .ومجالسنم المتعددة

المـأمون البلغيثـي قاضـي مكااسـ   بـن ارك األقعـد الشـريه مـو ي أحمـدالع م  المش

صـان  -والع م  الابيه السيد التنامي عبابو حاجب الج ل  السلطاني  اليوس ي   ،الحالي

 وصـــديعاا الســـيد ،والســـيد بـــدر الـــدين قاضـــي  غـــر رســـ ي حياـــه ،-المـــولى حماهـــا 

والسـيد  ،غالي الساتيسـي المكااسـيوالسيد ال ،وأجازه عام  بخطه ،الح يل ال اسي عبد

 ،عمــر الشــامي بــن والع مــ  الســيد إدريــس ،العــادر المــدعو الحــداد عبــد بــن التنــامي

 بـن والع م  العاضـي السـيد أحمـد ،والع م  الخطيب السيد محمد اللواجري التطواين

ه وُمسـاده المـولى ،إبراهيم الرباري ـاب  ع ـرق  ،امـ وأجـاز لـه ع ،الحـي الكتـاين عبـد وَنسَّ

  .(2)>وغيرهما ،وغيرهم من حاملي التحعي  ب اف ومكااف

 وفاتم: 

ــو   ــراين رحمــه اهلل ي ــل األم ــ  الكام ــويف الع م ــى عــا  واحــد  20ت جمــادى األول

 بن ور اه تلميذه مو ي أحمد .ودفن بمديا  فاف ،هـ(1321وعشرين و   ما   وأله )

 :(3)مطلعنا ،( بيتا11بلأل عدد أبياهتا ) ،المأمون البلغيثي بع يدة رويل 

                                                 
 .23ص ،>الحسن الحجوي بن فنرس  محمد( »1)

 .123 – 3/122 ،>( إتحاا أع   الااف2)

 .125 – 3/123 ،>إتحاا أع   الااف( »3)
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ي ـــارق ـــ ق َج يَّ ـــي الَبرق
ـــ ق فق يَّ

ـــُم الَماق  ُحكب

ـــوب  ـــد  َوَل ـــَنا ُب
َياضق ـــنب ُوُرودق حق ـــا َع  َم

 

ــــــــَدارق   ــــــــذق األَقب يُر َرح  َنافق ــــــــدق  َتعب

ـــَدارق   (1)َراَلـــتب بقَموُلـــوٍد َمـــَدى األَقب
 

 نسبب الكتاب إلى صاحبم: 

 إجـازا  الح يل ال اسي: ولما رلبـُت اإلجـازة مـن ا عبد يعول
َّ
لمـلَجم دفـا إلـي

وبعض  ،أذكر فينا مشايخه ،وأمرين بجما فنرس  له ،وعرفاي بمعروناته علينم ،مشايخه

 .(2)فجمعُتنا له .أسانيده

 .(3)>له فنرس  جمعنا له أحد ت مذته يف كراس »الس   ابن سودة:  عبد قال
األمـراين  محمـد بـن اهلل المـدعو الكامـل عبـد )فنرست( ألبـي سـالم< قال أيااو

تعـا يف نحـو  ،الح يل ال اسي باسـمه عبد َجمَعنا له ريُخاا أبو ال ال ،الحساي المتعد 

 .(4)الكراس 

ث عن ريوخ -ويعول السم لي  انتنـى ُملخ ـا : »-اهلل الكامـل  عبد بعد أن َتحدَّ

مــن فنرســته المؤروــ  يف  ــامن وعشــرين ربيــا األول عــا  تســع  عشــر و   ما ــ  وألــه 

  .(5)>هـ(1312)

المـدين  بـن قال ابن زيدان: ـ بعد أن تحـدث عـن رـيوخ الكامـل األمـراين: محمـد

 بـن والمنـدي ،أحمـد باـاين كـ  بـن وأحمد ،المجذوح ال اسي بن وعبد الكبير ،جاون

 ،وأحمـد السـلوي التطـواين ،أحمـد الوريـاغلي بـن وأحمـد ،محمد ابـن الحـاس السـلمي

ون ــوص إجــازاهتم لــه  ،هــؤ ن كلنــم عامــ وعبــد الــرحمن الاابلســي المــدين ـ وأجــازه 

وأول مـن  .غيـر إجـازة السـ وي لـم أف ـر نـا ،بخطوط أيدينم كلنـا مح وفـ  بمكتبتاـا

                                                 
 ( ]من الكامل[.1)

 .123ص ،>معجم الشيوخ( »2)

 .1/355، «إتحاا المطالا( »3)

 .221ص >دليل مؤرخ المغرح األق ى( »4)

 .5/316 ،>اإلع   بمن حل مراكش وأغما  من األع  ( »5)



 
215 

أجازه مانم الع م  الاابلسي حسبما ذل  بخط يد المجاز المـلجم روـر ورقـ  اإلجـازة 

 -بـاط دفـين الر -السـا ل الشـرقي  بـن كما أوذ عن السيد العربـي ،ععب إماان الُمجيز

 وعـن العاضـي مـو ي محمـد العلـوي ،كما ذل  بخط يـده بمكتبتاـا ،وأجازه عام  أياا

الواحـد ابــن  عبــد وعــن ابـن ،>الزقاقيـ »و «التح ــ »و «المخت ـر»و «صـحيل البخــاري<

 «األل يــ »و «األجروميــ < المالــ  الاــرير عبــد وعــن مــو ي ،«األل يــ < ســودة المــري

 .(1)>التلخيص كيرانوعن السيد الطيب ابن  ،«التلخيص»و

 وصف المخطوط:

 فهرسب األ راين: 

فنرسـ  »تحـت عاـوان:  ،نسخ  وحيـدة عثـرُ  علينـا يف الخزانـ  الملكيـ  بالربـاط

 11) 10555رقــم  ،محمــد األمــراين الحســاي بــن اهلل الكامــل عبــد األمــراين: أبــو ســالم

الشـين الـذي  ،واإللحـا  يف النـامش ،لكانـا ملي ـ  بالتشـطيب ،وهي نسخ  تام  .لوح (

ويمكن العول إن هذه الاسـخ  عبـارة  .ومعرفتنا ،تطلب ماي وقتا روي  لابط الكلما 

دة كتبنا الع م  لكـن السـؤال  .يف انت ـار كتابـ  الُمبياـ  ،الح ـيل ال اسـي عبـد عن ُمسوَّ

وا ن »كمـا قـال ابـن سـودة:  ،إذا كـان مت رغـا للكتابـ  يف روـر حياتـه ،الذي يطـرح ن سـه

داهتا التـي  ،صم  الرباطاستورن عا و  زال يؤله ويكتب ويخرس بعـض كتبـه مـن مسـوَّ

س أيـن هـي الاسـخ  الُمبيََّاـ ؟ وواصـ  إذا علماـا أن بعـض العلمـان  .(2)> زالت لم ُتخرَّ

بعـد أن انتنـى مـن  -كـالمؤرخ السـم لي الـذي أرـار إلينـا بعولـه:  ،كانوا يملكون نسخ 

نرسته المؤرو  يف  امن وعشرين ربيا األول عـا  انتنى ملخ ا من ف< -ترجم  األمراين

  .(3)>هـ(1312تسع  عشر و   ما   وأله )

                                                 
 .3/122 ،>إتحاا أع   الااف( »1)

 .123ص ،>سل الا ال( »2)

 .5/316 ،>ألع  اإلع   بمن حل مراكش وأغما  من ا( »3)
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 اب الكا   األ راين:  عبد إجازات للشي 

توجــد يف  ،مجموعــ  إجــازا  أجيــز نــا الشــي  األمــراين مــن قبــل بعــض رــيووه

 .131 إلى 162من الورق   ،ك2311ضمن مجموع يحمل رقم  ،المكتب  الوراي  بالرباط

  .مما تعذر معه المعارن  والمعابل  لابط بعض الكلما  غير الواضح  ،نسخ  وحيدة

  نهج التحقيق: 

فعد اقت ـر  علـى العـرانة  ،باعتبار وجود نسخ  وحيدة يف حدود علمي لل نرس 

وإلحا  ما ُكـتب يف النامش مـن اسـتدراكا   ،والتدقي  يف الكلما  ،المتأني  للمخطوط

وا عتمــاد علــى كتــب  ،والمراجعــ  المســتمرة لهل ــاظ والجمــل ،المــتنإلــى أصــلنا يف 

أو ترميم بعض الكلما ؛  ،اللاجم وال نارف واإلجازا  من أجل فنم بعض العبارا 

 .وهو عمل تطلب ماي وقتا روي 

فعلــى الــرغم مــن ترتيبنــا  ،أمــا بالاســب  إلــى اإلجــازا  فنــي أياــا نســخ  وحيــدة

ب اـل  -لكن اسـتطعت  ،وأل اظ غير واضح  ،عبارا  صعب إ  أهنا تامات  ،وتا يمنا

ــتمرة -اهلل  ــا بالمراجعــ  المس ــب علين ــرانة المتكــررة ،أن أتغل ــاد بأهــل  ،والع وا سلر

 .أو قريبـا مـن ذلـ  ،ما حرصي الشديد على إوراس المخطوط كما ُكــتب ،ا وت اص

  .وجل من   يخطئ
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 األمراين ال  ح  األولى من فنرس 
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 ال  ح  األويرة من ال نرس 
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 ال  ح  األولى من اإلجازا 
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 ال  ح  األويرة من اإلجازا 
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 الرحلب إلى غزة لطلب الحديث

  ن القرل الثالث إلى نهايب القرل الخا س
 

 

 

 

 

 المقد ب:

ُساَّ  األنبيان والعلمان من ع رق موسى عليه الس   إلـى  ،ثالرحلُ  يف رلب الحدي

ذكـر فيـه  ،>الرحلـ  يف رلـب الحـديث»كتـاح وقد َصاَّه الخطيـب البغـدادي  ،يوماا هذا

 ،ونمــاذس لعلمــان رحلــوا يف رلــب الحــديث ،وبيــان فاــلنا ،أهميتنــا يف رلــب الحــديث

مـاز للمتخل ـين عـن للخطيـب كتـاح نـافا من»: ووصه الشي  أبـو غـدة الكتـاح بعولـه

 .(1)>فاقرأه لعل  ترحل ،الرحل 

ح اإلما  البخاري اهلل  عبـد بـن ورحَل جابر ،باح الخروس يف رلب العلم< وقد َبوَّ

 .(2)>أنيس رضي اهلل عاه يف حديٍث واحد بن اهلل عبد رضي اهلل عانما مسيرة َرنر إلى

وع ـم  ،الشـع  رغـم بعـد ،وارتحل كذل  كثير مـن ال ـحاب  والتـابعين وتـابعينم

قــال ابــن  ،وهــي مــن مســتلزما  مــان  المحــد ين ،فشــأن الرحلــ  قــديم تليــد ،المشــع 

 .(3)>فليرحل إلى غيره ،وإذا فر  من سماع العوالي والمنما  التي ببلده»: ال  ح

                                                 
 (.12( أبو غدة، ص حا  من صرب العلمان )ص1)

حابـل  بـن ( والحديث أورجـه أحمـد26 /1الخروس يف رلب العلم، ) /( البخاري، الجاما ال حيل، العلم2)

 (: إسااده صالل.131 /1( وقال ابن حجر يف ال تل )16255برقم  6/3130يف مساده )

 (. 216حديث )ص: ( ابن ال  ح، معرف  أنواع علم ال3)

 أحمد ديب ضميدة

 طالب دكتوراه يف الحديث الشريف 

 بكليب أصول الدين بالجا عب اإلس  يب بغزة

 حسين حمادنافذ 

 أستاذ الحديث الشريف وعلو م بكليب

 اإلس  يب بغزة أصول الدين بالجا عب
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إنَّ »: قـا     ،ذكـر بعاـنا ابـن ولـدون يف معدمتـه ،وفاا ل ا رتحال جليل  كثيـرة

والّسـبب يف ذلـ  أنَّ البشـَر  ،ولعان المشيخ  مزيد كمال يف التعل م الرحلَ  يف رلبق العلو 

ا  ا وتعليم  يأوذون معارَفنم وأو قنم وما ياتحلوَن بهق من المذاهب وال اا ل: تارة علم 

إّ  أنَّ ح وَل الملكا  عن المبارـرة والّتلعـين  ،وتارة محاكاة وتلعيا ا بالمباررة ،وإلعان

ا وأقــوى  اأرــّد اســتحكام  ــيوخ يكــون ح ــول الملكــا   ،رســوو  ــرةق الّش ــدرق كث ــى ق فعل

 .(1)>ورسوونا

ـا يف العلـو  التـي تعلعـت بالحـديث  ولعد كانت غزة مركـز إرـعاع علمـي و وص 

وقد ورس مانا »: وقد قال اإلما  السخاوي وهو ي ه غزة يف كتابه البلدانيا  ،الشريه

 .(2)>جماع  من األَ مَّ  والمحد ين فينم كثرة

فعن أبي علي  ،يع دها العلمان ،غزة مديا  من مدن العلم ورواي  الحديث فكانت

ال رس ونحن نسما ماه المورأ  بن كاا بغزة على باح الحسن»: قال ،الحافل الايسابورّى 

 .(3)>ُبكير ومعاا جماع  من الغربان من أهل م ر بن عن يحيى

ــا أن يــأيت إلينــا مشــاهير المحــد ين كــابن ــالي لــيس غريب  ــرازي  وبالت ــي حــاتم ال أب

وابن حبان البسـتي صـاحب الثعـا   ،صاحب كتب الجرح والتعديل والعلل والمراسيل

وأبــي  ،وابــن عــدي الجرجــاين صــاحب الكامــل يف الاــع ان ،والتعاســيم والمجــروحين

وابن راهين البغـدادي صـاحب كتـب أسـمان  ،العاسم الطرباين صاحب معاجم الحديث

َده األصـبناين صـاحب كتـب  ،جـزان الحديثيـ الثعا  والاع ان والكـذابين واأل وابـن َماـب

وابـن  ،وابـن مـاكو  صـاحب اإلكمـال ،والرد علـى الجنميـ  ،معرف  ال حاب  والتوحيد

ــن حجــر العســع ين صــاحب  ،الجــزري رــي  العــران وصــاحب مؤل ــا  العــرانا  واب

  .الت انيه الجليل  الكثيرة

                                                 
 (.1/311( ابن ولدون، ديوان المبتدأ والخرب )1)

 (.231( السخاوي، البلدانيا  )ص: 2)

 (.21 /1( السمعاين، األنساح )3)
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ا لمكانـ  غـزة العلميـ  ارتحـل إلينـا هـؤ  ن العلمـان وغيـرهم رلب ـا للعلـم مـن فا ر 

 ـم سـردنا الا ـوص التـي  ،ويف هذا البحث سطرنا ترجم  مخت رة ألرنرهم ،ريوونا

  .وأررنا إلى روايا  صرحوا بسماعنا بغزة ،تبين ع قتنم بغزة

 ونتحدث يف معدمتاا هذه عن ا يت: 

: مشكل  الدراس : وتكمن يف كوهنا تجيب عن األس ل  ا تي :  أو  

 ما مكان  غزة العلمي ؟ .1

 من العلمان الذين رحلوا إلى غزة لسماع الحديث؟ .2

 ما أهمي  الرحل  لطلب الحديث؟ .3

 وأسباح اوتياره: ويتمثل يف: ، اني ا: أهمي  الموضوع

الكشه عن إسناما  علمان الحديث الغـزيين يف الحركـ  العلميـ  يف العـرون  -1

 .األولى

ة الموضوع -2 دَّ سب  أن قدمت دراس  علميـ  رامل  تتحـدث عن الرحل  فلم ي ،جق

 .إلى غزة لطلب الحديث

حيـث يسـتلنم  ،التعرا على سير العلمان والدعاة أكـرب عـون يف رريــ  العلـم -3

ومـا  ،ويتعلم من سيرهتم كيـه كـانوا يسـيرون ،المتأور من المتعد  التجارح والخربا 

 الوسا ل واألساليب التي يتبعون؟

ه البحــث عــن جانــب مــن تــاري  تــدوين الســا  وماــاه  المحــد ين يف يكشــ -1

 .الت ايه

 وهي: ، الث ا: أهداا البحث

 .بيان مكان  غزة الحديثي  يف العرون األولى -1

 ،ار ع ر ح العلم على سيرة محد ي غـزة وجنـودهم؛ ليانلـوا مـن علمنـم -2

 .ويعتدوا بأو قنم
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اصرة تجما سيرة من رحل إلـى غـزة لطلـب إ ران المكتب  الحديثي  بدراس  مع -3

 .الحديث يف العرون األولى

ا: الدراسا  السابع :  رابع 

 يوجد دراس  سابع  لنا صل  و يع  نذا البحث وهي: 

الحياة العلمي  يف غزة وعسع ن ماذ بداي  الع ر العباسـي حتـى الغـزو  ،أبو رحم 

الجامعـ  اإلسـ مي   ،سيسـالم ع ـا  .إرـراا د ،رسال  ماجستير غير ماشورة ،ال ليبي

  . 2006 - ـه1123 ،بغزة

ولكن هذه الرسال  يف تخ ص التاري  وهتتم بالجانب التاريخي وتشمل عسع ن 

وقد أرار الباحث إلى موضوع الرحل  إرارة سريع  بذكر بعض أسمان من رحلوا  ،وغزة

 .لغزة

ــين وعــرا  ،أمــا بحثاــا فتاــاول دراســ  ت  ــيلي  لنــم واوــتص بغــزة فعــط نــم وب

 .ع قتنم بغزة ومروياهتم التي سمعوها بغزة

ا: مان  البحث وربيعته:  وامس 

 ـم التحليلـي  ،تاتن  الدراسـ  مـان  البحـث ا سـتعرا ي يف جمـا المـادة العلميـ 

ن رحـل إلـى غـزة  ،الاعدي حيث جمعاا الروايا  التاريخي  والا وص التي تحد ت عمَّ

 .أررنا إلى روايا  صرحوا بسماعنا يف غزةوبياا ع قتنم بغزة و ،لطلب الحديث

ا: وط  البحث:   سادس 

 رمل هذا البحث أربع  مطالب:

والاشــأة  ،فعرفاــا بغــزة ا ســم والمعاــى ،يف المطلــب األول: غــزة يف عــين التــاري 

 .والموقا
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الرحل  إلى غزة لطلـب الحـديث مـن العـرن ويف المطلب الثاين: ألعياا الاون على 

 .الا ه األول من العرن الرابا الثالث إلى هناي 

الرحل  إلى غزة لطلب الحديث يف الا ه الثـاين مـن ويف المطلب الثالث: تااولاا 

 .العرن الرابا

فتحـد اا فيـه عـن الرحلـ  إلـى غـزة لطلـب الحـديث يف العـرن  ،أما المطلب الرابـا

 .الخامس

 .التوصيا ووتماا بأهم  ، م ذكرنا يف الخاتم  أهم الاتا   التي توصلاا لنا

 .وا ن ناتعل إلى الدراس 

 

 المطلب األول: غزة تاريخًيا

 أواًل: غزة االسم والمعنى

ة: ب تل أوله وتشديد  انيه وفتحه مدياـ  مـن بـ د فلسـطين  ،وبعده هان التأنيث ،َغزَّ

بيانا وبين عسع ن فرسخان أو  ،يف أق ى الشا  من ناحي  م ر ،قريب  من بيت المعدف

 .(1)أقّل 

اوتل ت ا ران والروايا  حول ت سير معااها: فنااك من يعـول:  ،تسمي  غزةوعن 

لكثـرة مــا جـرى فينــا مــن  ،أي العــوة والماعـ  والثبــا  ،إن كلمــ  غــزة مشتعــ  مــن العـزة

  .(2)وهااك من يرى أن معااها التخزين والثروة ،الحروح التي صمد  فينا

                                                 
 /2(، ابـن األ يـر، اللبـاح )202 /1(، الحمـوي، معجـم البلـدان )231( يا ر: السخاوي، البلـدانيا  )ص: 1)

 (.61 /1(، ابن ولكان، وفيا  األعيان )351

 (3( العارا، تاري  غزة )ص: 2)
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 ـم تحولـت إلـى  ،ة بالاشـاحوالغـزاة الرمـا ،ومانم من يـرى أن غـزة جمـا غـازي

 .(1)غزة

مسـال  األب ـار يف ممالـ  األم ـار أن  بياما ذكر ابن فال اهلل العـدوي يف كتابـه

ا مـن الغـز سـميت بـذل   ،والغـز الشـذ  ،هااك من قالوا: يجوز أن يكون اسـمنا مـأووذ 

ا مـن قـول العـرح أغـز  البعـرة  ،ألهنا يف فم الشا  مما يلي رع  البحري ويكـون مـأووذ 

سميت بذل  لعسر السير إلينـا علـى الاـاف والـدواح للرمـل  ،فني مغز إذا عسر حملنا

 .(2)المتاوم لنا

ونعل ياقو  الحموي يف معاى اسـمنا قـول أبـي زيـد: العـرح تعـول قـد غـّز فـ ن 

وقـول أبـي الماـذر: غـزة كانـت امـرأة صـور  ،ب  ن واغتّز به إذا اوت ه من بين أصـحابه

 .(3)قريب  من البحر ،ساحلالذي باى صور مديا  ال

بيامـا  (4)ومـا ُيـدور ،ورجل الدبا  يف موسوعته أهنا بمعاى: قوي ومخـازن وكاـوز

  .(5)مشتعـ  من العزة والعوة والماع رجل العارا أهنا 

 .(6)الغزة وهذا يدل على ارت اعنا وعلو رأهنا<وتعرا غزة يف بعض الم ادر بـ

وأرلـ  علينـا  ،(7)تجارة البخور والعطوروسميت بسيدة البخور  زدهار موان نا ب

 .(8)الممالي  دهليز المل 

                                                 
 (21( قاج ، غزة ومس  ر ا عا  حاور وحاارة )ص: 1)

 (.551 /3( ابن فال اهلل، مسال  األب ار )2)

 (.202 /1( الحموي، معجم البلدان )3)

 .(35( الدبا ، موسوع  ب دنا فلسطين، الجزن األول العسم الثاين )ص: 4)

 .(3( العارا، تاري  غزة )ص: 5)

( 2( أبو رحم ، الحيـاة العلميـ  يف غـزة وعسـع ن ماـذ بدايـ  الع ـر العباسـي حتـى الغـزو ال ـليبي، )ص: 6)

 .  2006 – ـه1123رسال  ماجستير غير ماشورة، إرراا د. ع ا  سيسالم، الجامع  اإلس مي  بغزة، 

 (.13( المبيض، الا راني  ور ارها يف غزة وما حولنا )ص: 7)

 (.122يا  األ ري  اإلس مي  يف غزة وقطاعنا )ص: ( المبيض، الباا8)
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 فـأرل  علينـا الكاعـانيون ،وقد تغير اسم المدياـ  بتغيـر األمـم التـي توالـت علينـا

 وا رـوريون ،>عـزة< والعربانيـون ،«غاداتو»و ،«غازاتو< والم ريون ال راعا  ،«هزايت<

 .«غزة< واألتراك ،«عزايت<

 جـم اليونـاين أهنـا أعطيـت يف الع ـور المختل ـ  أسـمان عـدة مـنوقد جـان يف المع

هو ا ســم الـذي و «أو غزة هارم ،غزة< أما العرح فعد أرلعوا علينا ،«مياودا»و «ريوين<

  .(1)وهذا دليل  على عروبتنا ماذ أقد  الع ور ،ما زالت تحت ل به إلى يوماا هذا

 ثانًيا: النشأة والموقع

 :نشأتها

حـّل فينـا  ،يعال إهنا رابـا مدياـ  نبعـت مـن هنـر التـاري  ،ق  يف العد غزة مديا  غار

أو وليـدة  ،فني ليست بات قرن من العـرون ،تاري  غير ماعطا ماذ تسع  أ ا عا  تعريب ا

مـن اليـو   ،ورفيعـ  الع ـور ال ا تـ  ،إنما هي بات األجيال الما رم  ،ع ر من الع ور

 .(2)الذي سطر التاري  فيه ص حاته األولى

ا يـذكر يف  ونعل الشي  الطباع عن قاموف األع   اللكي أن غـزة بلـدة قديمـ  جـد 

 .(3)التوراة أهنا موجودة قبل زمان حارة إبراهيم عليه الس  

 : وقعها

  وأهميته: ،موقعنا الجغرايف

                                                 
 (.50-62 /1(، الطباع، اتحاا األعزة )3( يا ر: العارا، تاري  غزة )ص1)

(، الدبا ، موسـوع  ب دنـا فلسـطين، الجـزن األول العسـم الثـاين 50-62 /1( يا ر: الطباع، اتحاا األعزة )2)

(، 21ومسـ  ر ا عـا  حاـور وحاـارة )ص:  (، قاجـ ، غـزة3(، العارا، تاري  غزة )ص: 35)ص: 

 (.11المبيض، الباايا  األ ري  اإلس مي  يف غزة وقطاعنا )ص: 

 (.32 /1( الطباع، اتحاا األعزة )3)
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ويف كتــاح المنّلبــي أن غــزة والرملــ  مــن اإلقلــيم  ،(1)تعــا غــزة يف اإلقلــيم الثالــث

بحكـم الموقـا الجغـرايف بـين م ـر وبـ د  ،ومدول إفريعيـا ،وُتعترب بواب  رسيا ،(2)الرابا

 .وبين رسيا وإفريعيا ،الشا 

غـّزة »: فعـال ،أحمد المعدسـي البشـاري يف العـرن الرابـا بن وبين حدودها محمد

  .(3)>كبيرة على جاّدة م ر وررا البادي  وقرح البحر

ـا  ،  قوافـلوكانت غزة عرب التاري  ععدة مواص   ومحط ا تجاري  وبالتـالي مركـز 

تلـ   ،فغزة كانت واقعـ  علـى أبـرز الطـر  التجاريـ  يف العـالم العـديم ،عالمي ا ماذ العد 

 ــم تســير  ،حيــث تجتمــا تجــارة الــب د وتجــارة الناــد ،التــي تبــدأ يف حاــرمو  والــيمن

يف غـزة علـى ياتنـي أحـدهما  ،ومـن هاـاك إلـى فـرعين .رما   إلى مك  والمديا  والبلان

  .ويمتد الثاين رما   إلى دمش  وتدمر ،البحر المتوسط

كما ماحنـا هـذا الموقـا مكانـ  اسـلاتيجي  وعسـكري  فا عـ  فنـي الخـط األمـامي 

ممـا  ،والموقا المتعـد  للـدفاع عـن العمـ  الم ـري ،للدفاع عن فلسطين والشا  جاوب ا

ــال ــا  الع ــم امرباروري ــال لمع  ــاح  قت ــدان ا وس ــا مي ــ جعلن ــ  والحديث ــان  ،م العديم وك

  .ا ستي ن على غزة يعاي السيطرة على رري  الحرح والتجارة بين رسيا وإفريعيا

وقــد زاد موقــا غــزة أهميــ  يف الع ــر الحــديث بعــد أن باــى اإلنكليــز وــط الســك  

                                                 

ل الناـد، َوالثَّـانقي الحجـاز، والثالـث م ـر، 1) أ كلنـا سـبع  أقـاليم، فـاإلقليم األَوَّ ( قال بعـض العلمـان: األَرب

الرو ، والسادف اللك ويأجوس ومأجوس، والسـابا ال ـين، ومعـدار كـل إقلـيم والرابا بابل، والخامس 

َ  جبـل و  واد. ابـن الجـوزي، الماـت م يف  ي َذلـق سبعما   فرس  يف سبعما   فرس  من َغيبـر َأن يـدول فـق

 (.131 /1تاري  الملوك واألمم )

 (.202 /1( الحموي، معجم البلدان )2)

 (.131معرف  األقاليم )ص: ( البشاري، أحسن التعاسيم يف 3)
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 .الحديدة الذي يربط العاطرة بحي ا ألغراضنم العسكري  أ اـان الحـرح العالميـ  األولـى

 .الخط فيما بعد أهمي  اقت ادي  كربى وغدا لنذا

وتت ـرع مانـا  ،وبلباان رما   بشبك  من الطر  المعبدة ،وتت ل غزة بم ر جاوب ا

 ،الخليـل - ال الوجـ  - غـزة ورري  ،السبا ب ر -كطري  غزة  ،رر  معبدة ت لنا بالداول

 .العدف - المسمي  - المجدل - غزة ورري 

ا للتبادل التجاري بين الداول والساحل وكانت أكثر مدن  ،وهكذا غد  غزة سوق 

ترسـو أمـا  رـوار نا السـ ن  ،جاوح فلسطين ات ا   بالعـالم الخـارجي أ اـان ا نتـداح

  .لتحمل الشعير الم در مانا

ـا لعـوى ا حـت ل عـرب التـاري  ا مـن  ،لعد احتلت مكان  ع يم  جعلتنـا مطمع  بـدن 

 .(1)وصو   إلى الينود ،ومن بعدهم الربيطانيين ،را بالتتارمرو ،الرو 

  وقعها الفلكي: 

 - 31,25 رـول ووطـي ،رـما    31,10 - 31,13 علـى دا ـريت عـرأتعا غـزة 

ا 35,31 وهـذا الموقـا ال لكـي جعـل غـزة يف نطـا  بي ـ  حـوأ البحـر المتوسـط  ،ررق 

 .(2)المعتدل  الداف  

                                                 

(، الدبا ، موسـوع  ب دنـا فلسـطين، الجـزن األول العسـم الثـاين 50-62 /1( يا ر: الطباع، اتحاا األعزة )1)

ومـا بعـدها(، قاجـ ، غـزة ومسـ  ر ا عـا  حاـور  3وما بعدها(، العارا، تاري  غزة )ص:  35)ص: 

ومــا  11  اإلسـ مي  يف غـزة وقطاعنـا )ص: ومـا بعـدها(، المبـيض، الباايـا  األ ريـ 21وحاـارة )ص: 

 بعدها(.

(، رسـال  ماجسـتير غيـر ماشـورة، إرـراا د. 2( يا ر: صالح ، مديا  غزة دراسـ  يف جغرافيـ  المـدن )ص: 2)

 ، أبـو رحمـ ، الحيـاة العلميـ  يف غـزة وعسـع ن ماـذ بدايـ  1221أحمد حسن إبـراهيم جامعـ  العـاهرة، 

 (. 3يبي )ص: الع ر العباسي حتى الغزو ال ل
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 ة لطلب الحديث المطلب الثاين: الرحلب إلى غز

  ن القرل الثالث حتى نهايب النصف األول  ن القرل الرابع

 .(هـ363 بزيغ )المتوىف بن وضاح بن أواًل: اإل ام  حمد

 ترجمتم:

ــأل مــولى اإلمــا  بــن وضــاح بــن محمــد ،الحــافل ،اإلمــا  ــد َبزي ــرحمن عب  بــن ال

ولد: سا  تسـا  .هللا عبد يكاى: أبا ،مروان الداول بن ،المل  عبد ابن ،هشا  بن معاوي 

 .وتسعين وم   أو سا  ما تين بعررب 

وحـدث  ،واأل م  المشنورين؛ رـوا الـب د يف رلـب العلـم ،من الرواة المكثرين

وروى عاــه مــن أهلنــا جماعــ  رفعــان  ،وانتشــر عاــه نــا علــم جــم ،باألنــدلس مــدة رويلــ 

 .مشنورون

 بـن لعى فينا سـعيدرحل إلى المشر  رحلتين إحداهما: سا   مان عشرة وما تين 

 بـن وزهيـر ،حابـل بـن وأحمد ،معين بن ويحيى ،أبي إياف العسع ين بن ورد  ،ما ور

  .وغيرهم ،حرح

وإنمـا كـان رـأنه  ،قال ابن ال رضي: ولم يكن مذهبه يف رحلته هذه رلب الحديث

وأع هـم  ،ولو سما يف رحلته هـذه لكـان أرفـا أهـل زمانـه درجـ  ،ورلب العباد ،الزهد

 .وقد رارك بعي ا يف كثير من رجاله ،مخلد بن وكانت رحلته هذه قبل رحل  بعي ،اإسااد  

ــداديين ــن البغ ــرة م ــ  كثي ــن جماع ــا م ــ  فســما فين ــ   اني ــين  ،ورحــل رحل والمكي

وعدة الرجال الذين سما مانم يف األم ار ومـس  ،والعرويين ،والم ريين ،والشاميين

وبــه  ،وجمــا فــأوعى ،والشــا  وم ــروقــد ارتحــل إلــى العــرا   ،وســبعين وما ــ  رجــ   

ووصـ ه يف تاريخـه  ،مخلد صار  األندلس دار حديث كما قال ابـن ال رضـي بن وببعي
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ا بالحديث ـا علـى عللـه؛ كثيـر الحكايـ  عـن العبـاد ،بأنه: عالم  ا بطرقه متكلم  ـا  ،ب ير  ورع 

ا ا ،زاهد  ا على األسماع .فعير  ا؛ صابر    .محتسب ا يف نشر علمه ،متع   

ا ممـن أدرك باألنـدلس بن أحمدوكان  وكـان  ،والد   يعد  على ابن وضـاح أحـد 

ا غير أنه كـان ياكـر عليـه كثـرة رده يف كثـرة مـن  .وي ه فاله وععله وورعه ،يع مه جد 

  .األحاديث

ودفن  ،توّفي ليل  السبت ألربا بعين من المحّر  سا  سبا و مانين وما تين بعررب 

 .(1)يف معربة أ  سلم 

 بغزة: ع قتم

وقد ذكر أنـه سـما بغـزة مـن محـد نا  ،وضاح رحل إلى المشر  بن اإلما  محمد

  .الحجاس الغزي بن عمرو بن محمد

 الحجـاس الغـزي عـن مسـلم  يف بـن عمـرو بـن فعد نعل مغلطاي يف ترجم  محمد

ولمـا دولـت غـزة لعياـي  ،قال: قال ابن وضاح كان رج   فاض   كثيـر الحـديث >ال ل <

عمـرو ف نـه  بـن قال لي: الحـديث تريـد؟ عليـ  بمحمـد ،رأى معي المحربةجادي فلما 

ا  .ي و  أربعين يوم 

قلـت: بلغاـي أنـ  ت ـو   ،ولما أرد  توديعـه ،قال ابن وضاح: فأتيته وكتبت عاه

ا فش  عليه ما سألته عاه ا ،أربعين يوم  ولسـت أحـدث  ،فعلت: إين غريب وأنـا وـارس غـد 

ا من أهل بلدك ولكاـي كاـت يف  ،أزل أرلب إليه حتى قال: أما أربعـين فـ فلم  ،نذا أحد 

ا وأما اليو  ف ين أصـو  أربعـ  عشـر  ،حدا تي أصو  أربع  وعشرين وومس  وعشرين يوم 

ا ا وومس  عشر يوم    .كراهي  الوصال ،  ركل بيانما ري  ا إ  حسوة ما ،يوم 

                                                 
رقم  132 /56(، ابن عساكر، تاري  دمش  )1136رقم  13 /2( يا ر: ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )1)

(، 212رقم  115 /13(، الذهبي، سير أع   الاب ن )630رقم  162 /2(، الذهبي، تذكرة الح اظ )3051

رقـم  355 /2بعـا  علمـان الحـديث )النـادي، ر (، ابـن عبـد512رقم  525 /6الذهبي، تاري  اإلس   )

 (.3153رقم  212 /3(، المعريزي، المع ى الكبير )635
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 .ين سا قيل  بن وضاح: ابن كم كان يف ذل  الوقت؟ قال: أكثر من سبع

 .(1)قيل له: كيه كانت ن رته؟ قال: كمن يأكل ويشرح

 .هـ(713 سريج )المتوىف: بن عبيد اب بن اب عبد الرحمن عبد ثانًيا: اإل ام أبو

 ترجمتم:

ــد أبــو ــد الــرحمن عب ــر بــن ُســري  بــن عبيــد اهلل بــن اهلل عب ــد اهلل بــن ُحجب  بــن عبي

 بـن حـارث بـن مـرة بـن عمـران بـن اثغيـ بـن اهلل رنمان عبد اهلل واسم عبد بن ال ال

  .(3)البخاري الارير (2)والده اإلما  أبو الليث عبيد اهلل ،ذهل الشيباين البخاري بن مرة

ا على المعاين ا مليل الك   غواص  وقـال نجـم الـدين  ،قال ابن ماكو : وكان مدقع 

ين: كان مـن أ مـ  وقال السمعا ،الاس ي: كان من الثعا  المتعين ومن أهل ال عه يف الدين

 .وله كتب كثيرة م ا   ،قال ُغاجار: كان من أهل العدال  وال د  ،المسلمين

  .يروي عن أبيه وأهل سمرقاد وعن أهل وراسان والعرا  والشا 

 ،وتويف بسمرقاد يو  ا  اين لست بعين من جمادى ا ورة سا  سبا و ـ ث ما ـ 

 .(4)وقيل ست

                                                 
 (.1236رقم  222 /10( مغلطاي، إكمال هتذيب الكمال )1)

 255 /2النادي، ربعا  علمان الحديث ) اهلل. ابن عبد النادي والذهبي بذكر اسم والده عبد ( ت رد ابن عبد2)

(، 21رقم  11 /13(، الذهبي، سير أع   الاب ن )612رقم  125 /2ح اظ )(، الذهبي، تذكرة ال551رقم 

 /31(، )130 /31(، )312 /25وال واح: عبيد اهلل كما ذكره الجمنور. يا ر: المـزي، هتـذيب الكمـال )

(، الذهبي، تاري  350 /2(، ابن حجر، تب ير الماتبه )323 /5(، ابن ناصر الدين، توضيل المشتبه )103

(، 3130رقـم  22 /3(، ابن قطلوبغا، الثعا  ممـن لـم يعـا يف الكتـب السـت  )333رقم  112 /6) اإلس  

 (.255 /1السمعاين، األنساح )

( تويف يف الرابا عشر من جمادى ا ور سا   مان وومسين وما تين بسمرقاد، ولـد وهـو أعمـى، وكـان مـن 3)

ثر مـن    ـين ألـه حـديث. ابـن قطلوبغـا، أح ل الااف للحديث وال عه، وكان يتورع، وكـان يـذاكر بـأك

 (.3130رقم  22 /3الثعا  ممن لم يعا يف الكتب الست  )

(، ابن األ ير، اللباح 102 /2(، السمعاين، األنساح )236 /1( يا ر: ابن ماكو ، اإلكمال يف رفا ا رتياح )4)

(2/ 221.) 
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 ع قتم بغزة:

وقـد  ،الرحمن ابن اإلما  أبو الليث إلى غزة رالب ا للحـديث عبد ارتحل اإلما  أبو

 وهي: ،الجراح الغزي بغزة بن عمرو بن محمد بن اهلل عبد صرح يف رواي  أنه سمعنا من

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

َبَرنـــا أبـــو ،المكـــي بـــن محمـــد بـــن قـــال اإلمـــا  المســـتغ ري: أوربنـــا جع ـــر  أوب

َ اا ،(1)الرحمن عبد  ،الجراح األزدي بغزة بن عمرو بن محمد بن اهلل عبد أبو العباف َحدَّ

َ اا ال ريابي  .(2)...َحدَّ

 (هـ731 أبو جعفر الطحاوي )المتوىف ،س  ب بن  حمد بن ثالًثا: اإل ام أحمد

 :ترجمتم

 بـن محمد بن أحمد ،أبو جع ر ،اإلما  الع م  الحافل صاحب الت انيه البديع 

الم ـري  (4)الحجـري (3)سـليم األزدي بـن سـلم  بـن الملـ  عبـد بـن سلم  بن س م 

                                                 

 سري . بن عبيد اهلل بن اهلل ( عبد1)

 (.213رقم  252 /1العررن )( المستغ ري، فاا ل 2)

الغــوث.  بــن ( األزدي: هــذه الاســب  الــى أزد رــاونة ب ــتل األلــه وســكون الــزاي وكســر الــدال، وهــو أزد3)

 (.113رقم  150 /1السمعاين، األنساح )

ري ب تل الحان المنمل ، وسكون الجيم، ويف رورها الران.4)  ( قال ابن العيسراين: الَحجب

ر حميـر إحـداها حجـر حميـر، هذه الاسب  إلى   ث قبا  ل اسم كل واحدة حجر: األول ماسوح إلى َحجب

ر ُرَعيبن   الثاين َحجب

ـر األزد مـانم الطحـاوي، ابـن العيسـراين، المؤتلـه والمختلـه )ص:  (، وهكـذا أوردهـا 53الثالث َحجب

قولـه إن » ( فعـال:311 /1(، وقـد وطـأه ابـن األ يـر يف اللبـاح )1053رقـم  32 /1السمعاين يف األنساح )

حجر حمير غير حجر رعين وطأ ف ن رعياا بطن من حمير فحجر رعين هو حجر حمير وسيا  نسبه يدل 

 «.على ذل  وإنما هما حجران حجر رعين وحجر األزد   غير
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ولد ليل  األحد لعشر ليال ولون من رنر  ،ابن أوت اإلما  المزين ،الحا ي (1)الطحاوي

 .وقيل  مان و   ين وما تين ،ربيا األول سا  تسا و   ين وما تين

ا سما الحديث من أهل ع ره وورس إلى الشا  سا   مان وسـتين ومـا تين فسـم

وت عـه أو  علــى والـه أبـي إبـراهيم إسـماعيل المــزين  ،ببيـت المعـدف وغـزة وعسـع ن

 .صاحب الشافعي وسما ماه كتاح السان روايته عن الشافعي وغير ذل 

فلما  ،وأوذ  بعول الشافعي ،قال الطحاوي: أول من كتبت عاه الحديث: المزين

 .وأوذ  بعوله ،ف حبته ،أبي عمران قاضيا على م ر بن قد  أحمد ،كان بعد ساين

وتعد  يف العلم وصاه الت انيه يف اوت ا العلمان ويف الشروط ومعـاين ا  ـار 

وكـان رـافعي ا يعـرأ علـى أبـي إبـراهيم المـزين  ،وأحكا  العررن ومشكل ا  ار وغير ذلـ 

ا: واهلل   جان ما  رين فغاب أبو جع ر من ذل  وانتعـل إلـى أبـي جع ـر  ،فعال له يوم 

فلما صاه فمخت ره قال: رحم اهلل أبـا إبـراهيم لـو كـان حي ـا لك ـر عـن  ،ي عمرانابن أب

 .يمياه وصاه اوت ا العلمان والشروط وأحكا  العررن ومعاين ا  ار

ا عاق    بن ذكره أبو سعيد   .لم يخله مثله ،يونس فعال: وكان  ع   بت ا فعين 

ا ا وزهد  قال أبو إسحا  الشيرازي: وإليـه و ،قال ابن الاديم: وكان أوحد زمانه علم 

 انتنت ر اس  أصحاح أبي حاي   بم ر

محـدث الـديار الم ـري   ،الحـافل الكبيـر ،الع م  ،ووص ه الذهبي بعوله: اإلما 

وســع   ،مــن ن ــر يف تواليــه هــذا اإلمــا  علــم محلــه مــن العلــم ،أحــد األعــ   ،وفعيننــا

 .معارفه

ا لم   .يخله مثلهوقال السيوري: وكان  ع   بت ا فعين 

                                                 
، وإلينا ياسب الطحاوي، ب تل الطان والحان المنملتـين «( رحا: كورة بم ر رمالي ال عيد يف غربي الايل1)

(، ابن 22 /1(، الحموي، معجم البلدان )2562رقم  53 /2واو. يا ر: السمعاين، األنساح )وبعد األله 

 (.235 /2األ ير، اللباح )
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وما  مستنل ذي الععدة سا  إحدى وعشرين و   ما ـ  وبلـأل مـن السـن  مـانين 

 .(1)سا 

 :ع قتم بغزة

ذكر ابن عساكر أن اإلما  الطحـاوي سـما الحـديث مـن أهـل ع ـره ووـرس إلـى 

 .(2)الشا  سا   مان وستين وما تين فسما ببيت المعدف وغزة وعسع ن

 .هـ(733 الفض  التميمي )المتوىف: بن درابًعا: اإل ام َأُبو ذر ُ َحمَّ 

 :ترجمتم

ربيع  أبو ذر التميمي الجرجـاين ال عيـه  بن مخلد بن اهلل عبد بن ال ال بن محمد

وكان قـد  ،محمد بغزة وسما بدمش  وب ور وبأنطاكي  وبدمياط وغيرها بن سما حمل 

ــرا  ــور والع ــى الشــا  وم ــر والثغ ــه ل ،رحــل إل ــر وت ع ــب الحــديث الكثي مــذهب وكت

 .الشافعي

 يوسـه الجرجـاين يف تاريخـه: كـان ر ـيس جرجـان يف زمانـه وكـان  بـن قال حمزة

تــويف ســا  أربــا وعشــرين و ــ ث  ،لــه أفاــال وعطــان وداره مجمــا ال اــ ن والعلمــان

  .(3)ما  

                                                 

(، ابن ولكـان، وفيـا  152رقم  363 /5(، ابن عساكر، تاري  دمش  )55 /3( يا ر: ابن ماكو ، اإلكمال )1)

 /15(، الذهبي، سـير أعـ   الاـب ن )323م رق 21 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )25رقم  31 /1األعيان )

 (.3رقم  132 /3(، الذهبي، تاري  اإلس   )15رقم  23

(، الذهبي، 323رقم  21 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )152رقم  363 /5( يا ر: ابن عساكر، تاري  دمش  )2)

 .(3رقم  132 /3(، الذهبي، تاري  اإلس   )15رقم  23 /15سير أع   الاب ن )

(، 6203رقـم  20 /55( ابـن عسـاكر، تـاري  دمشـ  )332رقـم  113( يا ر: السنمي، تاري  جرجان )ص: 3)

(، المعريــزي، 201رقــم  501 /3(، الــذهبي، تــاري  اإلســ   )233ابــن كثيــر، ربعــا  الشــافعيين )ص: 

 (.3022رقم  236 /6المع ى الكبير )
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 :ع قتم بغزة

ــد ال اــل التميمــي فعــال حمــزة الجرجــاين وابــن  بــن ارتحــل اإلمــا  َأُبــو ذر ُمَحمَّ

 .(1)محمد بغزة بن ما حمل عساكر: س

 .(2)وقال المعريزي: وسما بجبل  والرّق  وغّزة من جماع 

 .هـ(733: خا ًسا: اإل ام ابن أبي حاتم الرازي )المتوىف

 :ترجمتم

ادريس اإلما  الحافل الااقد ري  اإلسـ   أبـو محمـد  بن محمد بن عبد الرحمن

لـم  ،اذر التميمي الحا لـي الـرازيالم بن إدريس بن ابن الحافل الكبير أبي حاتم محمد

إبـراهيم  بـن قـال أبـو الحسـن علـي ،أو إحدى وأربعين ،ولد سا  أربعين وما تين ،يععب

ا ونان  .يسر من ن ر إليه ،الرازي الخطيب: كان رحمه اهلل قد كساه اهلل نور 

 م رحل با سه إلى الشا  وم ر سا  ا اتـين  ،ارتحل به أبوه فأدرك األسانيد العالي 

 .وكان يعول:   يستطاع العلم براح  الجسد ،وستين وما تين

ا يف العلـو  ومعرفـ   ،قال أبو يعلى الخليلي: أوذ علم أبيـه وأبـي زرعـ  وكـان بحـر 

ــابعين ،الرجــال ســا  ســبا  ،تــويف يف المحــر  ،صــاه يف ال عــه واوــت ا ال ــحاب  والت

 .(3)وله باا و مانون سا  ،وعشرين و  ث ما   بالري

 :بغزة ع قتم

وقـد صـرح يف روايـ  أنـه سـمعنا  ،اإلما  ابن أبي حاتم ارتحل إلى غزة رالب ا للعلم

 .من محد ي غزة بغزة الشا 

                                                 
 (.6203رقم  20 /55ابن عساكر، تاري  دمش  )( 332رقم  113( يا ر: السنمي، تاري  جرجان )ص: 1)

 (.3022رقم  236 /6( المعريزي، المع ى الكبير )2)

(، 512رقــم  31 /3(، الــذهبي، تـذكرة الح ــاظ )3231رقـم  353 /35( يا ـر: ابــن عسـاكر، تــاري  دمشــ  )3)

 (.122رقم  263 /13الذهبي، سير أع   الاب ن )
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ا سماعه بغزة: رـاا الـب د وسـما ببلـده وببغـداد  وقال ابن نعط  يف ترجمته مؤكد 

 .(1)عمرو الغزي بن محمد بن اهلل عبد وبواسط وبالكوف  وبم ر وبالشا  وبغزة من

 : وايات صرح بسماعها يف غزةر

ـدِ  بـن ابِ  عبـد حدَثنا َأُبـو اْلَعبَّـاسِ قال ابن أبي حاتم:  َة  بـن ُ َحمَّ ي  بَِغـزَّ َعْمـرٍو اْلَغـزِّ

امِ    ،الشَّ
َّ
ُبَويبطقي ُت الب عب

  ،َقاَل: َسمق
 
افقعقي  َتَعـاَلى »: َيُعوُل: َقاَل الشَّ

ق
 َراَعَ  اهلل

َ
طقي ا ُأعب َلُم َأَحد    َنعب

ــَي ٍ َح  َنــا بقَمعب ق طب
لق ــى َلــمب َيخب َيــى ،تَّ ــا بــن إق  َيحب يَّ لقــطب  ،َزَكرق َو  َعَ ــى اهلَل َعــزَّ َوَجــلَّ َفَلــمب َيخب

ــ ٍ  ــ َ  ،«بقَطاَع ــُب الطَّاَع َل ــاَن األَغب ــ قَذا َك ُل  ،َف ــدَّ ُمَع ــَو الب ــَي َ  ،َفُن َمعب ق ــُب الب َل ــاَن األَغب ــَو  ،َوإقَذا َك َفُن

ُح  ُمَجرَّ الب
(2). 

 هـ(776:  حمد )المتوىف بن أحمد ،اإل ام أبو جعفر النحاسسادًسا: 

 :ترجمتم

ّي الم ري ،إسماعيل بن محمد بن أحمد ،إما  العربي  ،الع م  وق َ ر الاَّحب  ،َأُبو َجعب

ا قا ،(3)يعرا بقاببن الاّحاف  .صاحب الت انيه ،َوالبعلم الذا ا ،من أهل الب ال الشَّ

الـرحمن  عبـد وحـدث عـن: الحـافل أبـي ،وأوـذ عـن الزجـاس ،ارتحل إلى بغداد

 ،وجع ــر ال ريــابي ،ســنل الــدمياري بــن وبكــر ،أعــين بــن جع ــر بــن ومحمــد ،الاســا ي

 .وربعتنم ،سماع  بن الحسن بن ومحمد

ولـم يكـن لـه  ،كثير التأليه ،غزير الرواي  ،قال الّزبيدّى: كان الاّحاف واسا العلم

 .لذهبي: وكان من أذكيان العالموقال ا ،وإذا و  بعلمه جّود وأحسن ،مشاهدة

 .فا ا وأفاد وأوذ عاه ول  كثير ،وكان لدى الااف رغب  كبيرة يف األوذ عاه

                                                 
 (.102رقم  331السان والمسانيد )ص:  ( ابن نعط ، التعييد لمعرف  رواة1)

 (.123 /61(، ابن عساكر، تاري  دمش  )232( ابن أبي حاتم، رداح الشافعي ومااقبه )ص: 2)

( قال ابن ولكان: والاحاف ب تل الاون والحان المشددة المنمل  وبعد األله سين منملـ  هـذه الاسـب  إلـى 3)

ألواين ال  ري  الاحاف. ابن ولكان، وفيا  األعيان من يعمل الاحاف، وأهل م ر يعولون لمن يعمل ا

 (.10رقم  22 /1)
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وهمــا كتابــان  ،وكتــاح المعــاين ،ولــه م ــاّ ا  يف العــررن؛ مانــا كتــاح اإلعــراح

وكان   يتكرب أن يسأل ال عنـان وأهـل الا ـر  ،جلي ن أغايا عما صاّه قبلنما يف معااهما

وكانـت  ،وكان يحار حلع  ابـن الحـداد الشـافعي ،شنم عما أركل عليه يف تألي اتهوي ات

فكـان  ، بن الحداد ليل  يف كل جمع  ُيتَكلَّم فينا عاده يف مسا ل ال عه على ررا   الاحـو

 .  يدع حاور مجلسه تل  الليل 

لسـا  ونزع يف صـدره با تبـاع ل ،وله كتاح يف ت سير أسمان اهلل عز وجل أحسن فيه

 .وله يف ناس  العررن وماسووه كتاح حسن .وا نعياد لآل ار

ر ل ،جلَس على درس المعياف بالايل يعطا َريب ا من الّشعب َفَعـاَل: َهـَذا  ،َفَسمعُه َجاهق

يــد؛ َفدفعــُه بقرجلقــهق  يــو  الســبت لخمــس ولــون مــن ذي  ،فغــر  ،يســحر الاّيــل َحتَّــى َ  يزق

 .(1)رحمه اهلل تعالى ،وقيل: سا  سبا و   ين ، الحج  سا   مان و   ين و  ث ما 

 :ع قتم بغزة

وقـد صـرح يف روايـ  أنـه سـمعنا بغـزة مـن  ،ارتحل اإلما  أبو جع ر الاحاف لغـزة

  .العباف الغزي بن محمد

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

ٹٹٹٹٿٿٿ } قــال أبــو جع ــر يف ت ســير قولــه تعــالى:

ــه: {ڤڤڤ ــع ،[15]ســورة ر ــن س ــن يدع ــّد ااه  ب ــا ح ــان: إحــداهما م ــر روايت جبي

سـنل الكـويف  بـن عدّي قال: حّد اا محمد بن ال رس بغّزة قال: حّد اا يوسه بن الحسن

ينـا< جبيـر أنـه قـرأ بـن عن ورقان وهو ابن إياف عن سـعيد ب ـتل النمـزة قـال:  >َأكـاُد ُأوب ق

  .(2)أفنرها

ا: حد اا الحسن  .(3)...عدي بن هفرس بغزة قال نا يوس بن وقال أيا 

                                                 
 (.10رقم  22 /1(، ابن ولكان، وفيا  األعيان )222رقم  101 /15( يا ر: الذهبي، سير أع   الاب ن )1)

 (.25، 21 /3( الاحاف، إعراح العررن )2)

 (.515 /3( الاحاف، معاين العررن )3)
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 .هـ(739: سابًعا: اإل ام أبو على الحافظ النيسابوري )المتوىف

 :ترجمتم

يزيـد الحـافل واحـد ع ـره يف الح ـل  بـن داود بـن يزيـد بن على بن هو الحسين

 .أحد الاعاد ،واإلتعان والورع والرحل 

كــان مولــده ســا  ســبا وســبعين ومــا تين وتــويف عشــي  األربعــان ودفــن الخمــيس 

مطر  بن مس عشر من جمادى األولى سا  تسا وأربعين و   ما   وغسله أبو عمروالخا

 .المؤمل ودفن يف معربة باح معمر بن وصلى عليه أبو بكر

اهلل الحافل يف تاري  نيسابور فعـال: أبـو علـي ذكـره بالشـر   عبد ذكره الحاكم أبو

تعدمـه يف هـذه العلـو   وكان ما ،معد  يف مذاكرة األ م  وكثرة الت ايه ،كذكره بالغرح

 ،أحد المعدلين المعبولين يف البلد بايسابور ورحل يف رلب الحديث إلى ا فـا  البعيـدة

اَرُقطاي   .فعال: إما  منذح ،وذكره الدَّ

 :ع قتم بغزة

وقـد صـرح أنـه سـما المورـأ  ،ارتحل أبو على الايسابوري لغـزة لطلـب الحـديث

 .ال رس الغزي بغزة بن وأحاديث من الحسن

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

ال ـرس ونحـن نسـما ماـه  بـن قال أبو على الايسابوري: كاا بغزة على باح الحسن

 .(1)بكير ومعاا جماع  من الغربان من أهل م ر بن المورأ عن يحيى

                                                 
 (.22 - 20 /1( السمعاين، األنساح )1)

(، الـذهبي، سـير 233 /3(، السبكي، ربعا  الشافعي  الكـربى )250 /11يا ر: ابن عساكر، تاري  دمش  )

 (.35رقم  51 /16أع   الاب ن )
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 بـن ال ـرس عـن يحيـى بن وقال الخطيب البغدادي: سما بغزة المورأ من الحسن

 .(1)بكير عن مال 

ال ـرس الغـزي  بـن ي عن أبي علي الايسابوري قـال: وأوربنـا الحسـنوروى البينع

 .(2)...ُبَكير بن بغزة عن يحيى

  .(3)الهيثم الزيبى بن ثا نًا: اإل ام القاضي أبو على الحسن

 :ترجمتم

ــى الحســن ــو عل ــن العاضــي أب ــثم ب ــن الني ــى ب ــي الزيب ــى التميم ــزة  ،عل ســما بغ

عبــدوف الاســوي  بــن محمــد بــن حمــدروى عاــه أبــو بكــر أ ،ال ــرس الغــزى بــن الحســن

 .(4)الحافل وذكر يف ريوخ البلدان من جمعه أنه سما ماه بزيب

 :ع قتم بغزة

وقـد صـرح العلمـان أنـه سـما مـن  ،النيثم لغزة لطلب الحديث بن ارتحل الحسن

 .ال رس الغزي بغزة بن الحسن

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

سـما  ،على التميمي الزيبـى بن النيثم نب قال السمعاين: العاضي أبو على الحسن

                                                 
 (.1103رقم  622 /5( الخطيب، تاري  مديا  الس   )1)

 (.312رقم  110( البينعي، العرانة وله اإلما  )ص: 2)

يب: بكسر أّوله، وسكون  انيه، وروره بان موحـدة: قريـ  كبيـرة علـى سـاحل بحـر الشـا  ( الزيبي نسب  إلى ز3)

قــرح عّكــا، وقــال أبــو ســعد: الّزيــب، ب ــتل الــزاي، قريــ  كبيــرة علــى ســاحل بحــر الــرو  عاــد عكــا، قــال 

ــدان ) ــر. يا ــر: الحمــوي، معجــم البل ــال تل   غي ــو ب (، 162 /3الحمــوي: هــذا الموضــا معــروا وه

 (.1253رقم  363 /6نساح )السمعاين، األ

اللباح ابن األ ير، (، و163 /3(، الحموي، معجم البلدان )1253رقم  363 /6( يا ر: السمعاين، األنساح )4)

 (.55 /2يف هتذيب األنساح )



 
211 

عبـدوف  بن محمد بن وروى عاه أبو بكر أحمد ،ال رس الغزى بن بغزة فلسطين الحسن

  .(1)الاسوي الحافل

 .(2)ال رس الغزي بغزة بن النيثم سما الحسن بن وقال ياقو  الحموي: الحسن

 : وفاتم

 .لم أقه على سا  وفاته

 

 المطلب الثالث: 

 زة لطلب الحديث يف النصف الثاين  ن القرل الرابعالرحلب إلى غ

 (هـ717: شعيب األنصاري )المتوىف بن هارول بن أواًل: أبو علي  حمد

 :ترجمتم

ويعـال بعـد رـعيب: ابـن  ،الواحد عبد بن اهلل عبد بن رعيب بن هارون بن محمد

: ابـن ويعـال ،مالـ  بـن مـن ولـد أنـس ، مامـ  بـن اهلل عبـد ويعـال: ابـن ،سعد بن علعم 

  ،حكيم بن حبان
ّ
وولد بدمش  يف رنر رماـان  ،الدمشعي (3)أبو علي األن اري الثمامي

 .سا  ست وستين وما تين

وصــاه  ،وأصــبنان ،والعــرا  ،وم ــر ،فســما بالشــا  ،رحــل يف رلــب الحــديث

 .وورس وجما

وعبـد  ،أبـي ن ـر بـن والع يـه ،وتمـا  الـرازي ،وابـن ماـده ،وعاه: ابن المعـرىن

 .داين وول الوهاح المي

                                                 
 (.1253رقم  363 /6( السمعاين، األنساح )1)

 (.163 /3( الحموي، معجم البلدان )2)

: بام الثان الماعور3)
ّ
 بـن أنـس بـن اهلل عبـد بـن   بث ث واألله بين الميمين، هذه الاسب  إلى  مام ( الثمامي

 (.351رقم  113 /3مال . السمعاين، األنساح )
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أبي  بن وقا لاا جزن من حديثه عاد مكر  ،الرحال ،المحدث ،قال الذهبي: اإلما 

ووصـ ه ابـن  ،وقال ابـن عسـاكر: صـاه وجمـا ولـيس بـالمتعن ولـيس بـالمتعن ،ال عر

 .العماد بالحافل

  .(1)تويف سا    ث وومسين و  ث ما   عن سبا و مانين سا 

 : ع قتم بغزة

هـارون رحالـ  فطـاا الـب د يسـما الحـديث ومانـا بـ د  بـن كان الحافل محمـد

وقـد أوردهـا  ،وهيـب الجـذامي بـن اهلل عبـد وقد صرح أنه سما بغزة روايا  من ،الشا 

 .ابن عساكر يف تاريخه

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 رـعيب عـن بـن هـارون بـن روي ابن عساكر يف تاريخه من رري  أبي علي محمد

 بـــن عبيـــد اإلمـــا  عـــن رـــعيب بـــن الجـــذامي بغـــزة عـــن محمـــدوهيـــب  بـــن اهلل عبـــد

 .(2)>...إسحا 

ــ  محمــد ــن رــعيب بــن هــارون بــن وروى الاــيان المعدســي بســاده مــن رري  ب

 بن عن محمد ،وهيب الجذامي بغزة بن اهلل عبد حيان األن اري قال: حد اا بن إبراهيم

 .(3)...أبي السري

                                                 
(، الذهبي، سير 2255رقم  216 /33(، ابن عساكر، تاري  دمش  )351رقم  113 /3( السمعاين، األنساح )1)

(، والـذهبي، تـاري  3325رقـم  255 /1عتـدال )(، الـذهبي، ميـزان ا 301رقم  525 /15أع   الاب ن )

(، ابــن العمــاد، رــذرا  3151رقــم  123 /3(، المعريــزي، المع ــى الكبيــر )111رقــم  62 /5اإلســ   )

 (.13 /3الذهب )

 (.62 /52( ابن عساكر، تاري  دمش  )2)

 (. 121( الايان، الماتعى من مسموعا  مرو )ص: 3)
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 .(هـ713: ستي )المتوىفحبال الب بن ثانًيا: اإل ام أبو حاتم  حمد

 :ترجمتم

 بـن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد ،أبو حاتم ،ري  وراسان ،الحافل ،اإلما 

يَّ  بن َسنيد بن معبد بن معاذ
ة بن َهدق  بـن اهلل عبـد بن زيد بن مرة بن يزيد بن سعد بن ُمرَّ

ــتي ،التَّميمــي ،تمــيم بــن زيــد َماــاة بــن مالــ  بــن َحابَ لــ  بــن َدارق  صــاحب الكتــب  ،الُبسب

 .ولد سا  باا وسبعين وما تين ،المشنورة

 ،محمـد بـن اهلل عبـد وببيت المعدف من: ،الحسن بن سما بعسع ن من: محمد

 .هارم بن وبطربي  من: سعيد

 ،وكـان مـن فعنـان الـدين ،قال أبو سعد اإلدريسي: كان على قاـان سـمرقاد زمانـا

 .العلموفاون  ،وبالاجو  ،عالما بالطب ،وح اظ ا  ار

ــ  العلــم يف ال عــه ــان مــن أوعي ــن حب  ،والحــديث ،واللغــ  ،وقــال الحــاكم: كــان اب

 .ومن عع ن الرجال ،والوعل

فعـال  ،قال ابن حبان يف أ اان كتاح األنواع: لعلاا قد كتباا عن أكثـر مـن أل ـي رـي 

ل وال اـا  ،والعربيـ  ،هـذا مـا مـا كـان عليـه مـن ال عـه ،الذهبي مععب ا: كذا فلتكن النمم

 .وكثرة الت انيه ،الباهرة

وهـو يف عشـر  ،حبان يف روال سا  أربا وومسـين و ـ ث ما ـ  بن ما  أبو حاتم

 .(1)الثمانين

 :ع قتم بغزة

اإلما  ابن حبان ارتحل إلى غزة رالب ا للعلـم وقـد صـرح يف روايـ  أنـه سـمعنا مـن 

 .محد ي غزة بغزة

                                                 
رقـم  52 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )512رقم  113 /3علمان الحديث )النادي، ربعا   ( يا ر: ابن عبد1)

 (.30رقم  22 /16(، الذهبي، سير أع   الاب ن )532
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 : روايات صرح بسماعها يف غزة

ــان: َأوب  ــن حب ــال اب ــدُ ق ــا ُمَحمَّ ــن َبَرَن ــَحاَ   ب ــن إقسب ــ َ  ب َم ــُب  ،ُوَزيب ــن َوَحاجق ــيَن  ب كق َأرب

 
 
َغانقي َ رب ةَ  بن َوإِْبَراِهيمُ  ،الب اِويِّ بَِغزَّ   ،َعِليٍّ الِغزَّ

ق
ُ  اهلل زب َ اَا رق  .(1)...ُموَسى بن َقاُلوا: َحدَّ

 (هـ711: َب النَّْصرِي  )المتوىفَأبِي ُدَجانَ  بن ابِ  عبد بن ثالًثا: اإل ام َأُبو َبْكرٍ َأْحَمُد 

 :ترجمتم

الا ري الدمشعي  ،ص وان بن اهلل عبد بن عمرو بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن أحمد

 .ولد يف رجب سا   مانين وم تين ،المعروا بابن أبي ُدَجاَن  ،أبو بكر ،العدل

وعبــد  ،دحــيم بــن وإبــراهيم ،ســميا بــن محمــود بــن وعبــد الملــ  ،ســما: أبــاه

 ،وابـن سـلم المعدسـي ،ال ـرس الغـزي بغـزة بـن والحسـن ،العاسـم الـرواف بن نالرحم

 .ورا    كبيرة بم ر والشا  ،زبان بن ومحمد ،الا اح الباهلي بن ومحمد

 بـن وعلـي ،ن ـر بـن عمـر بن وعبد الرحمن ،وعبد الوهاح الميداين ،وعاه: تما 

 .كان يملي يف الجاماو ،وانتعى عليه الحافل ابن ماده سبع  أجزان .موسى السمسار

 .قال ابن عساكر: كان  ع  مأمون ا

وتــويف يــو  ا  اــين لــث ث عشــرة ليلــ  ماــت مــن رماــان ســا  ســت وومســين 

 .(2)و  ث م  

 :ع قتم بغزة

 بـن وقد صـرح أنـه سـما مـن الحسـن ،ارتحل ابن أبي دجان  لغزة لطلب الحديث

 .ال رس الغزي بغزة

                                                 
 (.11131رقم  236 /2إتحاا المنرة )ابن حجر، ( 1)

(، 135رقـم  21 /5(، الـذهبي، تـاري  اإلسـ   )2635رقـم  233 /31( يا ـر: ابـن عسـاكر، تـاري  دمشـ  )2)

 (.3رقم  32 /3الوايف بالوفيا  ) ال  دي،



 
215 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

َمدُ  قال   عبد بن َأحب
ق
ي   بن اهلل ـرق َحَسـنُ  ،َأبقي ُدَجاَنـَ  الاَّ ب ي   بـن حـد اا الب َغـزد َ ـَرسق الب  ،الب

ةَ  ي   بن حد اا ُيوُسُه  ،بقَغزَّ
 .(1)َعدق

 .(هـ713: )المتوىف .الحسين أبو سليمال الحراين بن رابًعا: اإل ام  حمد

 :ترجمتم

 ،كـان مولـده بحـران ،يمان الحـّراينّإبراهيم َأبو سـل بن علي بن الحسين بن محمد

ث نا ،وسكن بغداد ، م انتعل إلى ن يبين فأقا  نا قتيب   بن الحسن بن َعن محمد ،وَحدَّ

 .وَغيره مقن أهل الشا  وم ر ،العسع ين

وغيرهمــا  ،وعســع ن ،وســما ببيــت المعــدف ،وكــان أحــد الّرّحــالين المكثــرين

اَرُقطاي   وكتب الااف عاه بانتخاح الدَّ

وقال ابن أبي ال وارف: كـان رـيخا  عـ   ،قال ابن عمر المعرئ: وكان أحد الثعا 

ا حسن المذهب  .مستور 

 يو  الث  ان لعشر بعين من رنر رماان سا  سبا وومسين و  ث مقَ  
َ
 .(2)ُتُوفدي

 :ع قتم بغزة

وقـد صـرح العلمـان أنـه سـما  ،ارتحل أبو سليمان الحـراين لغـزة لطلـب الحـديث

 .موسى الغزي بغزة بن بشر

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 قال س يان الثوري: إذا قرأ  على العالم ف  بأف إن تعول  اا

                                                 
 (.1351رقم  136 /2( تما ، ال وا د )1)

(، 223رقـــم  120 /5(، الـــذهبي، تـــاري  اإلســـ   )655رقـــم  31 /3( الخطيـــب، تـــاري  مدياـــ  الســـ   )2)

 /5(، ابن قطلوبغا، الثعا  ممن لـم يعـا يف الكتـب السـت  )2136رقم  316 /5المعريزي، المع ى الكبير )

 (.2611م رق 212
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 اـا  ،(3) اـا محمـد ،(2)أنبأ رلحـ  الكتـاين ،(1)قال الايان المعدسي: أنبأ أبو الحسن

 .(4)منران قال: سمعت س يان الثوري الحديث بن  اا محمد ،موسى بغزة بن بشر

 .هـ(711: أبو القاسم الطََّبَراين )المتوىف ،أحمد بن ًسا: اإل ام سليمالخا 

 :ترجمتم

م  ما  الع َّ نيا ،حـافل ع ـره ،اإلق ـاقد الـد   بـن أحمـد بـن ُسـَليمان ،أبـو العاسـم ،ُمسب

مي ،(5)ُمَطير بن أيوح امي ،(7)الطرباين ،(6)اللَّخب  .الشَّ

 .وأمه عكاوي  ،يف ص ر ساَ  ستين وم تين ،ولد بطربي  الشا 

رحــل يف رلــب الحــديث مــن الشــا  إلــى العــرا  والحجــاز والــيمن وم ــر وبــ د 

وحـدث عـن ألـه  ،وسـما الكثيـر ،وأقا  يف الرحل      ا و   ـين سـا  ،الجزيرة ال راتي 

ـأن  ،ري  أو يزيدون سـان هـذا الشَّ َوَكاَن أحد األ م  والح اظ فقي علـم الحـديث ومـن ُفرب

د  واألمان وله ت ـانيه مـذكورة ور ـار مشـنورة مـن جملتنـا المعجـم الكبيـر  ، ما ال د

  .واألوسط واألصغر

                                                 

 محمد العلوي. بن ( أبو الحسن1)

 ال عر الكتاين.  بن علي بن ( أبو العاسم رلح 2)

 الحسين أبو سليمان الحراين. بن ( محمد3)

 (.165( الايان، الماتعى من مسموعا  مرو )ص: 4)

 (،231رقم  103 /2( مطير: ت غير مطر. ابن ولكان، وفيا  األعيان )5)

عـدي،  بـن وسكون الخان المعجم  وبعدها ميم، هذه الاسب  إلى لخم، واسـمه مالـ ( اللخمي: ب تل ال   6)

 (231رقم  103 /2وهو أوو جذا . ابن ولكان، وفيا  األعيان )

 ( الطرباين: ب تل الطان المنمل  والبان الموحدة والران وبعد األله نون، هذه الاسب  إلى رربي .7)
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ـدة سـاَ  سـتين و ـ ث م ـ  ولـه م ـ  سـا   ،تويف الطرباين لليلتـين بعيتـا مـن ذي الَععب

صـاحب رسـول اهلل  (1)ودفن بباح مديا  أصبنان عاد قرب حمم  الدوسـي ،وعشرة أرنر

  .(2)رحمه اهلل ،يف ترب  واحدة ملسو هيلع هللا ىلص

 :ع قتم بغزة

ا أن يـأيت لغـزة ،لعد ارتحل اإلما  الطرباين إلى المشر  والمغرح وقـد  ،فكان لزام 

ومـن هـذه  ،نص يف روايا  عديدة يف معاجمه بأنه سمعنا مـن محـد ي غـزة بمدياـ  غـزة

  .الروايا 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 الرواي  األولى: حد اا صرح اإلما  الطرباين بسماعه      أحاديث يف غزة فعال يف

أبـي السـري  بـن حـد اا محمـد ،بمدياـ  غـزة ،أبي الورف الغـزي بن إبراهيم بن إسحا 

 .(3)العسع ين

 بــن حــد اا أيــوح ،بغــزة ،موســى الغــزي بــن وقــال يف الروايــ  الثانيــ : حــد اا بشــر

 .(4)النيثم بن علي

ــ  ــ : حــد اا حمل ــ  الثالث ــال يف الرواي ــ  ،محمــد الغــزي بــن وق  حــد اا ،غــزة بمديا

 .(5)يوسه ال ريابي بن حد اا محمد ،عمرو الغزي بن محمد بن اهلل عبد

                                                 

. أبـو أص نان ما أبي موسى األرعري، وقربه بباح مديا  أصـبنانأبي حمم  الدوسي استشند ب بن حمم  (1)

 .(201 /2، معرف  ال حاب  )نعيم

(، ابــن 231رقــم  103 /2(، ابــن ولكــان، وفيــا  األعيــان )50 /2( ابــن أبــي يعلــى، ربعــا  الحاابلــ  )2)

 (.355 رقم 55 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )515رقم  103 /3النادي، ربعا  علمان الحديث ) عبد

 (.233رقم  135 /1( الطرباين، المعجم ال غير )3)

 (.300رقم  152 /1( الطرباين، المعجم ال غير )4)

 (.116رقم  251 /1( الطرباين، المعجم ال غير )5)
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 (هـ713 فضالب )المتوىف: بن إبراهيم بن  وسى بن سادًسا: اإل ام أبو عمر  حمد

 :ترجمتم

 بـن فاـال  بن إبراهيم بن فاال  بن موسى بن محمد ،المحدث ،المساد ،الشي 

 .العزيز عبد بن مولى الخلي   عمر ،وي العرريأبو عمر األم ،اهلل عبد بن كثير

 بـن سـما الحسـن ،لـه جـزن سـمعااه ،معـروا ،دمشعي ،قال الذهبي: ري  مساد

  .ال رس الغزي

العزيز الكتاين وفاته يف يو  الخميس لخمـس مـن رـنر ربيـا ا وـر سـا   عبد أرخ

 .(1)ا اتين وستين و  ث ما  

 :ع قتم بغزة

ــن فاــال  ل ــب الحــديثارتحــل المحــدث اب ــزة لطل ــن  ،غ ــه ســما م ــر أن ــد ذك وق

 .ال رس الغزي بغزة بن الحسن

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 بـن إبـراهيم بـن موسـى بـن روى ابن عساكر يف معجمـه بسـاده مـن رريـ  محمـد

 .(2)...عدي الكويف بن ال رس الغزي بغزة حد اا يوسه بن فاال  قال: أنبأنا الحسن

 .(هـ711)المتوىف:  عدي الجرجاين بن اب عبد ،سابًعا: اإل ام أبو أحمد

 :ترجمتم

مبـارك  بـن محمد بن اهلل عبد بن عدي بن اهلل عبد اإلما  الحافل الكبير أبو أحمد

                                                 
(، 113رقــم  153 /16(، الــذهبي، ســير أعــ   الاــب ن )3013رقــم  35 /56( ابــن عســاكر، تــاري  دمشــ  )1)

(، ابن العماد، 3325رقم  165 /3(، المعريزي، المع ى الكبير )53رقم  205 /5) الذهبي، تاري  اإلس  

 (.11 /3رذرا  الذهب )

 (.1151رقم  222 /2( ابن عساكر، المعجم )2)
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 ،ونعاد األنا  ،أحد األ م  األع   ،وكان ابن عدى يعرا يف بلده بابن العطان ،الجرجاين

 وأركان اإلس  

افوا الب د وهجروا الوسـاد وواصـلوا السـناد قال السبكي: أحد الجنابذة الذين ر

  يعلى همتنم ق ور و  يثاى عزمنم عـوارأ األمـور  ،وقطعوا المعتاد رالبين للعلم

يبُجور َلنقم  الدَّ  .و  يدع سيرهم يف ليالي الرحل  ُمدب

ورحل إلى الشا  وم ر رحلتين أولنما سا  سـبا  ،ولد سا  سبا وسبعين وما تين

وأبـي  ،فسما من: الاسا ي ،وسما الكبار ،ن وروا الب د يف رلب العلموتسعين وما تي

 ،وعاه أمم   يح ـون كثـرة ،ال رس الغزي وو    بن والحسن ،وزكريا الساجي ،يعلى

 ،يوسـه السـنمي بـن وحمـزة ،وأبـو سـعد المـالياي ،وهو مـن رـيووه ،مانم: ابن ععدة

 .ورورون

وقـال الخليلـي: كـان  ، زمانـه أحـد مثلـهقال السنمي: كان حاف  ا متعا ا لـم يكـن يف

 .عديم الا ير ح   ا وج ل 

 .وهو كامل يف بابه كما سمي ،صاه كتاح الكامل يف ضع ان الرجال

قال السبكي يف ربعا  الشـافعي : وكتابـه الكامـل رـاب  اسـمه معاـاه ووافـ  ل  ـه 

رجــا  فحــواه مــن عياــه انتجــا الماتجعــون وبشــنادته حكــم المحكمــون وإلــى مــا يعــول

 المتعدمون والمتأورون

 ،لم يسب  إلى مثلـه ،وقال ابن كثير يف البداي : له كتاح الكامل يف الجرح والتعديل

 .ولم يلح  يف ركله

 .وقال حمزة عن الدارقطاي: فيه ك اي    يزاد عليه

وصــلى عليــه  ،تـويف أبــو أحمـد يف جمــادى ا وـرة ســا  ومـس وســتين و   ما ـ 

 .(1)عيلياإلما  أبو بكر اإلسما

                                                 
(، ابـن 203رقم  315 /3(، السبكي، ربعا  الشافعي  الكربى )523رقم  102 /3( الذهبي، تذكرة الح اظ )1)

 (.253 /11(، ابن كثير، البداي  والاناي  )253كثير، ربعا  الشافعيين )ص: 
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 :ع قتم بغزة

رحل اإلما  ابن عدي إلى الشا  وم ر رحلتين أولنما سا  سبا وتسعين وما تين 

ــا أن يــأيت لغــزة ،وســما الكبــار ،ورــوا الــب د يف رلــب العلــم وقــد نــص يف  ،فكــان لزام 

كانــت جلنــا عــن رــيخه  ،مــن محــد ي غــزة ،روايــا  عديــدة يف كاملــه بأنــه ســمعنا بغــزة

 .ومن هذه الروايا  ،الغزي إبراهيم بن إسحا 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

روى اإلما  ابن عدي يف كامله عشـرة أحاديـث صـرح بسـماعنا مـن محـد ي غـزة 

 (1)أبي السري بن إبراهيم الغزي بغزة عن محمد بن فعد صرح بسماعه من إسحا  ،بغزة

 .(4)إهاح بن وحديث ا عن مؤمل ،(3)صالل حديثين بن وعن أحمد ،(2)ست  أحاديث

ا عن ُعبيد اإلما   بن عن ُمحمد ،وهيب الغزي بغزة بن اهلل عبد وروى حديث ا واحد 

 .(5)الغزي

ا يف الجرح والتعديل بن وروى عن إسحا   .(6)إبراهيم الغزي بغزة قو   واحد 

وروى البينعــي يف ســااه بســاده حــديث ا مــن رريــ  الحــافل ابــن عــدي قــال: حــد اا 

 بن حد اا محمد ،سماعيل أبو عمران الغزي بغزة سا    ث ما  إ بن إبراهيم بن إسحا 

 .(7)أبي السري العسع ين

                                                 
حَمن النارمي مو هم، َأبو عبد عبد بن المتوكل بن ( وهو: ُمحمد1) اهلل الَعسـَع يَن، المعـروا بـابن أبـي  الرَّ

ــري، ان ــر ترجمتــه يف: البخــاري، التــاري  الكبيــر )  /5(، ابــن أبــي حــاتم، الجــرح والتعــديل )232 /1السَّ

 (. 355 /26يب الكمال )(، المزي، هتذ105

رقـــم  120 /6(، )6235رقــم  565 /1(، )2351رقـــم  351 /2( ابــن عـــدي، الكامــل يف ضـــع ان الرجــال )2)

 (.15515رقم  355 /2(، )11120رقم  23 /2(، )12216رقم  210 /5(، )2305

 (.16131رقم  635 /2(، )5255رقم  110 /5( ابن عدي، الكامل يف ضع ان الرجال )3)

 (.13122رقم  225 /5عدي، الكامل يف ضع ان الرجال ) ( ابن4)

 (.10265رقم  166 /3( ابن عدي، الكامل يف ضع ان الرجال )5)

 (.2236رقم  222 /2( ابن عدي، الكامل يف ضع ان الرجال )6)

 (.20515رقم  10 /21( البينعي، السان الكربى )7)
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 بـن وروى البغوي بساده حديث ا من رري  الحافل ابن عـدي قـال: حـد اا الحسـن

 .(1)والد الحراين بن حد اا عمرو ،ال رس أبو علي الغزي بغزة

 .هـ(761: )المتوىف .ج القرطبيُ َفرِّ  بن أحمد بن اب  حمد عبد ثا نًا: اإل ام أبو

 :ترجمتم

  بــن يحيـى بــن محمـد بــن أحمـد بــن اهلل محمـد عبــد الحـافل اإلمـا  العاضــي أبـو

ـا أبـا بكـر ـا بـابن  ،م رس األمـوي مـو هم األندلسـي العرربـي: ويكاـى أيا  ويعـرا أيا 

  .(2)ال اتوري

المشر  سا   رحل إلى»: ترجمه تلميذه ابن ال رضي يف تاريخه بلجم  وافي  فعال

وسما بم ر من جماعـ  يكثـر  ،وبمديا  الرسول ،سبا و   ين و  ث ما   فسما بمك 

  .تعدادهم

 ،جع ـر الـرازي بـن إبـراهيم بـن ودول الشا  فسـما ببيـت المعـدف: مـن محمـد

  .عبيد اهلل النارمي بن وال ال

  .سعيد الغزي بن وبغزة: من أبي محمد مسلم 

وأبـي  ،رد  العسـع ين بـن عبيـد بـن محمـد بـن وبعسع ن مـن أبـي محمـد أحمـد

  .مطرا العاضي األرروش بن أحمد بن اهلل عبد بن الميمون محمد

                                                 
 (.3150رقم  22 /12( البغوي، ررح السا  )1)

َب  إقلَ ( ال ات2) سب
ُسوَرة. َقاَل: نق ا   مَّ َران َمكب

ُمَثاَّاة َفو  َتلقيَنا َواو َساكق َ ان َوُسُكون الا ون َوفتل الب ى َعين وري: بقَ تبل الب

ُرب . ابن ناصر الدين، توضيل المشتبه )  (.1155 /3(، ابن حجر، تب ير الماتبه )133 /3َفابت ُأوريه بُعرب

(، والمعـري يف ن ـل الطيـب مـن غ ـن ا نـدلس 1513رقـم  152 /5بيـر )عاد المعريـزي يف المع ـى الك

 توضـيل الـدين، ناصـر ابـن: يا ـر ت ـحيه، وهـو - بالعـاا >العاتـوري<(، 135رقم  215 /2الرريب )

 (.1155 /3) الماتبه تب ير حجر، ابن ،(135 /3) المشتبه
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: مــن أبــي الحســن (1)وبعيســاري  ،وبطربيــ : مــن أبــي الحــارث ابــن وديــا قاضــينا

  .مروان البزاز بن الرحيم العاضي وأبي علي الحسن عبد بن اهلل عبد بن أحمد

 بـن وأبـي العاسـم عمـر ،رـاهر العاضـي بـن العاسـم أحمـد وسما بالرمل  من أبي

  .إبراهيم ابن الوا   باهلل النارمي وغيرهما بن الرحيم عبد

 .وعدد الشيوخ الذين لعينم ما تا ري  وريخا

ا بالرجـال ،وكان: حاف  ا للحـديث ـا بـه ب ـير  جيـد الكتـاح  ،صـحيل الاعـل ،عالم 

 .على كثرة ما جما

ليت ا وت ا إليـه والسـماع ماـه مـن سـا  تسـا وسـتين سما ماه الااف كثيرا؛ ور

وكتب لي ذلـ  بخطـه  ،وأجاز لي جميا ما رواه غير مرة ،إلى أن اعتل علته التي تويف نا

 .وألوي

 .(2)«وسألته عن مولده فعال لي: ولد  سا  ومس عشرة و  ث ما   يف أولنا

م ـرس مـن أغاـى  بـن اهلل عبـد كـان أبـو»: ع يـه بـن محمد بن قال أبو عمر أحمد

مــن أو ــ  المحــد ين  ،مــا رأيــت مثلــه يف هــذا ال ــن ،الاــاف بــالعلم وأح  نــم للحــديث

 ،صاه كتب ـا يف فعـه الحـديث ،محدث حافل جليل»: وقال الحميدي ،«وأجودهم ضبط ا

مانا: فعه الحسن الب ـري يف سـبا مجلـدا ؛ وفعـه الزهـري يف أجـزان  ،ويف فعه التابعين

  .«أصبأل للحكم المستا ر بن قاسم كثيرة؛ وجما مساد حديث

ا يف ال عنان والرواة»: وقال أبو جع ر الابي ا معدود  ا نبين   .«كان رج   صالح 

                                                 
ّيُ : بال تل  م السكون، وسين منمل ، و1) بعد األله ران  م يان مشددة: بلد على ساحل ( قال الحموي: َقيبسارق

بحر الشا  تعّد يف أعمال فلسطين بيانـا وبـين رربيـ     ـ  أيـا ، وكانـت قـديما مـن أعيـان أمنـا  المـدن 

واسع  الّرقع  ريب  البعع  كثيرة الخير واألهل وأما ا ن فليست كذل  وهـي بـالعرى أرـبه مانـا بالمـدن. 

 (.121 /1الحموي، معجم البلدان )

 (.130رقم  23 /2( ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )2)
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ا بأسـمان الرجـال وأقـوالنم مـن أغاـى  وقال السيوري: صـاه وكـان حاف  ـا ب ـير 

 .الااف بالعلم وأح  نم للحديث

شـرة ليلـ  ولـت مـن قال ابـن ال رضـي: وتـويف رحمـه اهلل ليلـ  الجمعـ  إلحـدى ع

ودفـن يـو  الجمعـ  بعـد صـ ة الع ـر يف معـربة الـربض  ،رجب سا   مانين و  ث ما  

 بـن يبعـى بـن وصـلى عليـه العاضـي محمـد ،ابـن عـون اهلل بـن قرح قرب أبي جع ر أحمد

 .(1)رند  جاازته ورندها أهل العلم ،زرح

 :ع قتم بغزة

وقـد صـرح العلمـان أنـه سـما  ،ارتحل الحافل ابن ال اتوري لغزة لطلب الحـديث

 .سعيد الغزي بن من محد ي غزة بغزة ومانم: أبو محمد مسلم 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 .(2)سعيد الغزي بن قال ابن ال رضي: سما بغزة: من أبي محمد مسلم 

وقــال ابــن عســاكر: ســما ببيــت المعــدف وبغــزة وبعســع ن وبطربيــ  وبعيســاري  

  .(3)وبالرمل 

المشـهور بـابن المقـرٔي  ،إبـراهيم األصـبهاين بـن اإل ام أبو بكر  حمـدتاسًعا: 

 .هـ(761: )المتوىف

 :ترجمتم

بنان ث َأصب ما  ،محدد ال ،الثدَع  ،الحافل ،اإلق حَّ  بـن إبـراهيم بـن محمد ،أبو بكر ،الرَّ

 
ّ
َبناين ،زاذان بن عاصم بن علي  .الخازن المشنور بابن المعرئ ،األَصب

                                                 
 /3(، ابـن ناصـر الـدين، توضـيل المشـتبه )130رقـم  23 /2( يا ر: ابـن ال رضـي، تـاري  علمـان األنـدلس )1)

 /51(، ابـن عسـاكر، تـاري  دمشـ  )213رقـم  201 /3النادي، ربعا  علمان الحـديث ) (، ابن عبد135

 (.211رقم  112 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )1155 /3جر، تب ير الماتبه )(، ابن ح5263رقم  111

 (.130رقم  23 /2( ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )2)

 .(1513رقم  152 /5(، المعريزي، المع ى الكبير )5263رقم  111 /51( يا ر: ابن عساكر، تاري  دمش  )3)
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 ،وروى عـن َولبـ  كثيـر ،حـديث يف نحـو مـن ومسـين مدياـ قال الذهبي: سما ال

 ،سـلم بالعـدف بـن محمـد بـن وعبـد اهلل ،قتيبـ  بعسـع ن بـن الحسـن بـن مانم: محمـد

ـا  ،قربـا بعسـع ن بـن ومحمـد ،عميـر بالرملـ  بن ومحمد ،هارون بعكا بن ومأمون وأمم 

 .سواهم

رئ يعول:  بن قال أبو راهر أحمد ُت ابن الُمعب عب
رب  والغرح محمود: سمق ر ت الشَّ

ا   .أربا َمرَّ

ا  أقمت بمكـ   ،وحججت أربا مرا  ،وعاه قال: دولت بيت الَمعبدف عشر َمرَّ

ا ر   .ومس  وعشرين َرنب

ال سا  إحـدى و مـانين و ـ ث  ،عاش ابن المعرئ ستا وتسعين سا  وما  يف َروَّ

 .(1)م  

 :ع قتم بغزة

لـذا فعـد رحـل إلـى  ،ا  كما قالراا اإلما  ابن المعرئ الشر  والغرح أربا مر

ومـن هـذه  ،وقد صرح يف رواياته أنه سـمعنا مـن محـد ي غـزة بغـزة ،غزة رالب ا للحديث

 .المرويا 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

 بـن حـد اا الحسـين ،بغـزة ،السري الغزي بن قال اإلما  ابن المعرئ: حد اا قاسم

 .(2)أبي معشر أبو بكر بن محمد

                                                 
 121 /3(، الـذهبي، تـذكرة الح ـاظ )520رقـم  165 /3حـديث )النادي، ربعـا  علمـان ال ( يا ر: ابن عبد1)

 (.213رقم 

 (.1253رقم  355( ابن المعرئ، المعجم )ص: 2)
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 َأُبـو غالـب المعـافري الط لْيطِلـي )المتـوىف: ،تّمـام بـن اب عبـد بن عاشًرا: تّمام

 .(هـ767

 :ترجمتم

ولـد  ،الم تـي ،غالب أبو غالـب المعـافري الط ليبطقلـي بن تما  بن اهلل عبد بن تما 

 .(1)سا  ومس و  ث ما  

وكتبــت عاــه بعرربــ  وجماعــ  مــن  ،قــال ابــن ال رضــي: ســما بالشــا  وبــالعيروان

ا يعود المرضى ،اأصحابا  .ويتعاهدهم بالطعا  ،وكان متواضع 

 ،وال تيـا ،والرواي  الواسـع  ،ووص ه العاضي عياأ بعوله: من أهل العااي  بالعلم

ــ  والععــل ــدمين يف صــح   ،والتعــد  والديان ــ  المتع ــى رريع ــن م ــاهر: كــان عل ــال اب وق

 .وس م  ال اهر ،المذهب

بعــين مــن جمــادي ا وــرة ســا  ســبا  لتســا ،وتــويف بطليطلــ  عشــي  يــو  األربعــان

 .(2)وسبعين و  ث ما  

 :ع قتم بغزة

َأُبـو  ،تّمـا  بـن اهلل عبـد بـن قال ابن ال رضي والـذهبي وال ـ دي يف ترجمـ  تّمـا 

 .(هـ353غالب المعافري الط ليبطقلي ) : 

ا ا نا َكثير 
ا  َفَسمق ة أبا الَحسن ،َدَول الشَّ َحـدَّ نم  ،اأبـي عّيـاش رـيبخ   بـن وَلعى بغزَّ

سير العررن عبد عن ،بغزة عن الطنراينّ  .(3)الرزا  بَت ب

                                                 
 «.ومس و   ين وم  »( إلى: 361 /1( تحرفت يف جمنرة تراجم ال عنان المالكي  للدكتور قاسم سعد )1)

(، 32 /3المـدارك وتعريـب المسـال  ) (، ترتيـب305رقـم  115 /1( ابن ال رضي، تاري  علمان األنـدلس )2)

 (.215 /10(، ال  دي، الوايف بالوفيا  )53رقم  512 /5والذهبي، تاري  اإلس   )

 (.215 /10(، ال  دي، الوايف بالوفيا  )305رقم  115 /1( ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )3)
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 .هـ(761: حادي عشر: اإل ام أبو حفص المعروف بـ ابن شاهين )المتوىف

 :ترجمتم

 بـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن أحمـد بـن عمر ،الُمساقد ،هو اإلما  الحافل

ح ـص الـواعل المعـروا بـابن  الشي  أبو ،الرحمن عبد بن (1)سراح بن أزداذ بن أيوح

 .وهو باسبته أرنر ،راهين نسب  لجده والد أمه

وترعـرع يف جـو علمـي  ،يف ص ر سا  سبا وتسعين وما تين ببغـداد ،ولد رحمه اهلل

 بن وجده ألمه أحمد ،عثمان أبو الطيب السمسار بن بحت؛ حيث والده المحدث أحمد

يف هتي ته العلمي  التي أد  إلى نبوغـه وكان لنما أبعد األ ر  ،راهين بن يوسه بن محمد

وكتابتـه لـه  ملسو هيلع هللا ىلصيف كثير من المجا   العلميـ  وكانـت بدايـ  سـماع  لحـديث رسـول اهلل 

 .سا   مان و   ما   وعمره رن ذاك إحدى عشرة سا 

 ،الحـافل ،وص ه الذهبي براويـ  اإلسـ   ،قال الخطيب البغدادي: َوكان  ع  أميا ا

كلـه  ،وت سـيره يف نيـه وعشـرين مجلـدا ،ما وصاه الكثيرج ،محدث العرا  وم يدها

 .بأسانيد

وجمــا  ،وقــال ابــن مــاكو :  عــ  مــأمون ســما بالشــا  والعــرا  والب ــرة وفــارف

 .وصاه كثيرا ،األبواح واللاجم

قد جما وصـاه مـا  ،أبي ال وارف: كان ابن راهين  ع  مأمونا بن وقال أبو ال تل

 .لم ي ا ه أحد

بــالواعل الم ســر الحــافل صــاحب الت ــانيه وأحــد أوعيــ   ووصــ ه ابــن العمــاد

ا ،العلم  .وقد قال عن ن سه: صا ت    ما   م اه و   ين م ا  

                                                 
يـه. يا ـر: ابـن مـاكو ، اإلكمـال يف رفـا َسراح بسـين منملـ  م توحـ  وحـان منملـ  َمـَا التَّخب « : سراح( »1)  ق

 .(221 /1ا رتياح )
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وذل  يو  األحـد الحـادي عشـر مـن ذي الحجـ  سـا   ،تويف بعد الدار قطاي بشنر

 (1)حابل بن ومس و مانين و  ث مقَ   ودفن بباح حرح عاد قرب َأحمد

 : ع قتم بغزة

هـارون رحالـ  فطـاا الـب د يسـما الحـديث ومانـا بـ د  بـن الحافل محمـد كان

يـز  عبـد بـن فعـد قـال ابـن نعطـ : َمابُ ـور ،وقد صرح أنه سـما بغـزة روايـا  ،الشا  َعزق الب

ـد ي حدث َعـن ُمَحمَّ َغزد ي  بـن حـدث َعاـُه عمـر (2)الحكـم العطـري عبـد بـن الب رـاهين فـق

َجمه َوذكر َأنه سما مقابُه بغزة ُمعب
(3). 

ـاج بن ثاين عشر: اإل ام هشام  )المتـوىف: (4)َأُبـو الوليـد الَبَطْلُيوسـي ،يحيى حجَّ

 .هـ(761

 :ترجمتم

  .حجاس أبو الوليد البطليوسي بن يحيى بن هارم

ورحـل إلـى المشـر  سـا   مـان و   ـين فسـما  ،قال ابن ال رضي: سما بعرربـ 

وأبـي  ،إبـراهيم السـراس بـن دومحمـ ،عبيـد اهلل النارـمي بـن ببيت المعدف: من ال ال

 .محمود الشمعي بن وأحمد ،إبراهيم المعدسي بن ومحمد ،سعيد

                                                 
(، 5251رقـم  133 /13(، الخطيب، تاري  مديا  الس   )221 /1( ابن ماكو ، اإلكمال يف رفا ا رتياح )1)

(، الذهبي، سير أع   223رقم  122 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )536 /13ابن عساكر، تاري  دمش  )

(، ابن العماد، رذرا  الذهب 135رقم  550 /5(، الذهبي، تاري  اإلس   )320رقم  131 /16الاب ن )

(3/ 113.) 

( العطري: بكسر العاا وسكون الطـان المنملـ  ويف رورهـا الـران، هـذه الاسـب  إلـى العطـر، والماتسـب إليـه 2)

رقــم  156 /10)أبــى إيــاف. الســمعاين، األنســاح  بــن الحكــم العطــري، يــروى عــن رد  عبــد بــن محمــد

 (.115 /3(، ابن ماكو ، اإلكمال يف رفا ا رتياح )3265

 (.1521رقم  121 /1إكمال اإلكمال ) ،( ابن نعط 3)

( قال الحموي: َبَطلبُيوف ب تحتين، وسـكون الـ  ، ويـان ماـموم ، وسـين منملـ : مدياـ  كبيـرة باألنـدلس 4)

 (.113 /1الحموي، معجم البلدان )غربي قررب ، ولنا عمل واسا، ياسب إلينا ول  كثير. 
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كتـب عاـه  .أبـي عيـاش الغـزي بـن العبـاف بـن وسما بغزة: من أبي الحسن علـي

 .وسما بمك  والشا  وم ر وإفريعي  ،حدث به عن ال نراين ،الرزا  عبد ت سير

ا بحاضرة بطليوف  ،وأسـكن قرربـ  ،السـلطان فـامتحنوسعي به إلى  ،وكان معيم 

ا وكـان   بـأف بـه يف  ،وسمعاا نحن ماه قديما قبل المحا  وبعـدها ،فعرأ الااف عليه كثير 

  .(1)وتويف ببطليوف يف روال سا  ومس و مانين و  ث ما   ،ضبطه

 :ع قتم بغزة

ــو الوليــد البطليوســي لغــزة لطلــب الحــديث وقــد روى أنــه ســما مــن  ،ارتحــل أب

 .ـه311أبي عياش الغزي بغزة فقي ربيا ا ور سا   بن لعبافا بن علي

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

ولي ـ  اللمتـوين األمـوي اإلرـبيلي  بـن عمـر بن وير بن قال اإلما  أبو بكر محمد

 هـ(535)المتو : 

 َأيباا
َما  َأُبو بكر يحيى (2)وَحد اي بقهق يب  اإلق َرانَ  عبـد بـن ُموَسى بن الشَّ ة ماـي اهلل قـق

ــد ــو ُمَحمَّ ــيب  َأُب  الشَّ
ــهق ــاَل َحــد اقي بق ــجده بعرربــ  حرســنا اهلل َق ــي َمسب

ــهق فق ــد َعَليب  بــن اهلل عب

يم ّ ُحَسـيبن بن إقببَراهق
يه َأُبو َعلي َ عق يب  الب  َوالشَّ

َراَنة ماي َعَليبهق
ي قق ـد بـن بشير البمَعافقرق  بـن ُمَحمَّ

مــد الغســاين َســَماعا ماــي َعَليبــهق َقــاَ  َحــ ــي حكــمَأحب ــد بــن د اَا َأُبــو الَعاصق حكــم  بــن ُمَحمَّ

َولقيد هارم ،الجذامي ربنقي بقهق َأُبو الب اببن  بن يحيى بن قال َوَأوب حجاس البطليوسـي يعـرا بـق

 
ّ
َعبَّـاف بـن البح ار َقاَل َحد اَا َأُبو البحسن َعلـي ياَـ  مـن  بـن الب ي بغـزة َمدق َغـزد أبـي َعيَّـاش الب

                                                 
(، الـذهبي، 113 /1(، الحموي، معجم البلدان )1511رقم  162 /2( ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )1)

 (.122رقم  556 /5تاري  اإلس   )

رن لعبد2) ُعرب ير الب
سق ا  ( كتاح َت ب زَّ  هما  َرحَمه اهلل. بن الرَّ
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ا  فقي ربيا ا و د هـ311ر سا  عمل الشَّ  ُمَحمَّ
ربنقي بقهق ياَـ   بـن َقاَل َأوب ـاد الطنـراين بقَمدق َحمَّ

ا  عبد َقاَل  هـ230عسع ن فقي ص ر سا   زَّ  .(1)هما  بن الرَّ

َا علي ة بن قال الذهبي: َسمق ي بَغزَّ َعبَّاف الَغزد الب
(2). 

 حمــد الضــراب  بــن إســماعي  بــن الحســن ،ثالــث عشــر: اإل ــام أبــو  حمــد

 .هـ(793 :)المتويف

 :ترجمتم

ث الحسن ،اإلما  اح بـن إسماعيل بن المحدد ـرَّ يكاـى أبـا  ،الم ـري ،محمـد الاَّ

د   .ولد يف سا    ث عشرة و  ث ما   ،محمَّ

  .فسما به وبعسع ن ،وزار بيت المعدف ،ارتحل يف الحديث وتميز

ــيبن وعشــرين ليلــ  ولــت مــن ربيــا ا وــر اََت اتــين ســا  ا  ،ومــا : يــو  األَحــد   ب

 .(3)بم ر ،وتسعين و  ث ما  

 :ع قتم بغزة

وقد صرح يف رواي  أنه سمعنا من  ،ارتحل اإلما  الاراح إلى غزة رالب ا للحديث

 وهي: ،سعد الغزي بغزة بن مسلم 

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

سـعد الغـزي بغـزة قـال:  بـن قال أبو محمد الاـراح: حـد اي أبـو محمـد مسـلم 

 .(4)...أبي إياف بن الس ر السكسكي قال: حد اا رد  بن حد اا حميد

                                                 
 (.21رقم  50( ابن وير اإلربيلي، فنرس  )ص: 1)

 (.122رقم  556 /5( الذهبي، تاري  اإلس   )2)

(، الذهبي، 15رقم  311 /5(، الذهبي، تاري  اإلس   )222 /3النادي، ربعا  علمان الحديث ) ( ابن عبد3)

 (.153 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )326رقم  511 /16سير أع   الاب ن )

 (.15رقم  135( الاراح، ذ  الريان )ص: 4)
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 .(هـ797: سه  الحافظ )المتوىف بن القاسم بن رابع عشر: اإل ام خلف

 :ترجمتم

األسود األزدي: من أهل قررب ؛  بن يونس بن محمد بن سنل بن قاسم بن وله

 .ولد سا  ومس وعشرين و  ث ما   ،ويكاى: أبا العاسم ،المعروا بابن الدبا 

ورحـل إلـى المشـر  سـا  ومـس وأربعـين و ـ ث  ،وقد سكن قررب  وحدث نا

وسما  ،وسما بم ر: من جماع  المحد ين نا .ما   فلدد هااك نحو ومس عشرة سا 

وأبــي الميمــون العاضــي  ،يف كــور الشــا  مــن جماعــ  مــانم: ربــن أبــي الخ ــيب بالرملــ 

 . النارمي ببيت المعدفعبيد اهلل بن وال ال ،وأبي عبداهلل السراس ،بعسع ن

عالما ماسـوبا إلـى فنمـه؛ وسـما الاـاف  ،قال ابن ال رضي: وكان حاف ا للحديث

 ،أنـس بـن وورس من حديث األ م  حديث مال  ،وأله كتبا حسانا يف الزهد ،ماه قديما

وقـال ابـن أبـي ن ـر الحميـدي: كـان  ،الحجـاس رحمنمـا اهلل؛ ويف غيـر ذلـ  بـن ورعب 

ا حا  .ف  امحد  ا مكثر 

سنل الحافل فشي  لاا وري  لشـيوواا  بن العاسم بن الرب: أما وله عبد قال ابن

وكـان مـن أعلـم  ،كتب بالمشر  عن نحـو    ما ـ  رجـل ،ال رضي وغيره بن أبي الوليد

وأجمعنم لـذل  وللتـواري  والت اسـير ولـم يكـن لـه  ،الااف برجال الحديث وأكتبنم له

 .يف وقتهوهو محدث األندلس  ،ب ر بالرأي

تويف: ليل  األحـد لـث ث عشـرة ليلـ  بعيـت مـن رـنر ربيـا ا وـر  ـ ث وتسـعين 

 وصـــلى عليـــه ،و ـــ ث ما ـــ  ودفـــن يـــو  األحـــد بعـــد صـــ ة الع ـــر يف معـــربة متعـــ 

  .(1)فطيس الوزير بن محمد بن الرحمن عبد

                                                 
 (.113رقم  163 /1( ابن ال رضي، تاري  علمان األندلس )1)
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 :ع قتم بغزة

 بن ة من محمدوقد صرح يف رواي  أنه سمعنا بغز ،ارتحل الحافل أبو العاسم لغزة

  .وصيه الغزي بن العباف

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

أن أبـا بكـر  ،سـنل بن العاسم بن الرب: وقرأ  على أبي العاسم وله عبد قال ابن

 .(1)...قتيب  بن الحسن بن وصيه حد ه بغزة قال: حد اا محمد بن العباف بن محمد

ــَده  بــن  حمــد بــن إســحا  بــن اب  حمــد عبــد خــا س عشــر: اإل ــام أبــو َ نْ

 .هـ(791 )المتوىف:

 :ترجمتم

ــَده العبــدي  بــن يحيــى بــن محمــد بــن إســحا  بــن اهلل محمــد عبــد اإلمــا  أبــو َماب

ـتابدار  بـن ُبطَّ  بن َسابَدة بن الوليد بن وماده لعب واسمه: إبراهيم ،األص ناين الحافل ُأسب

 .ولد سا  عشر و   ما   ،الَعببدي

وسـع  الرحلـ  وكثيـرة المشـاي   ،جما بين الروايـ  والدرايـ جليل  يف ال ، بت   ،نبيه  

 .والك   على األحاديث ،والتخاري  ،والتواليه ،والسماعا 

وات ـلت روايـ   ،وعـن أو ده أح ـاده ،وروى عاه أو ده ،روى عن أبيه عن جده

 .بعانم عن بعض ولم يت   مثل ذل  إ  يف أبيا  قليل 

وجماعـ   يطـول ذكـرهم ويشـ   ،لعبـاف الغـزيا بـن مـانم: علـي ،يف ريووه كثرة

ا: ر ت الشـر   ،وقد قال عن ن سه: كتبت عن أله وسبعما   ري  ،ح رهم وقال أيا 

ا وقال  ،والغرح مرتين فلم أتعرح إلى كل مذبذح ولم أسما من المبتدعين حديثا واحد 

 .محمد: ما رأيت أح ل من ابن ماده بن أبو العباف جع ر

                                                 
 (.15رقم  21 /1الرب، جاما بيان العلم وفاله ) ( ابن عبد1)



 
262 

 

 .(1)ومس وتسعين و  ث ما   ما  يف رنر ص ر سا 

 :ع قتم بغزة

وقد صرح يف عـدد مـن رواياتـه يف  ،ارتحل اإلما  ابن ماده إلى غزة رالب ا للحديث

 بن وكانت رواياته عن ريخه الغزي علي ،كتبه المتاوع  أنه سمعنا من محد ي غزة بغزة

 .األرعث ومن هذه المرويا  بن العباف

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

األرـعث بغـزة ومسـ   بـن العبـاف بـن رح اإلما  ابن ماـده أنـه سـما مـن علـيص

ــث مرفوعــ  عــن محمــد ــن أحادي ــراين ب ــاد الطن ــى  ،(2)حم ــ  عل ــث موقوف ــ  أحادي و   

 .(4)المخاز بن عن عبيد ،وحديث ا عاه ،(3)ال حاب 

عبـدوس أبـو بكـر النسـوي الحـافظ  بـن  حمـد بن سادس عشر: اإل ام أحمد

  .الفقيم

 :ترجمتم

رحـل وسـما أبـا  ،عبـدوف أبـو بكـر الاسـوي الحـافل ال عيـه بـن محمد بن أحمد

 بــن عيســى بــن اهلل محمــد عبـد عمــر ابــن أبـي جع ــر الغــزي بغــزة وأبــا بــن جع ـر أحمــد

                                                 
 (.356 /11(، ابن كثير، البداي  والاناي  )163 /2( ابن أبي يعلى، ربعا  الحاابل  )1)

(، 562ه، معرفــ  ال ــحاب  )ص: (، ابــن ماــد333رقــم  120 /1(، )260رقــم 113 /1( ابــن ماــده، اإليمــان )2)

 (.213)ص: 

(، النروي، ذ  31(، )ص: 16(، ابن ماده، الرد على الجنمي  )ص: 122رقم  235 /1( ابن ماده، التوحيد )3)

 (.152رقم  56 /2الك   )

 (.222رقم  113 /2( ابن ماده، التوحيد )4)
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 موسـى الخطيـب ببيسـان وعبـد الـوارث ابـن بـن قاد  بالرملـ  وأبـا بكـر أحمـد بن حماد

محمد الرازي ببيـت  بن جع ر بن سلم المعدسي وأبا الحسن علي بن محمد بن اهلل عبد

وذكـر أنـه سـما ماـه  ،عجيه الرسعاي بن محمد بن وسما وأبو الحسن على ،المعدف

 .برأف عين قري  ب لسطين يف مسجد أبى بكر الحشيشي الزاهد

روى عن أبـي  ،رحال جوال ،وكان أحد األ م  األع   ،قال الذهبي: محدث مرو

 ،علي الاعاش بن ومحمد ،ن الرازي  م الم ريالحس بن وبكير ،أبي الععب بن العاسم

العاهر  عبد بن وعلي ،العاسم بن والحسن ،يوسه الجوياي بن اهلل عبد وعاه أبو محمد

 .ورورون ،الطوسي

 :وفاتم

 (1) [هــ326ترجمه الذهبي يف تاري  اإلس   يف موضـعين أرخ يف األول وفاتـه يف ]

: كــان بعــد (3)رجــل فعــد قــال يف الســيروهــو األ ،(2)[هـــ110 - 101ويف الموضــا الثــاين]

 .(4)األربا ما  

 :ع قتم بغزة

وذكـر أنـه  ،راا الحافل أبو بكـر الاسـوي يف بـ د فلسـطين كمـا سـب  ومانـا غـزة

 .(5)أبي جع ر الغزي بغزة بن عمر بن سما أبا جع ر أحمد

                                                 
 (.122رقم  362 /5( الذهبي، تاري  اإلس   )1)

 (.362رقم  163 /2ي  اإلس   )( الذهبي، تار2)

 (.26رقم  55 /13( الذهبي، سير أع   الاب ن )3)

(، 26رقـم  55 /13(، الـذهبي، سـير أعـ   الاـب ن )133رقـم  102 /5( يا ر: ابـن عسـاكر، تـاري  دمشـ  )4)

 (123 /6السمعاين، األنساح )

 (.133رقم  102 /5( ابن عساكر، تاري  دمش  )5)
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 المطلب الرابع: 

 الرحلب إلى غزة لطلب الحديث يف القرل الخا س

 .(هـ313:  حمد الماليني )المتوىف بن م أبو سعد أحمدأواًل: اإل ا

 :ترجمتم

 بـــن أحمـــد ،العـــالم ،الحـــافل ،الجـــوال ،الزاهـــد ،ال ـــاد  ،المحـــدث ،اإلمـــا 

أبو سعد المالياي  ،الخليل األن اري النروي بن ح ص بن اهلل عبد بن أحمد بن محمد

 .الملعب: بطاووف ال عران ،ال ويف

وبغـداد والشـا  وم ـر  ،شاي  إلى نيسابور وأصبنانجال يف رلب العلم ولعان الم

وجمـا وصـاه ولعـي عامـ  الشـيوخ والح ـاظ  ،ولـه معرفـ  وفنـم ،وح ل ،والحرمين

  .الذين عاصرهم

ررـي   بـن والحسـن ،حيـان بـن وأبـي الشـي  ،عـدي بـن وحدث عن: أبـي أحمـد

  ـ  وو ،وأبـي بكـر العطيعـي ،الاعمان الرملي بن علي بن أحمد بن ومحمد ،الم ري

 .يطول ذكرهم

 -وهمـا مـن رـيووه- ،وعبد الغاـي الم ـري ،حدث عاه: الحاف ان تما  الرازي

 .وول  سواهم ،اهلل العااعي عبد والعاضي أبو ،وأبو بكر الخطيب ،وأبو بكر البينعي

سـما وكتـب  ،قال الخطيب كان أحد الرحالين يف رلب الحـديث والمكثـرين ماـه

ا  ،ار ما لم يكن عاد غيرهمن الكتب الطوال والم ا ا  الكب ا متعا ا ويـر  وكان  ع  صدوق 

ا  .ح ل المسانيد الكبار ،وقال الذهبي: وكان ذا صد  وورع وإتعان ،صالح 

وقال ابن ماكو : قال لي أبو إسحا  الحبال: كأن اإلسااد كان يمس  له يف الب د 

 .حتى يدركه
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السـابا عشـر مـن رـوال سـا  قال أبو إسحا  الحبال: تـويف المـالياي يـو  الث  ـان 

 .(1)ا اتي عشرة وأربا ما  

 :ع قتم بغزة

وقـد  ،وقد رحل لغزة لطلب الحديث ،كان اإلما  أبو سعد المالياي أحد الرحالين

 .العباف الغزي بغزة بن صرح أنه سما من محمد

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

َمــدُ  ٍد َأحب َبَرَنــا َأُبــو َســعب  مُ  بــن قــال العاــاعي: َأوب
 
َمــالقياقي ــٍد الب ــدُ  ،َحمَّ  بــن حــد اا ُمَحمَّ

َعبَّافق  ي   بن الب َغزد يٍه الب دُ  ،بقَنا ،َوصق َحَسنق  بن حد اا ُمَحمَّ ُقَتيبَب َ  بن الب
(2). 

 القاسم الُمقرٔي )المتوىف: بن  حمد بن أحمد بن ثانًيا: اإل ام أبو ُأسا ب  حمد

 .هـ(313

 :ترجمتم

 (3)ولـد نَـَراة ،بـو أسـام  النـروي المعـرئالعاسـم أ بن محمد بن أحمد بن محمد

 .سا  تسا وعشرين و   ما  

                                                 
(، ابـن 2511رقـم  21 /6(، الخطيب، تاري  مديا  السـ   )112رقم  121  جرجان )ص: ( السنمي، تاري1)

(، 235رقـم  151 /3(، الذهبي، تذكرة الح اظ )253رقم  263 /3النادي، ربعا  علمان الحديث ) عبد

(، السـبكي، 22رقـم  200 /2(، الذهبي، تاري  اإلس   )153رقم  301 /13الذهبي، سير أع   الاب ن )

 (. 262رقم  52 /1بعا  الشافعي  الكربى )ر

 (.1125رقم  311 /2( العااعي، مساد الشناح )2)

( قال ابن ولكان: َهَراة بال تل مديا  ع يم  مشنورة من أمنا  مدن وراسان لم أر بخراسان عاد كـوين نـا 3)

بسـاتين كثيـرة وميـاه مديا  أجـّل و  أع ـم و  أفخـم و  أحسـن و  أكثـر أهـ  مانـا، فينـا  603يف سا  

غزيرة وويرا  كثيرة محشّوة بالعلمان ومملّوة بأهـل ال اـل والثـران، وقـد أصـانا عـين الزمـان ونكبتنـا 

روار  الحد ان وجانها الكّ ار من التل فخربوها حتى أدولوها يف ورب كان، ف ّنا هلل وإنـا إليـه راجعـون، 

 (.326 /5ه. الحموي، معجم البلدان )615وذل  يف سا  
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 بـن وصـيه الغـزي وأبـا الحسـن علـي بـن العبـاف بـن وسما بغزة أبا بكر محمد

ــراهيم الجــ ن ببيــت المعــدف بــن محمــد ــو بكــر البينعــي ،إب ــه: أب ســااه < يف ،وروى عا

وذكـر  ،ووصـ ه بـالمعرئ ،>فاا ل األوقا »و ،>الزهد الكبير»و ،«الشعب»و ،>الكربى

 .أّنه قرأ عليه بمك  يف المسجد الحرا 

 .قال الذهبي: اإلما  المعرئ المحدث الرحال ري  الحر 

ــه ت ســيره  ــي بكــر الاعــاش وســما ما ــرانة فيمــا ذكــر عــن أب ــداين: روى الع ــال ال ق

 ،غلبـون وأبـي أحمـد السـامري وعلـى غيرهمـا بن المخت ر،  م عرأ على أبي الطيب

بمك  عاد باح الادوة وكـان رـيخا صـالحا وربمـا أملـى أحاديـث مـن ح  ـه  رأيته يعرئ

 .قلب أسانيدها وغير متوهنا

 .(1) سا  سبا عشرة وأربا ما   عن  مان و مانين سا  ،ما  بمك 

 :ع قتم بغزة

وقد صرح يف رواياته أنـه  ،ارتحل اإلما  أبو أسام  المعرئ إلى غزة رالب ا للحديث

 بـن العبـاف بـن ومحمـد ،ال ـرس الغـزي بـن مانم الحسن ،بغزةسمعنا من محد ي غزة 

 .ومن هذه المرويا  ،وصيه الغزي

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

ــو أســام  الحــديث بغــزة مــن أبــي بكــر  نــص الحــافل ابــن عســاكر علــى ســماع أب

 .(2)وصيه الغزي بن العباف بن محمد

البينعي يف سـااه حيـث  كما نص هو على سماعه يف غزة لنذه الرواي  التي أورجنا

                                                 
(، 225رقــم 361 /13(، الــذهبي، ســير أعــ   الاــب ن )5231رقــم  132 /51( ابــن عســاكر، تــاري  دمشــ  )1)

 (.6351رقم  11 /1(، الذهبي، ميزان ا عتدال )160رقم  333 /2الذهبي، تاري  اإلس   )

 (.5231رقم  132 /51( ابن عساكر، تاري  دمش  )2)



 
263 

ُئ بَمكَّ َ  بن محمدق  بن أحمدَ  بن قال: وأوربَنا أبو ُأساَمَ  محمدُ  مق الُمعرق أوربَنـا أبـو  ،العاسق

ةَ  بن العبافق  بن بكٍر محمدُ  ى  بَغزَّ  الَحَسنُ  ،وصيٍه الَغزد
 
ي   بن حد اا أبو علي  ،الَ َرسق الَغزد

  عبد بن حد اا َيحَيى
ق
 .(1)ُبَكيرٍ  بن اهلل

ْنجاين  .(هـ331 الصويف )المتوىف (2)ثالًثا: اإل ام أبو القاسم الزَّ

 :ترجمتم

 ،الحسـين الزنجـاين بـن علـي بـن محمد بن علي بن أبو العاسم سعد ،ري  الحر 

  .ولد: سا   مانين و  ث ما   تعريبا ،ال ويف

 وسـكن يف روـر ،والسـواحل ،والشـا  ،ولعي الشيوخ بديار م ـر ،راا يف ا فا 

ورعـا تعّيـا كثيـر  ،وكـان إمامـا حاف ـا متعاـا ،وصـار رـي  حرمنـا ،عمره مّك  وجـاور نـا

  .صاحب كراما  وريا  ،العبادة

قـال ابـن عسـاكر: سـما  ،العابـد ،العـدوة ،الحـافل ،وص ه الذهبي: باإلما  الثبـت

 .ورورون ،س م  ابن اإلما  بن بدمش  وبم ر وبغزة أبا الحسن علي

راهر عن أفاـل  بن أبي رالب الكرجي سألت محمد بن مدوقال أبو الحسن مح

 .محمد األن اري بن من رأى فعال سعد الزنجاين وعبد اهلل

ــد فســألته أينمــا أفاــل؟ فعــال: ــا عب وأمــا الزنجــاين فكــان أعــرا  ،اهلل كــان مت اا 

 .بالحديث ماه

ا كثير العبـادة لسـمعاين ووصـ ه ا .قال أبو سعد: كان الزنجاين حاف  ا متعا ا  ع  ورع 

ا ا زاهد   .وابن ماكو  بأنه أحد الزهاد المتأدبين ،يف أنسابه بأنه جليل العدر عالم 

                                                 
 (.6065م رق 155 /6( البينعي، السان الكربى )1)

نبجاين: ب تل الزاي وسكون الاون وفتل الجيم ويف رورها نون، هذه الاسب  إلى زنجـان وهـي بلـدة علـى 2) ( الزَّ

 (.1253رقم  325 /6(، والسمعاين، األنساح )222 /1حد أذربيجان. اإلكمال  بن ماكو  )
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وكـان  ،وقال إسحا  الحبال: لم يكن يف الدنيا مثل أبي العاسم الزنجاين يف ال ال

 .ويعرأ الخطأ بين يديه ف  يرد على أحد إ  أن يسأل فيجيب ،يحار معاا المجالس

فعـال: إمـا  كبيـر  ،وقـد سـ ل عاـه إسـماعيل الطلحـي ، السا له ق يدة مشنورة يف

 .عارا بالسا 

 .(1)أو يف رور سا  سبعين وأربا ما   ،تو  بمك  سا  إحدى وسبعين وأربا ما  

 :ع قتم بغزة

نجاين لغزة لطلب الحديث وقد صـرح أنـه سـما مـن  ،ارتحل اإلما  أبو العاسم الزَّ

 .الغزي بغزة س م  المعروا بابن اإلما  بن علي

 .(2)س م  الغزي بغزة بن قال ابن عساكر والذهبي يف ترجمته: سما علي

 : روايات صرح بسماعها يف غزة

نجاين: أوربنا أبو الحسن علي س م  المعروا بابن اإلمـا   بن قال أبو العاسم الزَّ

 .(3)وزير بن الرحمن عبد بن أوربنا أبو الحسن علي ،الغزي نا

 هـ(331:  اكوال )المتوىف بن جعفر بن هبب اب بن أبو نصر عليرابًعا: اإل ام 

 :ترجمتم

 بــن هبــ  اهلل بــن اللغــوي: أبــو ن ــر علــي ،األميــر الكبيــر الحــافل البــارع الاحــوي

                                                 
(، 2122رقــم  233 /20دمشــ  ) (، ابــن عســاكر، تــاري 222 /1( ابــن مــاكو ، اإلكمــال يف رفــا ا رتيــاح )1)

رقــم  355 /15(، الــذهبي، ســير أعــ   الاــب ن )112رقــم  353 /1الســبكي، ربعــا  الشــافعي  الكــربى )

(، 10رقــم  323 /10(، الــذهبي، تــاري  اإلســ   )1026رقــم  213 /3(، الــذهبي، تــذكرة الح ــاظ )152

 (.1253رقم  325 /6السمعاين، األنساح )

(، 152رقــم  355 /15(، الـذهبي، ســير أعـ   الاــب ن )2122رقــم  233 /20دمشــ  ) ( ابـن عســاكر، تـاري 2)

 (.1026رقم  213 /3الذهبي، تذكرة الح اظ )

 (.20رقم  52( الزنجاين، الماتعى من فوا د أبي العاسم )ص: 3)
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عيسـى  بن األمير الجواد أبي دله العاسم بن دله بن محمد بن علي بن جع ر بن علي

يف رـعبان سـا  ا اتـين وعشـرين وأربـا ولد  ،العجلي  م البغدادي المعروا بابن ماكو 

  .ما   ببغداد

سافر إلى الشا  والسواحل وديـار م ـر والجزيـرة والثغـور والجبـال ودوـل بـ د 

 .ولعي الح اظ واألع   ،وراسان وما وران الانر وراا يف الدنيا وجّول يف ا فا 

بعـد الخطيـب ولم يكـن يف زمانـه  ،قال الذهبي: وكان حاف  ا متعا ا عاي نذا الشأن

 .وكتابه مستمر األوها  ...حار مجلسه الكبار من ريوواا وسمعوا ماه ،أحد أفال ماه

 .ماكو  وإمامته بن كتاح ن يس يدل على تبحر

وقـال:  ،وقال الحميدي: ما راجعت الخطيب يف رـين إ  وأحـالاي علـى الكتـاح

 .أنه يعرأ من كتاحك ،وما راجعت ابن ماكو  يف رين إ  وأجاباي ح   ا ،حتى أكش ه

ـا يررـل للح ـل حتـى  ،ووص ه السمعاين فعال: كان ابن مـاكو  لبيب ـا حاف  ـا عارف 

ا جزل الشعر ف يل العبارة  ،كان يعال له الخطيب الثاين ا مربز  ا وراعر  وكان نحوي ا مجود 

  .راا الدنيا وأقا  ببغداد ،صحيل الاعل ما كان يف البغداديين يف زمانه مثله

وله الـا م  ،ن الاجار: أحب العلم من ال با ورلب الحديث وأتعن األدحوقال اب

 .والاثر والم ا ا 

   ،فعـال: جبـل ،سل  : سألت أبا الغاـا م الارسـي عـن الخطيـب بن قال أبو راهر

 .وما سألته عن رين فأجاح يف الحال إ  يرجا إلى كتابه ،ما رأياا مثله ،يسأل عن مثله

ـابعو ،وص ه ياقو  الحموي ـا عارف  تررـل للح ـل حتـى كـان  ،له: كـان لبيب ـا عالم 

 .يعال له الخطيب الثاين

ــل ا ف ــيل الكــ   صــحيل الاع ــربز  ا م ا ورــاعر  ــا مجــود  ــان يف  ،وكــان نحوي  ــا ك م

 .البغداديين يف زمانه مثله
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وكـان مـن العلمـان  ،قال السيوري: رحل ولعي الح ـاظ واألعـ   وتبحـر يف ال ـن

 .نذا الشأن

ته: اإلكمــال يف رفــا ا رتيــاح عــن المؤتلــه والمختلــه يف األســمان مــن م ــا ا

 .والكاى واألنساح

السـمرقادي يـذكر أن ابـن مـاكو  كـان لـه  بـن قال ابن عساكر: سـمعت إسـماعيل

وقـال ابـن ناصـر:  .فعتلوه بجرجان سـا  نيـه وسـبعين وأربعما ـ  ،غلمان أتراك أحداث

فعتلــوه  ،كرمــان ومعــه مماليكــه األتــراك وقــد كــان ســافر نحــو ،قتــل الحــافل ابــن مــاكو 

 .(1)وقيل: سا  ست و مانين ،وأوذوا ماله يف سا  ومس وسبعين وأربعما  

 :ع قتم بغزة

قال ابن ماكو : وأما دهي  بام الدال وفتل النان وتشـديد اليـان المعجمـ  بـا اتين 

 .(2)من تحتنا سمعت ماه بغزة الشا  وسما ماي وكان وراق ا

 .(هـ366: )المتوىف ،الّصمد أبو الحسن العسق ين عبد بن  ام عليّ خا ًسا: اإل

 :ترجمتم

الحســن العســع ين هــ ل أبــو  بــن ســ م  بــن عثمــان بــن ال ــمد عبــد بــن علــي

 .المعروا بالم يد

السمســار صــحيل البخــاري ومــن أبــي بكــر  بــن ســما بدمشــ  مــن أبــي الحســن

كر الس اقسي بعسع ن وحدث أبي ب بن علي الميماسي ومن عثمان بن جع ر بن محمد

 .بعسع ن سا   مان و مانين وأربا م  

                                                 
 دي، (، ال ـ1033رقـم  3 /1(، الذهبي، تذكرة الح اظ )5110رقم  263 /13( ابن عساكر، تاري  دمش  )1)

 (.133 /22الوايف بالوفيا  )

 (.313 /3( ابن ماكو ، اإلكمال يف رفا ا رتياح )2)
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ومـا علمـت مـن أمـره إ   ،علي: سـمعت ماـه يف سـا   مـان و مـانين بن قال غيث

ا   .وير 

 .(1)تويف سا   مان و مانين وأربا م  

 :ع قتم بغزة

 .(2)جع ر الميماسي بغّزة بن قال الذهبي: سما محمد

  .أبو األصبغ اإلشبيلي ،السباسي بن أحمد بن سادًسا: اإل ام عيسى

 :ترجمتم

  .أبو األصبأل اإلربيلي ،السبا ي بن أحمد بن اإلما  عيسى

رحل إلى المشر  سـا  سـبا وسـتين  ،قال ابن وزرس: كان من أهل ال ال والثع 

 بــن وأحمــد ،ررــي  بــن والحســن ،ســ يان بــن و   ما ــ  وروى عــن أبــي علــي الحســن

 .(3)وأربعما   يف ص ر ،از لي سا  تسا عشرةوأج ،الثلجي بن محمد

 : ع قتم بغزة

ارتحل اإلما  أبو األصبأل اإلربيلي إلى المشر  سا  سبا وستين و   ما   ومانا 

 .(4)وأوذ عاه ،غزة وقد صرح ابن وزرس أنه لعي بغزة ابن وصيه

 .(هـ391: سابًعا: األ ام نصر المقدسّي الفقيم )المتوىف

 :ترجمتم

ا  ،أبو ال ـتل الزاهـد ،ن ر المعدسي الاابلسي بن راهيمإب بن ن ر المعـروا قـديم 

ا بالشـي  أبـي ن ـر وصـاحب  ،رـي  الشـافعي  بالشـا  ،بابن أبي حـافل والمشـنور أويـر 

 .أصله من نابلس ،الت انيه

                                                 
 (.250رقم  605، 601 /10(، الذهبي، تاري  اإلس   )1265رقم  32 /13( ابن عساكر، تاري  دمش  )1)

 (.250رقم  605، 601 /10( الذهبي، تاري  اإلس   )2)

 (.5632رقم  113 /3ا يف الكتب الست  )( ابن قطلوبغا، الثعا  ممن لم يع3)

 (.5632رقم  113 /3( ابن قطلوبغا، الثعا  ممن لم يعا يف الكتب الست  )4)
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فسـما صـحيل  ،وارتحل إلى دمش  قبـل الث  ـين ،ولد: قبل سا  عشر وأربا ما  

جع ــر  بــن وســما المورــأ بغــّزة مــن محمــد ،السمســار بــن البخــاري مــن أبــي الحســن

 .وسما من ولٍ  كثير ،وبيمد وصور والعدف ،الميماسي

ــو بكــر الخطيــب ــيب ،روى عاــه مــن رــيووه أب ــو العاســم الاَّسق ــو ال اــل  ،وأب وأب

  بن يحيى
ّ
  ،علي

ّ
ـَلمي   ،وجمال اإلس   أبو الحسـن الس 

ّ
 ،وأبـو ال ـتل ن ـر اهلل المّ ي ـي

  .وولب  كثير

ـا كبيـر العـدر قال  ا متبـت   ورع  ا ع م  م تي ا محـّد  ا حاف  ـا زاهـد  الذهبي: كان إمام 

 .عديم الا ير

بل كـان يعتـا  مـن غلـٍ   ،وقال الحافل ابن عساكر: لم يعبل من أحٍد صل   بدمش 

َمل إليه من أرٍأ بااُبلس ملبكه ص   يف جانب الكانون ،ُتحب بقُز له كّل ليل  َقرب حكـى لـي  ،فَيخب

ـده وتعل لـه ،وكـان يخدمـه ،صر الاّّجارنا كـه تاـاول الّشـنوا  ،أرـيان عجيبـ  مـن ُزهب  .وترب

ـه ،وكان رحمه اهلل نايا والتََّعش  ه عن الدَّ د والتَّاز  هب وحكـى لـي  ،على رريعٍ  واحدٍة من الز 

ببت إما  الَحَرَميبن بُخراسان
 ،دوأبا إسـحا  الّشـيرازّي ببغـدا ،بعض أهل العقلبم قال: َصحق

ُت الّشا َ  .فكانت رريعته عادي أفال من رريع  إما  الَحَرَميبن مب
فرأيت ال عيـه أبـا  ، ّم قدق

 .فكانت رريعته أحسن من رريعتينما ،ال تل

ي   ،>الُحّج  على تارك الَمَحّج »كتاح ومن ت اني ه:  وق كتـاح و ،وهـو مشـنور  َمـرب

« 
ّ
او «ا نتخاح الّدمشعي  >الّتنـذيب يف المـذهب»كتـاح و ،هو كبير يف باع  عشر مجّلـد 

وعاش أكثـر مـن  ،ليس فيه قولين و  وجنين ،مجلَّد >الكايف»كتاح و ،يف عشر مجّلدا 

ا . مانين سا   دمشَ  جاَلَس ال عيَه ن ـر 
ّ
وت ّعـه بـه جماعـ   ،وأوـذ عاـه ،ولّما قدق  الَغَزالي

 .بدمش 

ف  ، ّم قد  دمش  سا   مـانين وأربعما ـ  ،سكن العدف مّدة  رويل  فأقـا  نـا يـدرد

تي عـاش أكثـر مـن  مـانين  ،إلي أن ما  نا يو  عاروران وُدفقن بمعربة باح الّ ـغير ،وُي ب

 .سا 
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اُه إلى  ،وقال ابن عساكر: قال من َحار جاازة ال عيه ن ر: ورجاا نا فلم ُيمكقاّا دفب

 .(1)ولم َنَر جاازة  مثلنا ،ألّن الخلب  حالوا بيااا وبياه ،قريب المغرح

 :ع قتم بغزة

ّ ال عيه إلى غزة رالب ا للحديث فعد سما المورأ بغّزة 
ارتحل األما  ن ر المعدسي

 .(2)جع ر الميماسي بن من محمد

ـَزة  سـا  َأربــا  بـن وروى الـذهبي بسـاده مـن رريـ  َأبـي يعلـى َحمب
ّ
ي َفـارف الّسـلمق

َ ـتبل ن ــر ــس مقا ـ  حــدَ اَا َأُبــو الب يم بــن َوومسـين َوَومب يــه َقــاَل َأوربنـا َأُبــو بكــر  إقببـَراهق َ عق الب

د َعبَّـاف بن ُمَحمَّ د الب َ ر الميماسي بعسع ن حدَ اَا ُمَحمَّ وصـيه بغـزة حـدَ اَا َأُبـو  بـن َجعب

 البحسن
ّ
ي حدَ اَا يحيى بن َعلي َغزد يث بن الب رس الب ُزومقي َوذكر الَحدق  .(3)بكير الَمخب

 :الخاتمب

والتوصـيا  نجملنـا يف  ،وـ ل هـذه الدراسـ أبرز الاتا   التي توصـلاا إلينـا مـن 

 الاعاط التالي :

 :أواًل: النتاسج

ــد مــن  .1 ــى غــزة يف رلــب الحــديث كانــت محــط ن ــر واهتمــا  العدي ــ  ال الرحل

 .المحد ين

ــواردين علــى غــزة مــن علمــان الحــديث يف العــرون  .2 ــرة ال أفنــر  الدراســ  كث

 .األولى

                                                 
(، الذهبي، 32رقم  136 /12(، الذهبي، سير أع   الاب ن )3552رقم  15 /62( ابن عساكر، تاري  دمش  )1)

 351 /5ي، ربعـا  الشـافعي  الكـربى )(، السـبك332رقـم  651 /10، 155رقم  550 /2تاري  اإلس   )

 (.326 /5(، ابن العماد، رذرا  الذهب )553رقم 

 651 /10، 155رقـم  550 /2(، الـذهبي، تـاري  اإلسـ   )3552رقم  15 /62( ابن عساكر، تاري  دمش  )2)

 (.332رقم 

 (.12، 11( الذهبي،   ث تراجم ن يس  له م  األع   )ص: 3)
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 .لذهبي للرحل  إلى غزة لطلب الحديثيعترب العرنين الثالث والرابا الع ر ا .3

ال ـرس الغـزي لروايـ  مورـأ  بـن من أبرز مجالس غزة الحديثي  مجلس الحسن .1

 .مال  عن ابن بكير

 .أفنر  الدراس  مكان  غزة العلمي  حيث ارتحل إلينا كبار علمان الحديث .5

حـل رـجا كثيـر مـن العلمـان أن يرت ،ونشـاط الحركـ  العلميـ  فينـا ،موقا غـزة .6

 .إلينا

 .ثانًيا: التوصيات

 نوصي ر َح العلم با يت:

 .ا هتما  باللاث العلمـي لعلمان غزة .1

نوصــي رــ ح الدراســا  العليــا يف كليــ  أصــول الــدين لعمــل رســا ل علميــ   .2

 .إل ...اللغ  ،ال عه ،الععيدة ،بعاوان: جنود علمان غزة يف الت سير

ونعـل  ،مكانـ  علمـان غـزة يف نشـر العلـم نوصي ر ح العلم والباحثين إفنـار .3

 .وإقام  الادوا  العلمي  لاشر معارفنم وبيان مااهجنم ،ورباهتم وجنودهم لهجيـال

وهااك  ،هذه هي أهم الاتا   والتوصيا  البارزة التي توصلاا إلينا من و ل بحثاا

ـا أل ،غيرها ت نر للمطلا علـى البحـث جيـال أمتاـا ونرجـو مـن اهلل أن يكـون بحثاـا نرباس 

 ،واهلل نسـأل السـداد والررـاد ،رلب ـا للعلـم ،لتلبى على سيرة العلمان وتسير علـى درنـم

 ،إنه سـميا قريـب مجيـب الـدعان ،وأن يجعل ذل  يف ميزان حسااتاا ،وا نت اع بما كتباا

وروـر دعوانـا أن  ،ون لي ونسلم علـى نبياـا محمـد وعلـى رلـه وصـحبه وسـلم أجمعـين

 .عالمينالحمد هلل رح ال

 

* * * * 
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 :المصادر والمراجع

 أبو( ،أبن ،أهمل يف اللتيب: )أل

 .ط( .)د .اللباح يف هتذيـب األنساح .ه(1100) .محمد الجزري بن علي ،ابن األ ير .1

 .بيرو : دار صادر

 .اعتاى به: أبـو صـنيب الكرمـي .ال حيل .هـ(1112إسماعيل ) بن البخاري: محمد .2

 .ر الدولي الرياأ: بيت األفكا .ط( .)د

المعيـد  عبـد بمتابعـ : محمـد .التاري  الكبير . ( .)د .إسماعيل بن محمد ،البخاري .3

 .حيدر رباد: دا رة المعارا العثماني  .ط( .)د .وان

الطبعـ   .أحسـن التعاسـيم يف معرفـ  األقـاليم .هــ(1111) .أحمـد بن محمد ،البشاري .1

 .مكتب  مدبولي .العاهرة .الثالث 

 ،تحعيـ : رعــيب األرنـاؤوط ،(ـهـ1103) .ررح السا  .مسعود نب الحسين ،البغوي .5

 .بيرو : المكتب اإلس مي .الطبع  الثاني  .ومحمد زهير الشاويش

تحعيــ : عــادل  .إكمــال هتــذيب الكمــال .هـــ(1122) .قلــي  بــن مغلطــاي ،البكجــري .6

 .العاهرة: ال ارو  الحديث  .الطبع  األولى .محمد وأسام  إبراهيم

ــن أحمــد ،البينعــي .3 ــ1105) .الحســين ب ــا  .(ـه ــرانة ولــه اإلم ــ : محمــد  .الع تحعي

 .بيرو : دار الكتب العلمي  .الطبع  األولى .بسيوين زغلول بن السعيد

العـادر  عبـد تحعيـ : محمـد .السان الكـربى .(ـه1121) .الحسين بن أحمد ،البينعي .5

 .بيرو : دار الكتب العلمي  .الطبع  الثالث  .عطا

ا .2 تحعيـ : محمـد علـي  .معاين العررن .(ـه1105) .محمد بن أحمد ،فأبو جع ر الاَّحَّ

  .مك  المكرم : جامع  أ  العرى .الطبع  األولى .ال ابوين

ــاف .10 ــر الاَّحَّ ــو جع  ــن أحمــد ،أب ــد ب ــ1121) .محم ــررن .(ـه ــى بــه: .إعــراح الع  اعتا

 .بيرو : دار الكتب العلمي  .الطبع  األولى .الماعم وليل إبراهيم عبد
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 .الماـت م يف تـاري  األمـم والملـوك .(ـه1112) .علي بن الرحمن عبد ،يابن الجوز .11

بيـرو : دار  .الطبع  الثاني  .العادر عطا عبد م ط ى ،العادر عطا عبد تحعي : محمد

 .الكتب العلمي 

 تحعيــ : .الجــرح والتَّعــديل .هـــ(1331) .محمــد بــن الــرحمن عبــد ،ابــن أبــي حــاتم .12

حمن الُمعلدمي عبد   .حيدر رباد: دا رة المعارا العثماني  .األولى الطبع  .الرَّ

 تحعيـ : .رداح الشـافعي ومااقبـه .هـ(1113) .محمد بن الرحمن عبد ،ابن أبي حاتم .13

 .العاهرة: مكتب  الخانجي .الطبع  الثاني  .الخال  عبد الغاي عبد

 .تب ـير الماتبـه بتحريـر المشـتبه .(ـهـ1356) .علـي العسـع ين بـن أحمـد ،ابن حجـر .11

 .بيرو : المكتب  العلمي  .ط( .)د .ي : محمد علي الاجارتحع

 .فـتل البـاري رـرح صـحيل البخـاري . ( .)د .علي العسـع ين بن أحمد ،ابن حجر .15

 .المكتب  السل ي  . ( .)د .ط( .)د .تحعي : محب الدين الخطيب

إتحاا المنـرة بال وا ـد المبتكـرة مـن أرـراا  .(ـه1115) .علي بن أحمد ،ابن حجر .16

المدياـ  الماـورة:  .الطبعـ  األولـى .تحعيـ  مجموع  ب رراا: زهيـر الااصـر .رةالعش

 .ومركز ودم  السا  والسيرة ،مجما المل  فند

بيرو : دار إحيان  .ط( .)د .معجم البلدان .هـ(1323) .اهلل عبد بن ياقو  ،الحموي .13

 .اللاث العربي

  مــن البــاحثين تحعيــ  مجموعــ .المســاد .ه(1121) .محمــد بــن أحمــد ،ابــن حابــل .15

  .بيرو : مؤسس  الرسال  .الطبع  األولى .ب رراا: رعيب األرنؤوط

تحعيـ :  .تاري  مديا  الس   وأوبار محـد ينا .هـ(1122) .علي بن أحمد ،الخطيب .12

 .بيرو : دار الغرح اإلس مي .الطبع  األولى ،بشار معروا

والخـرب يف تـاري   ديـوان المبتـدأ .هــ(1101) .محمـد بـن الـرحمن عبـد ،ابن ولدون .20

الطبعـ   .تحعي : وليـل رـحادة .العرح والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

 .بيرو : دار ال كر .األولى
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تحعي :  .وفيا  األعيان وأنبان أباان الزمان .(ـه1325) .محمد بن أحمد ،ابن ولكان .21

 .بيرو : دار صادر .ط( .)د .إحسان عباف

 .تحعي : محمد فؤاد ما ـور .فنرس  .(ـه1112) .يرو بن محمد ،ابن وير اإلربيلي .22

 .بيرو : دار الكتب العلمي  .الطبع  األولى

 .فلسطين: دار الندى .ط( .)د .ب دنا فلسطين . (2003) .م ط ى مراد ،الدبا  .23

تحعيـ : علـي  .ميزان ا عتدال يف نعد الرجـال .(ـه1352) .أحمد بن محمد ،الذهبي .21

 . : دار المعرف بيرو .ط( .)د .محمد البجاوي

تحعي  مجموعـ  ب رـراا:  .سير أع   الاب ن .(ـه1105) .أحمد بن محمد ،الذهبي .25

 .بيرو : مؤسس  الرسال  .الطبع  الثالث  .رعيب األرنؤوط

تحعيـ :  .  ث تـراجم ن يسـ  له مـ  األعـ   .(ـه1115) .أحمد بن محمد ،الذهبي .26

 .دار الكتب العلمي بيرو :  .الطبع  األولى .ناصر العجمي بن محمد

 .تحعيــ : زكريــا عميــرا  .تــذكرة الح ــاظ .(ـهــ1112) .أحمــد بــن محمــد ،الــذهبي .23

 .بيرو : دار الكتب العلمي  .الطبع  األولى

 .تاري  اإلسـ   ووفيـا  المشـاهير واألعـ   .(ـه1121) .أحمد بن محمد ،الذهبي .25

 .اإلس ميبيرو : دار الغرح  .الطبع  األولى .تحعي : بشار عّواد معروا

ــد .هـــ(1112) .محمــد بــن تمــا  ،الــرازي .22 الطبعــ   .تحعيــ : حمــدي الســل ي .ال وا 

 .الرياأ: مكتب  الررد .األولى

الحيــاة العلميــ  يف غــزة وعســع ن ماــذ بدايــ  الع ــر  .(ـهــ1123) .زهيــر ،أبــو رحمــ  .30

 ،الجامعـ  اإلسـ مي  .العباسي حتى الغـزو ال ـليبي )رسـال  ماجسـتير غيـر ماشـورة(

 .فلسطين ،غزة

نجاين .31 تحعيـ :  .الماتعى من فوا د أبي العاسم الزنجاين .(ـه1133) .علي بن سعد ،الزَّ

 .المغرح: دار الحديث الكتاني  .الطبع  األولى .بدر العمراين الطاجي
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تحعيــ :  .ربعــا  الشــافعي  الكــربى .هـــ(1353) .علــي بــن الوهــاح عبــد ،الســبكي .32

  .العاهرة: مطبع  عيسى الحلبي .طبع  األولىال ،وعبد ال تاح الحلو ،محمود الطااحي

محمد  بن تحعي : حسا  .البلدانيا  .هـ(1122) .الرحمن عبد بن محمد ،السخاوي .33

 .السعودي : دار العطان .الطبع  األولى .العطان

 بـن الـرحمن عبـد تحعيـ : .األنسـاح .(ـهـ1352) .محمد بن الكريم عبد ،السمعاين .31

 .حيدر رباد: دا رة المعارا العثماني  .األولى الطبع  .يحيى المعلمي

 بمتابعـ : محمـد .تـاري  جرجـان .ه(1103) .يوسـه الجرجـاين بـن حمزة ،السنمي .35

  .بيرو : عالم الكتب .الطبع  الرابع  .المعيد وان عبد

مديا  غزة دراس  يف جغرافي  المـدن )رسـال  ماجسـتير غيـر  . (1221) .را د ،صالح  .36

 .عاهرةال ،جامع  العاهرة .ماشورة(

تحعيـ  أحمـد  .الـوايف بالوفيــا  .(ـه1120) .أيب  بن ص ح الدين وليل ،ال  دي .33

 .بيرو : دار إحيان اللاث العربي .الطبع  األولى .األرنؤوط وتركي م ط ى

 .معرفــ  أنــواع علــم الحــديث .(ـهــ1123) .الــرحمن عبــد بــن عثمــان ،ابــن ال ــ ح .35
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  خطوطات يف الدراسات القرآنيب 

 ُنسبت إلى غير أصحابها

  

 عبد الحليم بلغيتي                                                         

 باحث يف سلك الدكتوراه            

 كليب اآلداب والعلوم اإلنسانيب المحمديب

  

  قد ب

 
د
ـي الحمد هلل ح  حمده، وما باا من نعمـ  فمـن عاـده، وال ـ ة والسـ   علـى َنجق

ي كتابه، سيدنا محمد وعلى رله   وصحبه.وطابه، وَص د

إنَّ أي ت ايه برز لم يسلم من الاعد؛ ذل  أن ال ااع  البشري   بـد وأن  أما بعد:

يعتورها الاعص والوهم وحياا الغلط والخطـأ، ولـيس ذلـ  بعـادح يف عمـل المؤلـه إذا 

ــٍد »ول ـت نيتــه يف التـأليه ابتــدان؛ ولــذل  قيـل:  ــه  لكتـاٍح مــن راصق وقــلَّ مـا نجــا مؤلد

طي  . وقد كان يعال: من أله كتابـ  فعـد استَشـَرَا، وإذا أصـاح بمكيدة أو باحث عن و

َا، وكان يعال   يزال الرجل يف فسح  مـن ععلـه مـا  َدَا، وإذا أوطأ فعد ُاسُتعذق فعد اسَتنب

 .(1)«لم يعل رعرا  أو ياا كتاب 

                                                 
ى أو ال1) ان) ( الُمَورَّ (، تحعي  كمـال م ـط ى، ـه325 را وال رفان، ألبي الطيب محمد بن إسحا  الورَّ

 (.2(، )ص:   1253/ـه1331نشر مكتب  الخانجي، م ر العربي ، الطبع  الثاني : )
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ولــيس المجــال هاهاــا قــذا مــي ر الســابعين بالاعــد والتعييــر؛ وإنمــا ســلوك منيــا 

ى ما قوي فن الخطأ فيه؛ ألجل مزيد بيانه وإي اله لمن يأيت بعُد صافيا نبعـه، التععيب عل

سليما مشربه، وذل  من منما  رلب التحعي ، ومزيا  مان  الت تـيش والتـدقي ؛ و  

رــ  أن عمــ  مــن قبيــل هــذا ســيكون أياــا قــاب  ل قســتدراك والت ــويب والت ــحيل؛ 

الم اهيم واألوبار مـن اإلبـرازة العريبـ   وهكذا تتكامل المعارا والمعلوما ، وتعلح

 من الختم. 

ــى  رــ ع عل
ق
ــم ا  ــوارده،   ــه وم ــا البحــث تعميشــا لمعارف ــل م ــا التعام ومــن مزاي

ماموناهتا بالعرانة والسرب والمعارن  ما غيرها مما ُأا يف مجالنا، أنَّ الباحث ُيل ـي مـن 

اه را ح  العدول عن ال واح، المعلوما  ما يف فاهره التااقض والتباين، وأحيانا ُتشم م

وهذا األمر ليس ل يعا بالمطبوع مـن الكتـب؛ ولكـن يتعـداها بشـكل كبيـر إلـى المعثـور 

 عليه من المخطورا  والو ا  .

ولذل  كان من أهم فوا د الرحلـ  يف تجميـا مـادة البحـث بـين بطـون الم ـا ا  

مكتبـا  ووزانـا  وفنارف المخطورا  وكاارا  الخزا ن،  م الرحل  الحعيع  إلى ال

فلاضي  والواقعي ، الوقوا على جمل  من األوطان التي وقـا فينـا مؤل ـو 
ق
المخطوط ا 

تل  الكتب أو ال نارف من غير ق د أحيانا، وسنوا حياا روـر، أو بعامـل عـد  التـدقي  

م  لبعد المسافا  وصعوب  التاعـل أحيانـا أوـرى؛ ولنـذا   مادوحـ  مـن ت ـويب مـا ُعلـق

ل الوصـول إليـه بحسـب الوسـا بعده عن ال  واح، وإرراد البحث  إلى حعيعته مما َتـرجَّ

 واألدل  فاا راجحا.

وإن مــن أكثــر األوطــان وأرــدها علــى المخطــوط نســبته لغيــر أهلــه، وعــزوه لغيــر 

م ا ه؛ تسرعا أحيانا من المحع  أو الم نرف، وعجل  مـن الاارـر والطـابا حياـا روـر؛ 



 
255 

تحعي  والتـدقي  أ اـان التعامـل مـا نسـب  المخطورـ  إلـى وهذه المعال  دعوة إلى مزيد ال

صاحبنا، سوان مـن واضـعي فنـارف المخطورـا ، أو مـن م ـا ي معـاجم المؤل ـا  

والكتب. وليسـت مخطورـا  الدراسـا  العررنيـ  وتأويـل ري كتـاح اهلل الحكـيم بـالتي 

يسـتدعي  سلمت من رف  نسبتنا لغير مؤل ينـا، واألمثلـ  علـى ذلـ  كثيـرة مبسـور ؛ ممـا

حعيع  ا جتناد يف إعادة تحيين ومراجع  فنارف مخطورا  الدرف العررين بالخزانا  

العلمي  أو على مواقا الشابك ؛ درنا للوقوع يف منـواة مـن الخلـل والخطـل سـحيع ، قـد 

ت ل بالبعض إلى تحعي  م ا ا  يف مذكرا  أرروحا  دكتوراه أو ماجسـتير ناسـبين 

 ويتواصل الخطأ إلى مرحل  الطباع   م الاشر.إياها لغير مؤل ينا؛ بل 

ــ   ــر  -إذن  –جــان  هــذه المعال ــنم يف بيــان بعــض أمثلــ  ورــواهد الاســب  غي لُتسب

ال حيح  لمخطورا  يف الدراسا  العررني  لغيـر أصـحانا، مـا توضـيل تعـ   قـدح 

سـاعدة الاسب  وموانعنا،  م ا جتناد يف عزوها إلى مؤل ينا األصليين، قاصـدا يف ذلـ  م

البحث  ورالبي تحعي  تراث األم  يف الـدرف العـررين تـأوي  وبيانـا علـى تجاـب محـاذير 

الوقوع يف قوادح األمان  يف الاسب ؛ درنا لاياع برك  العلم الذي مـن أهـم سـبل الوصـول 

 إلينا نسب  العول إلى قا له.

ــاس  :أوال ــي العب ــى أب ــأ إل ــوب خط ــريم المنس ــرآل الك ــراب الق ــب إع   خطوط

 (.ـه1131)تبن  حمد المقَّري التِّلمساين الفاسي أحمد

 عجم المفسرين  ن صـدر اإلسـ م وحتـى يف كتابه:  عادل نويهانسَب الباحث 

ــري ، يف ربعتــه الثالثــ ، العصــر الحاضــر ألبــي العبــاس أحمــد بــن  حمــد بــن أحمــد الَمقَّ

 ــاره إعــراح مــن ر<بعولــه:  إعــراب القــرآل، كتابــا يف (1)(ـهــ1131التِّلمســاين الفاســي )ت

                                                 

   ( هو أبو العباف رناح الـدين أحمـد بـن محمـد بـن يحيـى بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي العـيش بـن محمـد1)
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ري   ري الُعرري التدلمساين  م ال اسـي، مـن ح ـاظ المغـرح يف زمـن الدولـ  السـعدي ، فعيـه أو الَمعب  الَمعَّ

ٍت، له اليد الطولى يف الت سير وعلم الحـديث واألدح والب غـ  والـا م والتـاري ،  ولـد بتلمسـان يف  وُم ب

ونـا دَرف  (، يف بيت له الباع الطويل والعديم يف ال ال والعلم وال ـ ح، فاشـأ نـاـه256حدود عا : )

( ـه1002(،  م رحل إلى فاف عا : )ـه1022على يد ريوونا أرنرهم عمه سعيد بن أحمد المعري) 

ونا هنل من حياأ العلم والثعاف ، فتتلمذ على يد كبار أهل العلـم نـا ويف زمانـه، ومـن أرـنرهم رـيخه 

(، ـهـ1012الع ـار) (، ومحمد بن العاسـم ـه1025الذي من ربعته: أبو العباف أحمد ابن العاضي) 

وب اف ولي اإلفتان، وله رح   مـن غيـر فـاف وتلمسـان وبكـل محطـ    ي تـأ يأوـذ عـن أهـل علمنـا، 

ف نا فاون معارفه وموارده العلمي  ال ياض ، فكانت له رح   إلى مراكش وتـونس  ويستجيزهم، وُيدرد

ة مشـايخه وت مذتـه، فمـن وم ر والحرمين وبيت المعدف وغزة والخليل ودمش ، وهذا مـا ي سـر كثـر

(، أحمـد ـه1032أرنر من تتلمذ علينم باإلضاف  إلى من سبعت اإلرارة إلينم: عبد العزيز ال شتالي) 

(، ومــن المشــارق : عبــد الــرؤوا ـهــ1016(، محمــد بــن أبــي بكـر الــد  ي) ـهــ1036بابـا التابكتــي) 

(، وأما أرنر من درف ـه1066(، وعلي األجنوري المالكي الم ري) ـه1031المااوي الم ري) 

(، ـهـ1053(، وعلـي بـن عبـد الواحـد السجلماسـي)ـهـ1015عليه: محمد بن يوسه التـاملي السوسـي)

(، وغيـرهم كثيـر ومشـنور.  ترجمتـه ح يلـ  بالمسـاج   ـهـ1032ومحمد بن أحمـد ميـارة ال اسـي) 

علمه مشتنرا. ترك والمطارحا  العلمي  و وصا ما علمان ورلب  العلم بالمشر  جعلت نجمه بارزا و

المعري التلمساين إر ا علميا متاوعا وكثيرا ذا ا ال يت، من أرنر توالي ه وهي عديدة: أزهار الرياأ يف 

أوبار عياأ، ما وم  أزهار الكمام  يف أوبار العمام ، إضـانة الدجاـ  بععا ـد أهـل السـا ، روضـ  ا ف 

مراكش وفاف، فتل المتعال يف مدح الاعال، ن ـل العاررة األن اف يف ذكر من لعيته من علمان الحارتين 

الطيب من غ ن األندلس الرريب. وبين العلم أوذا وتدريسا وتألي ا ورحلـ  أسـلم المعـري روحـه إلـى 

بارينا بالعاهرة الم ري  وهـو يعـز  الرحلـ  إلـى دمشـ ، وذلـ  يف: مات ـه رجـب أو رـعبان مـن سـا : 

ن. تا ر مخايل ترجمته يف مواضا مختل   من كتابيه: روض  (، وبمعربة المجاورين بالعاهرة دفـه1011)

ا ف العاررة األن اف يف ذكر من لعيته من علمان الحارتين، مراكش وفـاف، وكتـاح ن ـل الطيـب مـن 

و ص  األ ر يف أعيـان غ ن األندلس الرريب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، وتا ر أياا يف: ]

بد العرن الحادي عشر
(، نشـر دار ـه1111)  محمد أمين بن فال اهلل بن محب الدين بن محمدي ، الُمحق

صـ وة مـن انتشـر مـن أوبـار ومـا بعـدها([، ] 1/302 (، )1220لباان، تـاري  الاشـر: ) –صادر، بيرو  

ه(، تحعيــ  عبــد 1155صــلحان العــرن الحــادي عشــر، محمــد بــن الحــاس ال ــغير اإلفراين)تــويف حــوالي:

المغـــرح، الطبعــــ  األولــــى:  –لــــلاث الثعــــايف المغـــرح، الــــدار البياــــان المجيـــد ويــــالي، مركـــز ا

 أبــو ، نشــر المثــاين ألهــل العــرن الحــادي عشــر والثــاينومــا بعــدها([، ]  113 (، )ص:2001/ـهــ1125)

   ، تحعيــ  محمــد حجــي وأحمــد التوفيــ ،(ـهــ1153) عبــد اهلل محمــد بــن الطيــب العــادري الحســاي
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 .(1)«العررن

  حمـد بـن طرهـوين الكعبـي السـلميوسار على صايعته ما اإلحال  إليه، الباحث 

تـويف بالعـاهرة بعـد أن <، يعـول: بالتفسير والمفسـرول يف غـرب إفريقيـايف كتابه الموسو  

 التفسـيرترك ترا ا ضخما ماوعـا بـين الاحـو األدح والتـاري  وعلـم الحـديث والكـ   و

والت ــوا وال عــه، يف جمــادى ا وــرة ســا  إحــدى وأربعــين وألــه، ودفــن والع ــا د 

بمعربة المجاورين، وقيل: تويف بالشا  مسموما ععـب عودتـه مـن اسـتانبول، لـه: إعـراح 

 .(2)«العررن 

هذه اإللماح  الخ ي   والحثيث  من الباحثين إلى كتاح إعراح العـررن الكـريم مـا 

لبس  بد ار الريب أو ال ن إلى الع م  أبـي العبـاف نسبته من غير وازع ر ، أو عبارة مت

المعري؛ جعلتاي أععد العز  متلن ا على البحث والتاعيـب عـن ترا ـه التـأويلي يف مجـال 

                                                 

المغـــرح، الطبعـــ  األولـــى:  –تـــأليه واللجمـــ  والاشـــر، الربـــاط ماشـــورا  الجمعيـــ  المغربيـــ  لل  

 ومـــا بعـــدها([، ] ربعـــا  الحاـــيكي، محمـــد بـــن أحمـــد الُحاـــيكي 1/221(، )1251/ـهـــ1103)

ــ1152)  ــدار البياــان ـه ــ  الاجــاح، ال ــو، مطبع ــد بومزك ــ  أحم ــى:  –(، تحعي ــ  األول ــرح، الطبع المغ

(، ـهـ1011ة الحافل أحمد بن محمد الَمعَّري) ([، ] وق ا  يف حيا55 - 1/53 (، )2006/ـه1123)

محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاين، تحعي  عبد العادر سعود، ماشورا  الرابط  المحمدي  للعلمـان، 

ــاط  ــاط  –الرب ــا، الرب ــر والتوزي ــان للاش ــرح، ودار األم ــى: ) –المغ ــ  األول ــرح، الطبع ــ1135المغ  /ـه

 وما بعدها([. 31 (، )ص: 2013

مؤسسـ  نـوينض الثعافيـ   جم الم سرين من صدر اإلس   إلى الع ـر الحاضـر، عـادل نـوينض، نشـر( مع1)

 (.2/363(، ) 1255/ـه1102) :الثالث  الطبع  ،لباان -للتأليه واللجم  والاشر، بيرو  

الت ســير والم ســرون يف غــرح إفريعيــا، محمــد بــن ررهــوين الكعبــي الســلمي، دار ابــن الجــوزي للطباعــ  ( 2)

(. و  مادوحـ  أياـا مــن 151-1/150(، )ـهـ1126) المملكـ  العربيـ  السـعودي ، ربعـ  سـا : ،لاشـروا

اإلرارة بموجب إتمـا  البيـان واإلعـ ن، أن كتـاح إعـراح مشـكل العـررن حعـ  باعتمـاد نسـخ  بـاريس 

 
ق
جتماعيـ ، وحدها ماسوبا إلى المعري التلمساين، يف أرروح  دكتوراه بكلي  العلـو  اإلنسـاني  والعلـو  ا 

ـ  2005الجزا ر، و ل الموسم الجامعي: ) –بجامع  أبي بكر بلعايد، قسم اللغ  العربي  وردانا، تلمسان 

  (، إعداد الطالب أحمد فراجي.    2006
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لغــ  العــررن الكــريم وإعــراح ريــه، وقــد ف ــر  بــالمطلوح حيامــا ح ــلت علــى نســخ  

تبتدئ من ا يـ :  مخطور  من الم اه، من المكتب  الوراي  ال رنسي  بباريس، رغم أهنا

 .(1)من سورة البعرة[، إلى رور ]سورة الااف[ 251] 

أ تحسـرا كبيـرا علـى فعـدان   ف ـٍر  مـين، َعـوَّ
جـادة سـببا يف غبطـ ق كانت هـذه الوق

مخطورا  أورى تاسب إلى علمان المغرح األق ى؛ غيـر أن عـد  نسـبتنا ألي مؤلـه 

ري؟ جعلاي أعود العنعرى، وأسأل ن سي، ف ن كان المخطوط ل  غير المعَّ

جعلاي هذا األمر أبحث يف فنارف المخطورا ، إلى أن وجد  ما ُيَعرح سال  

الا ــ  مــن ضــون الاجــاة، فكــان أن عثــر  بــال نرف الشــامل للــلاث العربــي اإلســ مي 

ــو  الت ســير مخطورــا  قســم –المخطــوط  ــى – وعل ــذه أن عل ــ  ه ــ  المخطور  الكا ا

الـذي فينـا، وتحـت الـرقم ن سـه، هـي ل ـاحبنا  صالـاع مـا ال رنسـي ، الوراي  بالمكتب 

 بالنمز يف روره بدل اليان، مما جعل الش  يتااعه والريب  تزداد. (2))الُمعرئ(

هذا األمر دعاين إلى التََّملي يف متن المخطور  علاي أف ر بالم يد، وبعد زمن مـن 

كـريم، وكـذل  التأمل ومعارن  الاسخ  المخطور  بغيرها مما ُصاه يف إعراح العررن ال

مطالع  الكتب التي ترجمتب للمؤله الذي ُنسبت إليـه المخطورـ  وصـلُت إلـى الاتـا   

 ا تي : 

                                                 
( مخطور  موسوم  بعاـوان: إعـراح العـررن، لـم يـذكر مؤل نـا، توجـد صـورة رقميـ  لنـا بالمكتبـ  الورايـ  1)

(، على يد ناسخنا محمد بن أبـي ـه1031(، وفر  من نسخنا سا : )630حت رقم: )ال رنسي  بباريس، ت

لوحـ  تعريبـا(،  230العاسم بن محمد بن ُحميمد الشريه المغربي الجزا ري المسيلي بتـونس، تعـا يف )

مامي جيـد وواضـل،  12عدد أسطر كل ص ح  من اللوح  ) سطرا(، نسخت بخط المغربي المساد أو الزد

 لخرو  أو السعط، غير أن نا بعض البياضا  وت حي ا  عديدة.  سليم  من ا

ــي لبحــوث الحاــارة 2) ــا الملك ــوط، المجم ــي اإلســ مي المخط ــلاث العرب ــامل لل ــرف الش ــر ال ن ( يا 

 (، قسم مخطورا  الت سير وعلومـه، 1252/ـه1102األردن، ) -اإلس مي ، مؤسس  رل البيت، عمان 

(1 /522   .) 
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 كتابـا المعـري العبـاف ألبـي – عليـه ارلعـت فيمـا –ـ لم يذكر أحـد ممـن تـرجم 1

 سوى الباحثين المشار إلينما رن ا. (1)الكريم العررن إعراح باسم موسوما

المتح ـل علينـا مـن المكتبـ  الورايـ   إعـراب القـرآل  ـ بالمعارن  بين مخطورـ2

 شك  إعراب القـرآل، ألبـي  حمـد  كـي بـن أبـي طالـب ال رنسي  بباريس، وبين كتـاح 

ن عبارة العاوان يف صدر متن كتابه، قـا  :  -، (2)ه(373القيسي)ت فع ـد  <الذي ضمَّ

                                                 
بدـي، )و صـ  األ ـرالمعـري ونتاجـه العلمـي الم ـاه يف: ]( تا ر مؤل ا  1)

صـ وة مـن ]([، 1/302، الُمحق

([، ]ربعا  الحايكي، 221 - 1/223، )العادري الحساي ،نشر المثاين]([، 116انتشر، الي رين، )ص:

ــري، الكتــاين، )ص: 1/55الُحاـيكي، ) ومــا  112([، ] وق ــا  يف حيــاة الحــافل أحمــد بـن محمــد الَمعَّ

 –ا([. ]الزاوي  الد  ي  ودورها الدياي والعلمي والسياسي، محمد حجي، المطبع  الوراي ، الرباط بعده

وما يلينا(، وقد رتب حجي نتاس المعري العلمي  36 (، )ص: 1261/ـه1351  المغرح، ربع  سا : )

ـا لديـه  – ت  ـيل يف جـداول وفـ  المجـا   المعرفيـ  التـي صـاه فينـا بشـين مـن ال –بحسب ما تح َّ

 ومزيد البيان[.

( هو أبو محمد مكي   بن أبي رالب بن محمد بن مختار الَعيسي العيرواين المغربي األندلسي، ويعال له )بـن 2)

رئ المشنور، أصله من العيـروان، فعيـه نحـوي أديـب، عـالم بوجـوه العـرانا ، ولـه فينـا  وش(، الُمعب َحم 

(، ـهـ356، أوذ عن أبي محمد بن أبي زيـد العيـرواين) م ا ا  كثيرة، راس  يف علو  العررن والت سير

(، مـن ت ميـذه علـى ـهـ103(، وأبـو الحسـن العابسـي) ـهـ355وأبو بكـر محمـد بـن علـي األدفـوي) 

ــرئ ــن محمــد األزدي المع ــراهيم ب ــرهتم: إب ــ162)  كث ــاجيـه ــه الب ــن ول ــليمان ب ــو الوليــد س  (، وأب

(، له من التواليه العدد الكثير مانـا: ـه152دلس) (، عبد المل  بن سراس إما  اللغ  يف األنـه131) 

الاناي  يف بلو  الاناي  يف معاين العررن وت سيره وأنواع علومه، اإلبان  عـن معـاين العـرانا ، الكشـه عـن 

وجوه العرانا  السبا، اوت ـار أحكـا  العـررن، واإلياـاح لااسـ  العـررن وماسـووه، ومشـكل إعـراح 

ومااس  الح . له رح   إلى المشر ، وإلى األنـدلس، وبعرربـ  مانـا  العررن، ومشكل غريب العررن،

َتبقس133تويف عا : ) َوُة الُمعب يف تاري  علمـان األنـدلس، أبـو عبـد اهلل محمـد بـن  ه(. تا ر ترجمته يف: ]َجذب

تـونس،  -(، تحعي  بشار عواد معروا، نشر دار الغرح اإلس مي ـه155ُفتوح بن عبد اهلل الحميدي) 

/ 5(، )ـه511([، ]ترتيب المدارك، العاضي عياأ ) 512 (، )ص:2005/ـه1122ع  األولى: )الطب

إبـراهيم  تحعيـ  ،(ـهـ533 عبـد الـرحمن بـن محمـد األنبـاري ) ،نزه  األلبان يف ربعا  األدبان([، ]13

ــان  نشــر ،الســامرا ي ــار، الزرق ــ  الما ــ األردن،  –مكتب ــ  الثالث ــ1105) :الطبع  ـ 251(، )ص: 1255/ـه

   ،(ـهـ535 أبو العاسم وله بـن عبـد الملـ  بـن بشـكوال) ،ال ل  يف تاري  أ م  األندلس([، ] 255
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ير ُمشـكل اإلعـراح َوذكـر عللـه وصـع سق يـه فقي َهَذا الكتاح إقلى َت ب به ونـادره لَيُكـون َو ق

 ، هق كت ان بـق
ق
فلـيس يف كتـاح اهلل  البمحمل سنل المأوذ قريب المتااول لمن َأَراَد ح  ه وا 

 ف نـه ي حــل  - (1)«إعـراح مشـكل إ  وهــو ما ـوص أو قياســه موجـود فيمـا ذكرتــه

يانـا بالتتبا التطاب  التا  بين ماـمونينما، مـا اوـت ا حياـا عاـد الت ـدير للسـورة، فأح

وت ا مث  بين: ت سير مشكل إعراح سورة سـال سـا ل، وبـين رـرح إعـراح 
ق
يكون ا 

وـت ا راجـا 
ق
سورة سال سا ل، أو إيراد ذل  دون الت دير بت سـير أو رـرح، ولعـل ا 

محعـ  الكتـاح الاسـخ  التـي اعتربهـا أصـ  أو  الضـا ن حـاتمإلى الاس  التـي قابـل نـا 

 تب  الوراي  ال رنسي  لم تكن ضمن نس  المعابل . ، وبالتتبا فاسخ  المك(2)ُأما

ولكــن قــد ُيعــلأ علــى هــذه الم ح ــ  بــالعول: إن المغاربــ  ُعرفــوا بحشــو 

م ا اهتم بأنعال علمان قبلنم، وقد يكون الاعل رـوي  حتـى ي ـن العـارئ أنـه مـن كـ   

صــاحب التــأليه، والجــواح عــن ذلــ : أن هــذا األمــر حاصــل يف كثيــر مــن م ــا ا  

مغارب ، وإن افا حتـى يف مؤل ـا  غيـرهم؛ ولكااـا ا ن ب ـدد مـتن مطـاب  مـن حيـث ال

المامون واللتيب والعاوانا  لمتن مشكل اإلعـراح لمكـي بـن أبـي رالـب مـن ا يـ  

من سورة البعرة، إلى رور سورة الااف[، وليس يف نسخ  بـاريس إضـاف  أو زيـادة   251]

                                                 

 :الطبعـ  الثانيـ  م ـر العربيـ ، -، العـاهرة مكتبـ  الخـانجي نشر ،العطار الحسياي السيد عز مراجع    

ــ1331) ـــ535)  (، 1255/ـه ــا  واألع ــار([، ] ه ــى الطبع ــار عل ــران الكب ــ  الع ــو ، معرف عبــد اهلل أب

رــعيب  ،تحعيــ  : بشــار عــواد معــروا (، ـهــ315) بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي محمــد

/ ـهـ1101: )الطبعـ  األولـىلباـان،  - بيـرو  ،مؤسسـ  الرسـال  نشـر ، صالل مندي عباف ، األرناؤوط

1251( ،) 1/321 .]) 

، تحعيـ  حـاتم الاـامن، نشـر (ـهـ133( مشكل إعراح العررن، أبو محمد مكـي بـن أبـي رالـب العيسـي) 1)

 (. 61/ 1 (، )1251/ ـه1105لباان، الطبع  الثاني : ) –مؤسس  الرسال ، بيرو  

، 32/ 1( تا ر: الاس  التي اعتمدها حاتم الاامن محع  كتاح مشكل إعراح العررن يف معدم  التحعيـ ، )2)

 وما بعدها(.  
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س مــن مكــي بــن أبــي رالــب،  ــم ععــب عليــه أو أو تعليــ  أو تععيــب ي يــد أن مؤل ــه اقتــب

ى، إناا أما  نسخ  أورى من نس  ت سير مشـكل العـررن  أضاا أو اوت ر أو ررح وحشَّ

 لمكي بن أبي رالب العيسي.

وألجل مزيد التوضيل والبيان   بأف من تثمين هذه الاعط  بأمثو   يسـتدل نـا 

   باريس.على التطاب  الماموين بين الاسختين: المحعع  ونسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة من كتاح إعراح مشكل العررن، 

 1/181 لمكي بن أبي رالب، تحعي  حاتم الاامن،
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 صورة من مخطور  إعراح مشكل العررن، 

 فنر( 6) نسخ  المكتب  الوراي  ال رنسي  بباريس، رقم اللوح :

 
ــرر -3 ــراح الع ــاح إع ــب  كت ــب يف نس ــى ري ــ  ألدن ــن الحجــ  الدافع ــري م ن للمع

التلمساين، ما اقتبسـه بعـض األعـ   مـن مشـكل إعـراح العـررن لمكـي بـن أبـي رالـب، 

مععبــين أو مســتدلين وهــؤ ن قاــوا قبــل مــي د المعــري بعــرون، مــن ذلــ  أنَّ الع مــ  

َجرِيالاحوي   –التي ععـد لنـا مجالسـا بـين ر بـه  –(، رد يف أماليه ـه512) (1)ابن الشَّ

                                                 
، هــ(512  علي بن حمزة، المعـروا بـابن الشـجري) ضيان الدين أبو السعادا  هب  اهلل بن( هو الشريه 1)

كان نعيب الطالبين يف الكرخ، عالم بالاحو واللغ ، أوذ عن جمنرة من العلمان والاحاة مانم: أبو المعمر 

(، وعاـه أوـذ جلـ  مـن ـهـ502(، والخطيـب أبـو زكريـا التربيـزي) ـهـ135يحيى بن رباربا العلـوي) 

(، لـه ـهـ523(، وتـاس الـدين الكاـدي) ـهـ533ل الـدين األنبـاري) العلمان من قبيل: أبو الربكا  كمـا

   م ــا ا  را عــ  مانــا: األمــالي ويشــمل فاونــا يف األدح، وا نت ــار، والحماســ ، تــويف بــالكرخ ســا :
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ابتداؤه بسياق  ك   مكي  -على قساوته  -وكان مانجه يف الرد  على مكي بن أبي رالب،

من كتابه مشكل العررن  م الرد عليه بما يبطل مذهب بن أبي رالب ويات ر به لمذهبه يف 

( متعدمـ  بعـرون ـهـ512ا ران الاحوي ، وال اهر من غير ر  أن وفاة ابـن الشـجري) 

ه كتاح المشكل يف اإلعراح، وفيما (، الذي نسب إليـه1011كثيرة عن وفاة المعري) 

يلــي اســتدعان لــبعض أمثــو   كــ   ابــن الشــجري الــذي يحــتجن نعــ   مــن مشــكل 

 اإلعراح للعيسي: 

والــذي عاونــه  -يعــول ابــن الشــجري يف المجلــس الواحــد والثمــانين مــن أماليــه، 

ـي»بعوله:  :  - (1)«المجلس الحادي والثمانون، ويتامن ذكر مالم نـذكره مـن ز   َمكد

ومــن األغــاليط الشــايع ، أقــوال حكاهــا يف ســورة األن ــال، يف قولــه تعــالى: ﴿<

  [، قــال: الكــاا مــن 5﴾]األن ــال: جــزن مــن ا يــ 

، أي [6﴾]األن ــال: مــن ا يــ  َكمــا﴾ يف موضــا ن ــب، نعــت لم ــدر﴿﴿

جدا  كما، وقيل: هي نعـت لم ـدر يـدّل عليـه معاـى الكـ  ، تعـديره: األن ـال  ابتـ  هلل 

والرسول  بوتا كما أورج ، وقيل: هي نعت لحّ ، أي هم المؤماـون حّعـا كمـا. وقيـل: 

الكاا يف موضا رفا، والتعدير: كمـا أورجـ  رّبـ  مـن بيتـ  بـالحّ ، فـاّتعوا اهلل، فنـو 

ــل:  ــدان ووــرب. وقي ــذي ابت ــال هلل والرســول وال ــم، أي األن  ــواو للعس ــى ال ــاا بمعا الك

                                                 
إنباه الرواة على أنباه الاحاة، جمـال ([، 222، )ص:األنباري ،نزه  األلبانتا ر ترجمته يف: ] (.ـه512)  

هـ(، تحعي  محمد أبو ال ال إبراهيم، نشـر دار ال كـر 616سن علي بن يوسه الع طي) الدين أبو الح

/ ـهـ1106: )األولـى الطبعـ   لباـان، – بيرو  الثعافي ، الكتب ومؤسس  العربي ، م ر –العربي، العاهرة 

 ([.6/2335([، ]معجم األدبان، الحموي، )3/356، ) (1256

  و السـعادا  هبــ  اهلل بـن علــي بـن حمـزة، المعــروا بـابن الشــجريضـيان الــدين أبـ ،أمـالي ابـن الشــجري( 1)

 الطبعـ م ـر العربيـ ،  -مكتبـ  الخـانجي، العـاهرة  ، نشـرمحمـود محمـد الطاـاحي ، تحعي هـ(512  )

 (.3/132(، ) 1221/ـه1113) :األولى
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. اقنتنى ك مه. وهذه أقوال ردي   ماحرف  عن الّ ح  انحرافـا كّليـّا، وأوغلنـا (1)أورج 

يف الّردانة: العول الرابا والخامس؛ فعوله: الكاا من ﴿ َكما﴾ يف موضا رفـا با بتـدان، 

 .(2)«[، قول فاهر ال ساد1ن من ا ي  ووربه ﴿ َفاتَُّعوا اهلَل﴾ ]األن ال: جز

وغير هذا المثال كثير، وإنما سي  لبيان  بو  متن إعراح مشكل العررن لمكي بن 

أبي رالب، بل وكان متداو  بين معاصريه ومن بعدهم، فكيه ياسـب إلـى أبـي العبـاف 

 المعري التلمساين المتويف بعد مكي باحو ست  قرون؟

راح مشكل العررن لمكي بن أبي رالب،  بد مـن وإذ وضحت واستبانت نسب  إع

اإلرارة هاهاا إلى أن الع د من إدراس هذه الم ح   هو ما كان مـؤم  مـن نسـبتنا قبـل 

البحث إلى المعري لما اكتازته من لطا ه تأويلي  لـبعض ري العـررن الحكـيم، باإلضـاف  

 إلى اإلعراح وال را واللغ .

كـريم أو وجـوه القـرآل الكـريم المنسـوبب خطـأ ثانيا ـ  خطوطب توجيم القرآل ال

 ألبي العباس أحمد بن  حمد المقَّري.

من جميل ما وقعُت عليه أ اـان التاعيـب عـن مخطورـا  تأويـل العـررن المغربيـ ، 

وو ل العرنيين العارر والحادي عشر النجريين، مخطور  أ ار  عزيمتـي علـى مزيـد 

بتوجيــم ق ــى يف البيــان العــررين موســوم  التمســ  بالبحــث يف تــراث أعــ   المغــرح األ

ــرآل ــري (3)الق ــد المع ــن محم ــد ب ــاف أحم ــي العب ــذكر أب ــه ال ــم ا ن ــد ُنســبت للعل ، وق

                                                 
ـ  302ن، )ص: ( هو ن س ك   مكي بن أبي رالب ما اوت ا يسير جدا، يا ر كتابه: مشكل إعراح العـرر1)

310 .) 

 (.3/153) ،أمالي ابن الشجري( 2)

( قد يادرس هذا الاوع من التأليه فيما اصَطَلل عليه جمنـرة مـن الم ـا ين يف علـو  العـررن بوجـوه العـررن 3)

   (، الـذي أفـرد لـه الاـوع التاسـا والث  ـين،ـهـ211الكريم ون ا ره، من هؤ ن ج ل الـدين السـيوري)
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(، َنســَب هـذا العقلــ  للع مـ  المعـري؛ ال نــرُف الشـامل للــلاث ـهـ1011التلمسـاين) 

 .(1)العربي اإلس مي المخطوط

العـررن الكـريم، وبيـان  وُمح ل الكتـاح المخطـوط جمـا  لهل ـاظ المتشـان  يف

وت ا المعاوي الحاصل بيانا بسبب سيا  الورود يف ا يا  الكريم  ما استحاـار 
ق
ا 

الشاهد العررين الذي يتامن الل ل، وقد سيعت الوجـوه تحـت أبـواح ُعاـون لكـل بـاح 

                                                 
فالوجوه: لل ل المشلك الذي يستعمل يف عدة معاٍن كل    األُم . وقد أفرد  »وله: وعرا الوجوه بع  

 اإلتعــان يف علــو  العــررن، جــ ل الــدين  ،>يف هــذا ال ــن كتابــا ســميته: معــلك األقــران يف مشــلك العــررن

  هـ(، تحعي  محمد أبو ال اـل إبـراهيم، نشـر الني ـ  الم ـري211عبد الرحمن بن أبي بكر السيوري) 

 (. 2/111(، ) 1231/ـه1321)العام  للكتاح، ربع : 

( جان يف ال نرف الشامل لللاث العربي اإلس مي المخطوط، أن ألبي العبـاف أحمـد بـن محمـد المعـري 1)

(، مخطور  موسوم  بعاوان: توجيه العررن، لنا نسخ  يف الخزان  األزهري ، تحت ـه1011التلمساين ) 

(. ولـم تكـن نسـب  2/651م علو  العررن: مخطورا  الت سـير وعلومـه، )(، الشامل، قس1/132رقم: )

هذا التأليه إلى أبي العبـاف المعـري معت ـرة علـى الشـامل للـلاث العربـي اإلسـ مي المخطـوط؛ بـل 

 تعدته إلـى مجموعـ  مـن البـاحثين الـذين جعلـوا ضـمن م ـا ا  المعـري كتـاح توجيـه العـررن، مـانم: 

(. ومن غريب ما وجد  نذا 1/151لت سير والم سرون يف غرح إفريعيا، )محمد بن رز  بن ررهون، ا

أستاذ الت سير وعلو  العـررن والعـرانا ، كليـ  ا داح،  -ال دد أن الدكتور جمال نعمان عبد اهلل ياسين 

حع  كتاح توجيه العررن ناسبا له للمعري التلمساين، وقد نجحُت  –جامع  إح، جمنوري  اليمن العربي  

التواصل معه وأكد لي أنه حع  مخطور  التوجيه اعتمادا على   ث نسـ ، وقـد ربـا بدايـ  مـا وطـ  يف 

نسبته إلى المعري التلمساين؛ ليوكل المحع  رباعته ـ من جديد دون نسب  للتلمساين بعدما فنـر لـه وطـأ 

بحسـب الـدكتور  –الاسب  ـ لدار نشر ب اعان اليمن، وسيخرس محععا مطبوعا ماشورا يف العريب العاجل 

 –.  وقد ُربا هذا العل  مؤورا أياا معزوا إلى المعري التلمسـاين، ومحععـا علـى نسـخ  فريـدة -جمال 

حععه الدكتور محمد أحمد عزح، وقد جعل عاوانه كما يلي: كتـاح يف  –ولعلنا نسخ  الخزان  األزهري  

حمـد بـن علـي المعـري التلمسـاين توجيه العررن، ع يم الشأن موضل البيـان، ألبـي العبـاف أحمـد بـن م

(، وقد عل  على الطبع  بعوله: ربا ألول مرة على نسخ  فريدة، نشرته ررك  النـدى للاشـر ـه1011) 

 (. لم أتمكن بعُد من حيازة الكتاح حتى أتأكـد مـن بيانـا  2021/ ـه1112والتوزيا، الطبع  األولى: )

والعجيب أن الدكتور اكت ى بتحعي  الكتـاح علـى  الاشر، وأقارن متن الكتاح بالمخطور  التي بحوزيت.

نسخ  فريدة، ليست من وط المؤله، و  من متابعاته، ممـا قـد يجـر عمـل المحعـ  إلـى مغـامرة كبيـرة، 

 أنكر نتا جنا نسب  المخطوط لغير صاحبه.
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بل ل الوجه،  م ح ر ما يادرس و له من األل اظ يف العررن الكـريم  ـم ت  ـيل الـورود 

بــاح يف وجـوه الــوحي: <ن المعاـى والســيا ، ومثـال ذلــ  قـول صــاحب المـتن: مـا بيــا

ــالى: ﴿ ــه تع ــه قول ــال ، وما ــوحي؛ الرس ــه، األول: ال ــت  أوج ــى س ــوحي عل   ال

﴾  : [: أي أرسلاا إليـ ، الوجـه الثـاين: الـوحي؛ 162]سورة الاسان، جزن من ا ي

﴾]سورة الاحـل، جـزن مـن ا يـ :     تعالى: ﴿ ماه قولهواإللنا ، 

    ﴿ الــث: اإليمــان؛ وماــه قولــه تعــالى:[، أي ألنمنــا، الوجــه الث65

   : َمــى إلـينم، الوجــه  [، أي10﴾]سـورة مـريم، جــزن مـن ا يـ َأوب

     ﴿ بــــا: الكتــــاح، وماـــــه قولــــه تعـــــالى:الرا

﴾  : (1)«[، أي يكتبون إلينم.122]سورة األنعا ، جزن من ا ي. 

 ا العلــ  البــاذخ ماــمونا ومانجــابعــد الغبطــ  الكبيــرة نــذا ال ــيد الثمــين، وهــذ

والذي إن صحت الاسب  يمثل جانبا مشرقا من تاري  التأليه المغربي يف علـو  تأويـل  -

كانت الحسرة بحجم ال رحـ  أو أرـد مانـا؛  -العررن زمن العرنين العارر والحادي عشر

رــ ع علــى م ــورة المخطورــ ، ورررهــا، ووطنــا، متاــا وماــمونا 
ق
ذلــ  أنــه بعــد ا 

وبا، ورجت باتيج  م ادها أن نسـب  هـذا التـأليه إلـى المعـري التلمسـاين فينـا مـن وأسل

الش  ما قد ي ل بالعرا ن إلى العطـا باسـبتنا إلـى غيـر هـذا العلـم، ويمكـن ا سـتد ل 

 على ذل  من وجوه عدة أهمنا:

فـيمن  –ـ أن من ترجم ألبي العباف أحمد بن محمد المعري التلمسـاين ال اسـي 1

كتابـا بعاـوان توجيـه العـررن،   بالبسـط و   (2)لم يذكر من بين مؤل اتـه –نم ارلعت علي

                                                 
وع، (، الخزانـ  األزهريـ ، ضـمن مجمــهـ1011( توجيه العررن، ماسوح إلى أبي العباف أحمد المعري) 1)

ــم: ) ــ : )(، 1/132تحــت رق ــد ح ــلت  51لوح ــر(. وق ــد اهلل  –فن ــن  –بحم ــى نســخ  م ــورة ع عل

 المخطوط، أمدين نا مشكورا مركز أمجاد للمخطورا  ورعاي  الباحثين.

 (5( سبعت اإلرارة إلى م ان ذكر مؤل ا  المعري، )ص:2)
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، وقد استوى يف ذلـ  معاصـروه أو متـأورون عاـه، وقـد رـذ عـن هـذا ا ت ـا  باإلرارة

بعض المعاصرين ممن لنم اهتما  بلاجم الم سرين ومااهجنم، ومانم الدكتور محمد 

، حيـث أرـار إلـى لمفسـرول يف غـرب أفريقيـابالتفسـير وابن ررهوين يف س ره الموسـو  

، وأن مخطورته توجد بالخزان  -وهو يلجم له  –كتاح التوجيه ضمن مؤل ا  المعري 

األزهري  بم ر، وكان معولـه ومتكـؤه يف الاسـب  علـى ال نـرف الشـامل للـلاث العربـي 

ثـا يف وإن كان الباحث لم يمحض لـذل  تـدقيعا علميـا و  بح – (1)اإلس مي المخطوط

 .-ركل المخطور ، أو ماموهنا وأسلونا 

ري، ما ن ـه: 2 قـال الشـي  »ـ ورد يف صدر مخطور  توجيه العررن الماسوح للمعَّ

، هذا تـأليه أذكـر فيـه توجيـه اإلما  العالم الورع، أبو العباف أحمد بن علي المعري 

جـد يف ترجمتـه أبـا وبالرجوع إلى من ترجم للمعري التلمسـاين ال اسـي،   ن  .(2)«العررن

اسمه عليا و  جدا قريبا؛ وقد ُذكر يف سلسل  رويل  يف ترجمته جد بعيد، اسـمه علـي بـن 

ري ؛ غير أن مباررة نسبته إلى علي غير قا م  بحجـ ، و  يشـ ا لنـا (3)داود الُعرري المعَّ

نر أن يعال: إن العلم قد ُياسب لجد به يشتنر لعلمه وفاله، ولـو كانـت الاسـب  بمـن ارـت

ــد  ــن محم ــد اهلل محمــد ب ــو عب ــى أرــنر أجــداده وهــو أب ــت إل ــن أجــداده، لكان فاــله م

ري)    اف. الجماع  ب، قاضي (4)(ـه352المعَّ

                                                 
 (. 5(، )ص:16( سبعت اإلرارة إلى ذل ، تا ر اإلحال  رقم: )1)

 فنر(.   51لوح : )(، 1/132مخطور  توجيه العررن، الخزان  األزهري ، ضمن مجموع، تحت رقم: )( 2)

( يا ر كتاح اإلحار  يف أوبار غرنار ، ألبو عبد اهلل محمد بـن عبـد اهلل التلمسـاين، المشـنور بلسـان الـدين 3)

باــان، الطبعــ  ل –(، تحعيــ  يوســه علــي رويــل، نشــر دار الكتــب العلميــ ، بيــرو  ـهــ332الخطيــب) 

 (.2/116 (، )2003/ـه1121األولى: )

( هو أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى ابن عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن علـي بـن 4)

جتنـاد 
ق
ـه بأنـه ممـن وصـل إلـى درجـ  ا  ري التلمساين، قاضـي الجماعـ  ب ـاف، ُوصق داود الُعرري المعَّ

   علـى العربيـ  وال عـه والت سـير، حـافل لهوبـار والتـاري  وا داح، مشـارك المذهبي، يعو  أتم العيـا 
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بل إن المعري التلمساين ن سه إذا تحدث يف بعض م ا اته عـن ن سـه ذاكـرا نسـبه 

 ـى مـا ، وأق(1)«قال عبيد اهلل أحمد بـن محمـد المعـري<يكت ي بذكر أبيه ولعبه، فيعول: 

أحمـد بـن <يتوسا فيه ذكره اسمه واسم أبيه وجده األول  م لعبه الذي ارتنر به، فيعول: 

 .       (2)«محمد بن أحمد الشنير بالمعري

بعــد البحــث  –ـــ إن الاــافر يف مــتن مخطورــ  توجيــه العــررن قــرانة وتــأم  يل ــي 3

اـما  يف م ــا ا  أن وجـوه بعــض األل ـاظ العررنيــ  الـواردة يف الكتــاح مت –والت تـيش 

كثيرة ناسب  العول ألبي العباف المعري أو المعرئ، ومانا ما كان قبل حيـاة أبـي العبـاف 

المعري التلمساين ال اسي بعرون؛ مما يرفا نسب  الكتاح عاه، ويحمل على العول باسبته 

                                                 
يف األصلين والجدل والماط  والت وا. ولد بتلمسـان ودرف علـى جلـ  مـن علما نـا،  ـم أوـذ عـن   

علمان تونس والحجاز وفاف، ولي قاان فـاف زمـن المـريايين. مـن أرـنر مـن أوـذ عاـه: تلميـذه لسـان 

(، رارك يف مختله العلو  ـه505(، وعبد الرحمن ابن ولدون الحارمي) ـه332الدين الخطيب) 

تألي ا وتدريسا، وله عديد الت انيه مانا: كتاح العواعد يف ال عه المالكي، وكتـاح عمـل مـن رـبَّ لمـن 

، والحعا   والرقا   يف الت وا، و ، وغيرهـا كثيـر، والعلـم لمح  العارأ لتكمل  أل ي  ابـن فـارأحبَّ

 له هو أحد أجداد أبي العباف أحمـد المعـري صـاحب ن ـل الطيـب وأزهـار الريـاأ، تـويف أبـو الملجم 

(، وُحمل إلى تلمسان ونا دفن. تا ر مخايل ترجمته يف: ]اإلحار  يف أوبـار ـه352عبد اهلل ب اف سا : )

 ، أول تيـاالمرقبـ  العليـا فـيمن يسـتح  العاـان واوما بعـده([، ] 2/116غرنار ، لسان الدين الخطيب، )

لجاـ  تحعيـ   ،هــ(322 :نحـو  ) المـالعياهي ـاّ ُبـلحسن علـي بـن عبـد اهلل الأبو ا ،تاري  قااة األندلس

 :الطبعـ  الخامسـ  ،لباان – بيرو  ،دار ا فا  الجديدةنشر  ،إحيان اللاث العربي يف دار ا فا  الجديدة

حلته غربا وررقا، عبـد الـرحمن (، ]التعريه بابن  ولدون ور130 - 162(، )ص: 1253/هـ  1103)

 –بن محمد ابن ولدون، تحعي  محمد تاويت الطاجي، مطبع  لجا  التأليه واللجم  والاشر، العاهرة ا

ن ـل الطيـب مـن غ ـن األنـدلس الرريـب، وما بعدها([، ] 52 (، )ص: 1250/ـه1330م ر، ربع : )

 ،هــ(1011  د المعـري التلمسـاين )أحمـد بـن محمـ ، أبو العبافوذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

وما  5/203 (، )1223لباان، الطبع  األولى للجزن الخامس: ) –بيرو   ،دار صادرنشر  ،إحسان عباف

 ([.5 - 1/1بعدها([، ]أزهار الرياأ، المعري، )

 (. 3/30( أزهار الرياأ، المعري، )1)

 (.1/13( ن ل الطيب، المعري، )2)
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إلى أبي العباف أحمد بـن علـي المعـري أو المعـرئ غيـر التلمسـاين ال اسـي. ومـن هـذه 

 ا  ما يلي:الم ا 

مشـعي  الل باحـ كتاح 1 يف علو  الكتاح، ألبي ح ص عمر بـن علـي بـن عـادل الدد

، وقــد أورد ابــن عــادل يف مــوارن كثيــرة (1)الا عمــاين)من أعيــان العــرن التاســا النجــري(

مختل ــ  مــن كتابــه وجوهــا لــبعض أل ــاظ العــررن الكــريم، مــا عزوهــا إلــى أبــي العبــاف 

قـال أبـو <ياسبنا إليه ما ذكر اسمه الماتني إلى جده؛ فيعـول: المعري أو المعرئ، وحياا 

 :  (3)، من ذل  قوله(2)«العباف أحمد بن علي المعري

َمـُه اهلُل  -قال أبو العباف أحمد بن علي المعـري < - : الـوحي يـرُد علـى سـتَّ  -َرحق

سال ؛ قال أوجه: األ ﴾]الاسـان، جـزن مـن ا يـ :   : ﴿-تعـالى  -ول: الرد

 ﴾   تعـالى: ﴿ -[، أي: أرسلاا إليـ . الثـاين: اإللنـا ؛ قـال 162

                                                 
، فعيه حابلـي عماينعمر بن علي بن عادل الدمشعي الاَّ  ،أبو ح ص سراس الدين( هو أبو ح ص سراس الدين 1)

وم سر، له ترجم  رحيح  رغم رنرة وضخام  كتابه يف الت سير، تاسب له حاري  على المحرر يف ال عه، 

(. تا ــر بعــض مخايــل ترجمتــه يف: ـهــ550  تعــرا لــه ســا  وفــاة، غيــر أنــه ُذهــب إلــى كونــه تــويف بعــد )

(، دار الم يين، الطبع  الخامسـ  عشـرة، ـه1326، وير الدين بن محمود الزركلي الدمشعي) ]األع  

دار  –([، ]نيــل الســا رين يف ربعــا  الم ســرين، محمــد رــاير، مكتبــ  اليمــان 5/55 (، )2002مــاي: )

 ([، ]ترجمـ  م عـودة،300 - 222 (، )ص: 2000/ـهـ1121باكستان، الطبعـ  الثالثـ : ) -العررن با  بير

عمر الحابلي الدمشعي مؤلـه اللبـاح يف علـم الكتـاح، محمـد راغـب الطبـاخ، مجلـ  المجمـا العلمـي 

، العـدد السـابا والثـامن، رجـب ورـعبان: 20الجمنوري  العربيـ  السـوري ، )المجلـد:  –العربي، دمش  

 وما بعدها([.     351 (، )ص: 1215وغشت:  ز/ يوليوـه1361

مـن عمـاين )أبو ح ص سراس الدين عمر بن علـي بـن عـادل الحابلـي الدمشـعي الا  باح يف علو  الكتاح الل  ( 2)

دار الكتـب  ، نشروعلي محمد معوأ ،عادل أحمد عبد الموجودتحعي   ،(أعيان العرن التاسا النجري

 (.12/110(. ) 1225/هـ  1112) :األولى الطبع  ،لباان –بيرو   ،العلمي 

ح والتي يعزو فينا الوجوه إلى أبي العباف أحمـد بـن علـي المعـري، وأمـا ( سأكت ي بذكر اقتباسين من اللبا3)

قتبـاف يف اللبـاح مـن كتـاح التوجيـه فتتجـاوز الخمسـين موضـعا، ولـو  مخافـ  اإلراـاح يف 
ق
مواضا ا 

 المثال ألوردهتا كامل  ما معارنتنا بمواضعنا من كتاح التوجيه الماسوح للمعري.  
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   : ﴿-تعــالى  -[. الثالــث: اإليمــاُن؛ قــال 65]الاحــل، جــزن مــن ا يــ : 

﴾ تعـالى  -[، أي: أومأ إلينم. الرابـا: الكتابـ ؛ قـال 10ن ا ي : ]مريم، جزن م- :

﴿       : ــــ ﴾]األنعــــا ، جــــزن مــــن ا ي

 ﴾   : ﴿-تعـالى  -[، أي: يكتبون إلـينم. الخـامس: األمـر؛ قـال 122

    : ﴿-تعــالى  -[، أي: أمرهــا. الســادف: الخلــ ؛ قــال 5]الزلزلــ : 

 ﴾ : (1)«.[، أي: ول 11]ف لت، جزن من ا ي 

وبالرجوع إلى مخطورـ  توجيـه العـررن أو وجـوه العـررن الماسـوب  ألبـي العبـاف 

ي حـل التطـاب  الكبيـر بـين الوجـوه ورريعـ  ترتيبنـا وصـياغ  أحمد بـن علـي المعـري، 

عبارهتا، باستثاان بعض الروابط، أو ما قد يعـا مـن السـنو أو الخطـ  عاـد الااسـ ، وفيمـا 

يلي معتطه من مخطور  توجيه العررن فيما له ع قـ  بل ـل الـوحي ووجوهـه يف العـررن 

 :(2)الكريم

 

 

 

 

 جوه العررن ررا من مخطور  توجيه العررن أو و

 الماسوح ألبي العباف أحمد بن علي المعري أو المعرئ

                                                 
 (.12/110ابن عادل، ) ( اللباح يف علو  الكتاح،1)

فنـر(،  51( مخطور  توجيه العررن الماسـوب  ألبـي العبـاف أحمـد بـن علـي المعـري أو المعـرئ، )لوحـ : 2)

وي حل أن الااس  أغ ل ذكر الوجه الخامس من وجوه ل    الوحي الواردة يف العررن الكريم، والسـبب 

 ربما رف  انتعال الا ر عاد نس  المخطوط.
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قال أبو العبَّاف المعرئ: ورد ل ل الحساح يف »ومن ذل  قول ابن عادل أياا:  -

ــالى: ﴿ ــال تع ، ق ــبق ــى التع ــ  أوجــٍه: األول: بمعا ــى     ــررن عل     الع

 ،[. الثـاين: بمعاـى العـدد، كعولـه: ﴿23جـزن مـن ا يـ :  ﴾]رل عمران  

     : [، أي: بغيـر َعـدٍد. الثالـث: 11﴾]الزمر، جزن مـن ا يـ

﴾]ص، جــزن مــن ا يــ :     بمعاــى المطالبــ ، قــال تعــالى: ﴿

 «.[، أي: بغير مطالب 35

وقد أورد أبو العباف أحمد بن علـي الكـ   ن سـه يف توجينـه مـا اوـت ا يسـير، 

وقد يرجا ذل  إلى الاس  التي كانت م درا  بن عـادل يف لبابـه ممـا   يطـاب  الاسـخ  

ــر وملحــوظ، وفيمــا ي ــين الاســختين كثي ــ  تمامــا، وإ  فالتشــابه ب لــي رــرا مــن األزهري

 :(1)مخطور  التوجيه فيما يتعل  بوجوه الحساح الث   

 

 

 

 

وحاصل ما يمكن استخ صه؛ أن نسب  كتاح توجيه العررن أو وجوه العـررن ألبـي 

العباف أحمد المعري التلمساين متعذرة زماا وع را وحتى مامونا، ذل  أن ابن عادل 

ـري صاحب الل باح من وفيا  العرن الثامن أو التاس ا النجريين على أبعد تعـدير، والَمعَّ

، فكيـه (2)(ـه256التلمساين قطعا من مواليد العرن العارر، وقدد حدد عا  و دته يف: )

                                                 
 وجه(.  65  توجيه العررن، المعرئ أو المعري، )لوح : ( تا ر مخطور1)

   (،ـهـ1335( اإلع   بمن حل مراكش وأغما  من األع  ، العباف بن إبراهيم السم لي المراكشي) 2)
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يق تلمسان؟   رق  يستعيم أوذ ابن عادل عن َمعَّ

ـعود، 2 ـ كتاح إرراد الععل السـليم إلـى مزايـا الكتـاح الكـريم، أو ت سـير أبـي الس 

عود بن وهو ألبي ك مـا  إرراده، وقد أورد العمادي يف (1)ه(252محمد العقمادي)  الس 

ـعود:  قـال أبـو العبـاف »ألبي العباف المعري يف موضـا واحـد مـن كتابـه، يعـول أبـو الس 

ي: ورد ل ــُل الحســاح يف العــررن علــى    ــ  أوجــٍه، بمعاــى التعــب، قــال تعــالى:  ــرق الَمعَّ

﴿     : [، وبمعاـى العـدد، قـال 23﴾]رل عمران، جزن مـن ا يـ

[، 11﴾]الزمـــر، جـــزن مـــن ا يـــ :      تعـــالى: ﴿

﴾]ص، جـزن مـن ا يـ :     وبمعاى المطالب ، قـال تعـالى: ﴿

35]»(2). 

وهذا الاعـل أياـا يؤكـد اسـتحال  نسـب  التوجيـه ألبـي العبـاف المعـري التلمسـاين 

                                                 
ــاط    ــ ، الرب ــن ما ــور، المطبعــ  الملكي ــد الوهــاح ب ــ  عب ــ :  –تحعي ــ ، الطبعــ  الثاني المملكــ  المغربي

  (.2/305 (، )2001/ـه1122)

عود بن محمد ابن م ط ى العمادي، ولد عا  )1) (، فعيه حا ي بـارع يف ال تـوى، ولـه اليـد ـه525( هو أبو الس 

الطولى يف الت سير، تعلد مااصب يف التدريس  ـم قاـان العسـطاطيا  وغيرهـا، لـه م ـا ا  عديـدة مانـا: 

أبي السعود، له أياا حارـي  علـى إرراد الععل السليم إلى مزايا الكتاح الكريم، والمشنور أياا بت سير 

(. ـهـ252ت سير الزمخشري، وأورى على كتاح العااي  يف ال عه، تويف أوا ل جمـادى األولـى مـن سـا : )

(، ـهـ222تا ر بعض معالم ترجمته يف: ]العقعد الما و  يف ذكر أفاضل الرو ، لعلي بن بالي ا يـدياي) 

ي زادة) وهــو ذيــل علــى الشــعا   الا عمانيــ  يف علمــان ال (، نشــر دار ـهــ265دولــ  الُعثمانيــ ، لطــاش ُكببــرق

ــاح العربــي، بيــرو   ــان، ربعــ : ) –الكت ــا بعــدها([، ] 110(، )ص:  1235/ـهــ1325لبا ربعــا  وم

هدي  العارفين أسمان المـؤل ين ور ـار الم ـا ين، اقسـماعيل بارـا ([، ]325ص:) ،وي األدنهب  ،الم سرين

(، 1251كال  المعارا الجليل  يف مطبعتنا البني  اسـتانبول، سـا : )هـ(، ربا بعااي  و1322)  البغدادي

 [.(251 - 2/253)لباان،  –أعاد  ربعه باألوفست: دار إحيان اللاث العربي بيرو  

عود بن محمـد ابـن م ـط ى العقمـادي) 2) (، ـهـ252( إرراد الععل السليم إلى مزايا الكتاح الكريم، أبو الس 

 (. 2/22لباان، )د   ط(. ) –بي، بيرو  دار إحيان اللاث العر
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ــا : ) في ــن وق ــا الســعود م ــ  أن أب ــ252ال اســي؛ ذل ــا : ـه ــد ع ــا التلمســاين ول (، ومعريا

 (، فكيه حدث الاعل من متعد  عن متأور؟ ـه256)

ه العررن إلى أبي العباف أحمـد بـن هذه اإلرارا  تجلي استبعاد نسب  كتاح توجي

ــ   ــم روــر يشــبه التلمســاين يف الكاي ــل إلــى عل محمــد المعــري التلمســاين ال اســي، وتحي

سم، ويختله عاه يف اسم األح، ويبعى لعب صاحب التوجيه األصلي ملاوحا بـين 
ق
وا 

 ، وغاي  ما يمكن تح يله أن م اه توجيه العررن هو علم من أعيان(1)المعري والمعرئ

العرن الثامن النجري أو ما قبله، وأما بعده فمحال قطعا، وكونه للتلمساين مستبعد قطعـا 

 أياا. 

ثالثا ـ  خطوطب الفرج والتبشير يف آيـب التطهيـر المنسـوبب خطـأ إلـى  حمـد بـن 

 الطيب بن عبد الس م القادري.

  من المخطورا  التي أ لجت ال در، وأسعد  ال ؤاد عاد العثور علينا م نرس

بكشـاا مخطورـا  علـو  العـررن والت سـير المح وفـ  بالخزانـ  الحسـاي ، مخطورـ : 

 ، وقــد نســبنا ُمعــدو ال نــرف إلــى محمــد بــن الطيــب بــن الفــرج والتبشــير يف آيــب التطهيــر

(، فوقعت هذه الخريدة يف ـه226، والذين حددوا سا  وفاته يف: )(2)عبد الس   العادري

 قلبي موقا التعل  واإلعجاح. 

                                                 
( ُنسب هذا الكتاح ألبي العباف أحمـد بـن علـي المعـرئ وهـو مـن أعيـان العـرن السـابا النجـري، تحعيـ  1)

 (، غيـر أين لـم 2013م ر العربيـ ، ربعـ : ) –الدكتور حاتم الاامن، نشر مكتب  عباد الرحمن، العاهرة 

مخطور  التوجيه الماسـوب  وطـأ إلـى المعـري التلمسـاين، ويبعـى أف ر بعد بالكتاح المحع  ألقارنه ما 

 ال  ر باسخ  من تحعي  الاامن مطلبا مرجوا وهدفا ماشودا. 

( فنرف الكتب المخطور  يف علو  العررن والت سير المح وف  بالخزان  الحساي  بالع ر الملكي بالربـاط، 2)

ــي  ــد العــالي لمــدبر، دار أب ــى: إنجــاز محمــد ســعيد حاشــي وعب ــرا  للطباعــ  والاشــر، الطبعــ  األول رق

(2013( ،) 2/123.) 
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فلم أهاأ حتى ح ـلت علـى نسـخ  رقميـ  مانـا بعـد ألي يف الطلـب، وبعـد الا ـر 

    المتملي يف المخطور  المتاما  جمـ  تأويليـ  يف قولـه تعـالى: ﴿

     ﴾  :[، وصلت إلى الاتا   33]األحزاح

 ا تي :

ـ نسب  المخطور  إلى محمد الطيب بن عبد الس   العادري فيه ن ر؛ ذلـ  أناـي 1

سم من أسرة العادريين المشنورة ممن كانـت 
ق
لم أقه يف كتب اللجم  على َعَلم نذا ا 

ــاري : ) ــه بت ــالا ر إلــى صــدر المخطورــ  َفحب ــا نجــد أن نـهــ226وفات اســخنا أو (، وب

ح باسمه بعوله:  وبعد؛ فيعول عبد ربه تعـالى وأحوجـه إلـى ع ـوه ورحمتـه »صاحبنا صرَّ

، ولعـل الـوهم صـدر عاـد سـعوط (1)« حمد بن الطيب بن عبد الس م القـادري الحسـني

 ( عاد م ح   المخطوط؛ فاسب المخطوط إلى غير صاحبه.بنعبارة )

 جـان وكمـا –ور  ال رس والتبشـير ـ بالرجوع إلى كتب ال نارف واللاجم فمخط2

أبو عبد اب  حمد بـن الطيـب بـن عبـد السـ م  ل احبنا هي – أياا المخطور  صدر يف

، وقد نسبنا هو ن سه إليه يف بعض مؤل اته، من ذل  أنه (2)(ـه1163القادري الحسني)ت

                                                 

( مخطور  ال ـرس والتبشـير بييـ  التطنيـر، لمحمـد بـن الطيـب بـن عبـد السـ   العـادري، الخزانـ  الحسـاي  1)

 فنر(. 2(، )رقم اللوح : 3551المملك  المغربي ، تحت رقم: ) -بالع ر الملكي بالرباط 

الطيب بن عبد الس   العادري الحساي، مؤرخ ونساب  وأديب ومشارك يف فاـون  ( هو أبو عبد اهلل محمد بن2)

ف، ولـي اإلمامــ  والخطابـ   والتـدريس بجـاما األنــدلس  علميـ  عـدة، ولـد ب ــاف ونـا نشـأ ودَرف ودرَّ

يسـوري)  (، محمـد الكبيـر بـن ـهـ1150ب اف، وبعده وط  العدال ، من ريووه: محمد ابـن عيسـى المق

(، درف عليـه جلـ  ـه1135(، أبو العباف أحمد بن عبد العزيز الن لي) ـه1161)  محمد السرغياي

(، ـهـ1212(، الوزير أبو العاسم الزيـاين) ـه1231من األع   أرنرهم: أبو الربيا سليمان الحوا ) 

 ارتنر بم ا ا  عديدة ألمعنا: نشر المثاين ألهل العرن الحادي عشر والثاين، اإلكليـل والتـاس يف تـذييل

ك اي  المحتاس، التعاط الدرر ومست اد المواعل والعرب مـن أوبـار وأعيـان الما ـ  الحاديـ  والثانيـ  عشـر، 

   التعـاط، تا ـر مخايـل ترجمتـه يف كتابـه: ](ـهـ1153ال تل والتيسير يف ري  التطنيـر، تـويف ب ـاف سـا : )
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الكتـب يف ذكـر <يف مع ـده الخـامس:  التقـاط الـدرريعول يف كتابه يف التاري  والـلاجم: 

   ﴿ التي ل عتنا فني: ... وال تل والتيسير يف ري  التطنيـر، أعاـي قولـه تعـالى:

       :ــــد (1)[«33﴾ ]األحــــزاح ، وق

فمـن رـان فليسـمه بـال تل »أورى لعاوان المخطوط بعوله: أرار المؤله إلى اوتيارا  

، وقد (2)«من التوقير، ومن ران بال رس والتبشير بيي  التطنيرملسو هيلع هللا ىلص والتيسير فيما يجب  له 

، (3)وسمت المخطور  أياـا يف لوحتنـا األولـى بعاـوان: ال ـتل والتيسـير يف ريـ  التطنيـر

 من و ل كتابه التعاط الدرر. وهو العاوان ن سه الذي يواف  تسمي  صاحبنا لنا 

ــ   -مــا المعــذرة  -ـــ ممــا يعجــب لــه 3 أن ماجــزي ال نــرف المشــار إليــه رن ــا، َذيَّ

وصه مخطور  ال ـرس والتبشـير ب حالـ  علـى النـامش ضـماوها مـوارن ترجمـ  الَعلـم 

 (، وبـالرجوع إلـى  ـهـ226الذي نسبوا إليه الم ـاه والـذي حـدد  سـا  وفاتـه يف: )

دة بواحدة تبين أن جميا كتب اللاجم التي استدعيت ترجمـتب ألعـ   ل  الم ان واح

                                                 

لثانيـ  عشـر، محمـد بـن الطيــب الـدرر ومسـت اد المـواعل والعقـرب مـن أوبـار وأعيــان الما ـ  الحاديـ  وا  

لباـان،  –(، تحعي  هارم العلوي العاسمي، ماشورا  دار ا فا  الجديدة، بيرو  ـه1153)  العادري

ومـا بعـدها([، ]  مـرة أنسـي يف التعريـه با سـي، أبـو  211 (، )ص: 1253/ ـهـ1103الطبع  األولـى: )

  الحيمر، مركز الدراسـا  والبحـوث (، تحعي  عبد الحـه1231الربيا سليمان الحوا  الش شاوين) 

ــ   ــوزارة الثعاف ــابا ل ــا ســا : ) –األندلســي  بش شــاون، الت ــرح، رب ([، ] ســلوة 36 (، )ص: 1226المغ

ر مـن العلمـان وال ـلحان ب ـاف، أبـو عبـد اهلل محمـد بـن جع ـر بـن  األن اف وُمحاد   األكياف، بمن أقبـق

حمزة بن محمد الطيب الكتـاين، محمـد حمـزة بـن  (، تحعي  عبد اهلل الكتاين،ـه1315إدريس الكتاين) 

 (، 2001/ـهـ1125المغرح، الطبع  األولى: ) –علي الكتاين، دار الثعاف  للاشر والتوزيا، الدار البياان 

([، ]مؤروو الشرفان، لي ي بروفاسال، تعريـب عبـد العـادر الخـ دي، مطبوعـا  دار المغـرح 326/ 2)

 ([.223 (، )ص: 1233/ـه1323المغرح، ) – للتأليه واللجم  والاشر، الرباط

 (.132(، )ص: ـه1153( التعاط الدرر، العادري ) 1)

 وجه(. 31( مخطور  ال رس والتبشير بيي  التطنير، )رقم اللوح : 2)

 وجه(. 1( ن سنا، )رقم اللوح : 3)
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 ، و  أدري ما سبب هذه الغ ل ؟(1)من أسرة العادري غير الذي ذكره واضعوا ال نرس 

ثالثا ـ  خطوطـب التيسـير العجيـب يف تفسـير الغريـب المنسـوبب خطـأ إلـى أبـي 

 العباس أحمد بن  حمد ابن القاضي.

ما وم  غاي  يف اإلبداع يف ت سير غريب ري العـررن الكـريم،  مما نسب لغير م ا ه

، وهي ما وم  رويل  تتأله من ا اين التيسير العجيب يف تفسير الغريبموسوم  بعاوان: 

( يف ررح غريب العررن من سورة ال اتح  إلى روـر 2152و مانين وأربعم   وأل ي بيت)

هتمــا  بــذكر الُخلــه يف رــرح ال
ق
رــارة إلــى العــرانا  ســورة الاــاف مــا ا 

ق
غريــب، وا 

واإلعراح والااس  والماسوخ، وأسـباح الاـزول، وقـد ُنسـبت لعلمـين ذا عـي ال ـيت؛ 

ــو  ــرن الســابا النجــري، وه ــن الع ــالكي م ــري  م ــد اإلســكندراين الم ــن  حم ــد ب أحم

، ومغربي من عند الدول  السعدي  ومن أهـم روادهـا (2)(هـ167المعروف بابن الُمنَيِّر)ت

                                                 
لــو  العــررن ( تا ــر م ــان اللجمــ  التــي اســتدعاها أصــحاح ال نرســ  يف فنــرف الكتــب المخطورــ  يف ع1)

 (.123/ 2والت سير المح وف  بالخزن  الحساي ، )

( هو أبو العبـاف أحمـد بـن محمـد بـن ما ـور بـن العاسـم بـن المختـار، العاضـي ابـن الماَيـر اإلسـكادراين 2)

المالكي، فعيه أديب  ماافر، عالم يف الت سير والعرانا ، ولي العاان والخطاب  والتدريس باإلسكادري ، 

(، وررـيد ـهـ616منرة من العلمان مانم: جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المـالكي ) تتلمذ على ج

(، ودرف عليـه أبـو حيـان محمـد بـن يوسـه صـاحب ـه615الدين أبو محمد عبد الوهاح بن فاهر ) 

(، تــرك ـهــ336(، وابــن أويــه عبــد الوهــاح بــن رــرا الــدين ابــن المايــر ) ـهــ315البحــر المحــيط ) 

نت ـاا مـن الكشـاا، البحـر الكبيـر يف بحـث  ت انيه ذاع صيتنا،
ق
مانا: مااسـبا  تـراجم البخـاري، ا 

صـ ح الـدين وليـل بـن أيبـ  بـن  ،الوايف بالوفيـا الت سير، ت سير حديث اإلسران. تراجا ترجمته يف: ]

، بيـرو  دار إحيان اللاث نشر ،وتركي م ط ى ،أحمد األرناؤوط ، تحعي (ـه361 عبد اهلل ال  دي)

محمد بن راكر بن أحمد بن عبـد  ،فوا  الوفيا ([، ]5/55(، ) 2000/ـه1120) عا  الاشر: ن،لباا –

 نشـر ،إحسـان عبـاف ، تحعيـ هــ(361 الملعب ب  ح الدين) ،الرحمن بن راكر بن هارون بن راكر

ة مررة الجاـان وعـرب([،  ]1/112 (، )1233) :األولى الطبع  األول،الجزن  لباان، –بيرو   ، دار صادر

   أبو محمد ع يه الـدين عبـد اهلل بـن أسـعد بـن علـي بـن ،اليع ان يف معرف  ما يعترب من حوادث الزمان
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ـد بـن والثعاف  على اوت ا مجا هتا، وهو  يف العلم الع  ب أبو العبـاس أحمـد بـن  حمَّ

ناتي الشهير بابن القاضي)ت د المكناسي الزِّ  .(ـه1131 حمَّ

وقد َنَسَب الما وم  إلى ابن العاضي المذكور كل من فوزي بن يوسه النابط، يف 

لكــريم وعلومــه، موســوٍ  بحــٍث أعــده لاــدوة عاايــ  المملكــ  العربيــ  الســعودي  بــالعررن ا

، ونسـبنا إليـه أياـا يوسـه عبـد الـرحمن (1)بعاوان: معاجم معاين أل اظ العـررن الكـريم

ــي ــب العيس ــي رال ــن أب ــي ب ــررن لمك ــب الع ــدة يف غري ــاح العم ــ  كت ــلي، محع  المرعش

 .(2)(، يف معدم  التحعي ـه133) 

ختين وال واح أن الما وم   بن الماير الم ري، وقـد ربعـت محععـ  علـى نسـ

موجودتين يف مكتب  السليماني  بمديا  إستانبول، واعترب محععنا نسخ  قسم )  له لـي( أصـ  

 (،ـهــ631(، وقوبلــت باســخ  المؤلــه ســا : )ـهــ633وُأمــا؛ إذ قــد فــر  ناســخنا مانــا ســا : )

، وتـدل (3)( وقر ت على الم ـاه وعلينـا وطـهـه665وقوبلت على نسخ  أورى سا : )

                                                 

 لباـان، –دار الكتب العلمي ، بيرو   نشر ،وليل الما ور وضا حواريه ،(ـه365 اليافعي) سليمان  

، لمـان المـذهبالـديباس المـذهب يف معرفـ  أعيـان ع([، ]1/112(، ) 1223/ـه1113) :الطبع  األولى

تحعيـ  الـدكتور محمـد ، (ـهـ322 إبراهيم بن علـي بـن محمـد، ابـن فرحـون، برهـان الـدين اليعمـري)

م ـر العربيــ ، )بــدون ربعــ  أو ســا (،  – دار الـلاث للطبــا والاشــر، العــاهرة، نشــر األحمـدي أبــو الاــور

(1/215.]) 

ابط، بحـث معـد  لاـدوة عاايـ  المملكـ  ( معاجم معاين أل اظ العررن الكـريم، إعـداد فـوزي بـن يوسـه النـ1)

العربي  السعودي  بالعررن الكريم، الماععدة يف مجمـا الملـ  فنـد لطباعـ  الم ـحه الشـريه، المدياـ  

ه، المحور الرابـا: المعـاجم يف ودمـ  العـررن الكـريم، 1121رجب  6ـ  3الماورة، يف ال لة الماععدة من 

 (.225)ص: 

(، تحعيـ  يوسـه عبـد الــرحمن ـهـ133رن، مكـي بـن أبــي رالـب العيسـي) ( تا ـر العمـدة يف غريـب العـر2)

 (، معدمـ  التحعيـ ، 1251/ـهـ1101بيـرو ، الطبعـ  األولـى: ) –المرعشلي، مؤسسـ  الرسـال ، لباـان 

 (. 35)ص:

( يا ر التيسير العجيب يف ت سير الغريب، ناصر الدين أبو العبـاف أحمـد بـن محمـد المـالكي اإلسـكادراين 3)

لباـان،  –(، تحعيـ  مـ  إبـراهيم أوغلـو، دار الغـرح اإلسـ مي، بيـرو  ـه653بابن الماير)  المعروا

 (.3 (، معدم  التحعي ، )ص:1221الطبع  األولى: )
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بلــ  علــى بعــد نســبتنا  بــن العاضــي المكااســي الــذي ولــد ســا : ســاوا  الاســ  والمعا

 (. ـه260)

كما توجد نسخ   الث  لم يعتمدها المحع  بالخزان  الحساي  بالرباط، تحـت رقـم: 

 مرجوحيـ  فن على –، وُيستبعد (1)(ـه235م (، وقد فر  مانا ناسخنا سا : )13116)

 اوز الثامن عشرة سا .يتج   وعمره لنا العباف أبي تأليه – األول الدليل

رابعاـ  خطوطب التفسير الـوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز المنسـوبب خطـأ إلـى 

 علي بن أحمد بن  حمد الرسموكي.

 (، معـال 26/05/2002ورد بموقا األلوكـ  علـى الشـبك  العاكبوتيـ  بتـاري : )

 بعاــوان: مخطورــا  جــاما العــرويين، وقــد ذكــر صــاحب المعــال يف قســم مخطورــا 

التفسـير الـوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز، الت سير بالخزان  مخطور  موسـوم  بعاـوان: 

 .(3)(116(، وعدد لوحاته: )522، تحت رقم )(2)لعلي بن أحمد بن  حمد الرسموكي

                                                 
 (.315/ 1فنرف الكتب المخطور  يف علو  العررن والت سير المح وف  بالخزان  الحساي ، ) (1)

ه الرسموكي الركراكي أص ، التماريت وراا، عالم بال عه ( هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوس2)

ـاس َأفبـ والاحو واألدح وال را ض والحساح والعروأ، تاسب إليه مدرسـ   يلـ ، ونـا درف  أوچب بقَبععق

(، ـهـ1062)  مختله العلو  وأفتى وصاه، من ريووه: عيسى بن عبد الرحمن السـكتاين أبـو منـدي

(، لـه ـهـ1066)  (، محمـد بـن علـي السـم ليـهـ1050)   ليمن ت مذتـه: الحسـن بـن علـي السـم

م ا ا  متاوع  مانا: ررح الجمل للمجرادي، حاري  على المكودي، ررح فرا ض ابن ميمون، رـرح 

(، تا ر ترجمته يف: ]وفيـا  ـه1012الساوسي  الكربى وال غرى، ومجموع  فتاويه، تويف ببععيل  سا : )

العرن الحادي عشر ومن معاصـري المـلجم لـه(، تحعيـ  المختـار  الرسموكي، للرسموكي، )من أع  

السوسي، ربا ونشر رضى اهلل عبد الـوايف المختـار السوسـي، ضـمن سلسـل  م ـادر المعسـول، الطبعـ  

ـــى: ) ـــا  223([، ] صـــ وة مـــن انتشـــر، اإلفـــراين، )ص:15 (، )ص:1255/ـهـــ1105األول ([، ] ربع

محمد المختار بن علي بن أحمد اإللغي السوسي الم ، ([، ]سوف الع2/151الحايكي، الُحايكي، )

ـ  122ـ  16 (، )ص: 1260/ـهـ1350المغرح، ربع  عا : ) –، مطبع  فاال ، المحمدي  هـ(1353 )

 ([. 151ـ  155

 (/https://majles.alukah.net/t7219يراجا موقا األلوك  على الرابط ا يت: ) (3)

https://majles.alukah.net/t7219/
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ــ   ــري قاصــدا وزان ــد، فجمعــت أم ــوان ال ري ــال نــذا العا هتب
ق
ــ  ا  ــت غاي َم فاهتمب

ــد محــاو    ــ  ب ــاف، وبع ــرويين العريع ُت بكــون الع هب
ــدق ــ  المخطــوط ُر ــب نس لطل

ل وطأ على ال نرف الرقمي للخزان ؛ ذل  أن الكتـاح موسـو   المخطوط الماشود ُسجد

حعيعـ  بـالوجيز يف الكتــاح العزيـز؛ غيـر أنــه ماسـوح وطـأ للرســموكي، وأمـا م ــا ه يف 

، ولعـل الـوهم (1)(ـهـ165األصل فنو اإلمـا  أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي) 

سم أو اسم األح والجد.  صادر من
ق
 تشابه يف ا 

 خاتمب

بعــد هــذا التجــوال الحثيــث يف بعــض أمثلــ  مخطورــا  الدراســا  العررنيــ  التــي 

ُنسبت إلى أع   من ب د المغرح األق ى، ودفا إينا  الخط  يف العزو، يسو  لـي وـتم 

 المعال  باتا   مح ل  أهمنا:

                                                 
  بن أحمد بن محمد بن علـي بـن متَّويـه الايسـابوري الشـافعي الواحـدي، إمـا  نحـوي  ( 1)

هو أبو الحسن علي

م سر أديب، له اليد الطولى يف الت سير، تتلمذ علـى يـد جلـ  مـن مشـاهير األعـ   مـن قبيـل: أبـو ال اـل 

ار العروضي)  (، ـه123ثعلبي أحمد بن محمد الم سر) (، أبو إسحا  الـه116أحمد بن محمد ال َّ َّ

(، ودرف عليـه ف ـا  مـانم: أبـو العاسـم الُنـذلي ـهـ130أبو عمران ال اسي المغربي موسى بن عيسـى) 

(. له مـن الت ـانيه الكثيـر ـه515(، وأبو ال ال الميداين أحمد بن محمد) ـه165يوسه بن علي) 

يـز، البسـيط يف الت سـير، الوسـيط يف ت سـير العـررن أرنرها: أسباح الازول، الوجيز يف ت سير الكتاح العز

الماتخـب مـن كتـاح السـيا  لتـاري  (. تا ـر مخايـل ترجمتـه يف: ]ـهـ165المجيد، تويف بايسابور سـا : )

نشـر دار  ،تحعيـ  والـد حيـدر (،ـه611) تعي الدين أبو إسحا  إبراهيم بن محمد ال يرفياي ،نيسابور

وفيـا  األعيـان ([، ]123(، )ص: ـهـ1111: )سا  الاشرلباان،  –رو  بي ،التوزيا ال كر للطباع  والاشر

أبــو العبــاف رــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــي بكــر ابــن ولكــان  ،وأنبــان أباــان الزمــان

 (، 1230لباـان، ربعـ  سـا : ) – بيـرو  ، دار صـادر نشـر ،إحسـان عبـاف ، تحعيـ هـ(651 الربمكي)

رـناح الـدين أبـو عبـد اهلل يـاقو  بـن ، إرراد األريب إلى معرف  األديـب وأ معجم األدبان([، ]3/303)

لباـان،  - دار الغرح اإلسـ مي، بيـرو ، إحسان عباف، تحعي  (ـه626 )  عبد اهلل الرومي الحموي 

تـاس الـدين عبـد الوهـاح  ،ربعا  الشافعي  الكربى([، ]1/1652(، ) 1223/ـه1111: )الطبع  األولى

نشـر  ،عبـد ال تـاح محمـد الحلـوو ،محمـود محمـد الطاـاحي (، تحعي هـ331 سبكي)بن تعي الدين الا

 ([.5/213(، )هـ1113: )الثاني  الطبع  ،هجر للطباع  والاشر والتوزيا
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  وا يف الدراسـا  العررنيـ  قـديما إن ب د المغـرح األق ـى حافلـ  بعلمـان صـا

وحــديثا يف بيــان العــررن أو تأويلــه، ويف علومــه ومــوارد ت وتــه، وتركــوا لاــا ترا ــا متاوعــا 

ومامازا بمااه  فريدة ومانجيا  م يدة؛ وليست الاسب  الخار ـ  لـبعض المخطورـا  

إن فيمـا  لغير أع منا األصليين بقُمزٍك ت ايه المغاربـ  يف هـذا ال ـاه مـن العلـو ؛ بـل

 صحت نسبته الغاي  والك اي .

   ــدقي  يف نســب ــم الاشــر عــد  الت ــ  والاســ  والطباعــ    ــوادح التحعي إن مــن ق

المخطور  إلى صاحبنا، وهذا العادح يـؤدي ب ـاحبنا إلـى منـواة مـن الخطـل والخلـل 

سحيع ، بل إهنا سـبيل إلـى هاـم حعـو  المؤلـه األصـل، وتاـليل للعـارئ وإينـا  لـه 

 ه فيه الرحم  وفاهره من قبله الغبش والتدليس.ب واح بارا

   ــه العلــو ــا الــلاث الم ــاه يف مختل ــل م ــل مــن را  التعام ــى ك ــد عل  ب

اإلس مي  عام  والعررني  واص  تحـري الدقـ  يف البحـث عـن صـح  نسـب  المؤلـه إلـى 

صاحبه، وهذا األمر يشمل التعامل ما الكتـاح المخطـوط وكثيـر مـن الكتـب المطبوعـ  

 حد سوان.على 

  جتناد الجاد ال ردي والمؤسسايت يف تحيين المعلوما  الـواردة يف
ق
 بد من ا 

كثير من فنارف المخطورـا  وكتـب معـاجم الم ـا ا  والعلـو ؛ مـن أجـل ت ـويب 

 بعض األوطان التي وقا فينا واضعوها سنوا حياا وتسرعا حياا رور.

  ر بـا وأسـاتذة تـووي الحـذر يابغي على البحث  يف مجال علو  العـررن وبيانـه

عاد التعامل ما كتب اللاث المخطور ، وترك التسرع يف تحعي  المخطـوط،  ـم نشـره، 

وإذا ما نشر الكتاح محععا ف  بد للمحع  من إعادة تدقي  الا ر فيـه إلوراجـه يف إبـرازة 

أقرح إلى ما يرتايه صاحبنا وم ـا نا، مـا ضـرورة استشـارة المتخ  ـين يف تحعيـ  

ورا  الدرف العررين قبل الشروع يف عمليا  المعابل  بـين الاسـ ، وتحعيـ  نسـب  مخط

 الكتاح إلى صاحبه.
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 > رآة المحاسن،  ن أخبار الشي  أبي المحاسن< كتاب
  ألبي حا د العربي الفاسي 

 القيمب والمنهج

 

 حمزة بن علي الكتاين        

 رسيس الموسوعب الكتانيب لتاري  فاس

 

 رحمن الرحيمبسم اب ال

 وصلى اب وسلم على سيدنا  حمد وآلم وصحبم

تــأليه رــي   ،>مــررة المحاســن مــن أوبــار الشــي  أبــي المحاســن<: يعتــرب كتــاح

هــ/ 1052اإلس   أبي حامد محمد العربي بن يوسـه ال اسـي ال نـري، المتـو  عـا  )

يوسـه الشيوخ أبي المحاسن يوسـه بـن محمـد بـن يف ترجم  والده؛ ري   (1) (1612

 (، مـن أهـم كتـب الـلاجم 1601هـ/ 1013ال اسي ال نري؛ المتو  بمديا  فاف عا  )

، ولمـن ألـه فيـه، يف العرن الحادي عشر النجري، التي لعيت رواجا كبيرا، ن را لمؤل ـه

                                                 
نشــر <(، 233: 1) >و صـ  األ ـر<(، 31) >صـ وة مـن انتشــر<(، 152م ـادر اللجمـ : مـررة المحاســن ) (1)

(، 22) >عااي  أولي المجـد<(، 226: 2) >مااقــب الحايكي<(، 111) >التعاط الدرر<(، 10: 2) >المثاين

 >معجـم المطبوعـا <(، 302) >رـجــرة الاـور<(، 313: 2) >سـلوة األن اف<(، 232: 2) >الدرر البني <
ـــوان<(، 1650) ـــاري  تط ـــ  <(، 235: 2) >ت ـــ <(، 265: 6) >األع ـــ  الد  ي ـــو <(، 113) >الزاوي مؤرو

ــ132) >الشــرفان ــ  (، معدم ــ  ال كــر<  تحعي ــدرر يف ن ــم نخب ــد ال ــن  >عع ــ  د.محمــد ب للمــلجم، تحعي

 عزوز...وغيرها.
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ولما احتواه من مباحـث اعتـرب  أصـ  أصـي  لمـا كتـب بعـدها، بـل يعتـرب هـذا الكتـاين 

 ب التي أل ت بعده.أساف فكرة الكثير من الكت

هــ/ 1121بعتين: األولى سـا  روقد يسر اهلل لي وحععت هذا الكتاح، الذي ربا 

 ، بـدار 2003هــ/ 1123 ، بمطبع  الاجاح الجديدة بالدار البياان، والثاني  عـا  2001

ابن حز  ببيرو ، والمركـز المغربـي للـلاث، بالـدار البياـان، ولعـي الكتـاح رواجـا يف 

 حياه.

 وما ،>مررة المحاسن<عد أحببت يف هذه الدراس ، أن أقرح للعارئ لماذا ولذل  ف

 أســ ل  هــذه. إليــه؟ والعلمــان المــؤروين ن ــرة هــي ومــا موضــوعه، هــو ومــا قيمتــه، هــي

 نـا يسـتاير العـارئ عـل المسـتطاع، قـدر السـطور هذه يف – تعالى بحوله – عانا سأجيب

 .تعالى ب ذنه الكتاح ل  ول مطالعته أ اان

 :> رآة المحاسن< كتابب ز ن –أ 

تتجلى قيم  الكتاح يف ال لة الزماي  التي اوتص نا، والتي عارنا م ا نا، والتي 

تجلت أهم أدوارها يف الكتاح تجليا واضحا. فعد عاش الوالد الشي  أبو المحاسـن بـين 

وعاش المؤلـه الشـي  أبـو حامـد بـين  ، (1601هـ/ 1013 –  1530هـ/ 233عامي )

إضاف  إلى مشـيخ  والـده ومشـايخنم،  ، (1612هـ/ 1052 –  1550هـ/ 255عامي )

وت مذته وأباا ه، بحيث تمتد ال لة المغطاة تركيزا بين مات ـه العـرن التاسـا النجـري 

ومات ه الحادي عشر النجري )السـابا عشـر المـي دي(.  ،)الخامس عشر المي دي(

ـــياسي  ال ع مــ  المــؤرخ محمــد ال ـــغير اإلفــراين وهــي فــلة غطـــاها مــن الااحيــ  الســـ

 تغطي  رامل . >نزه  الحادي< ( يف كتابه 131هـ/ ؟115؟ –  1630هـ/ 1050)
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وتتجلـــى أهميـــ  هـــذه ال ـــلة يف أهنـــا: تمثـــل فـــلة اضـــطراح سياســـي وعلمـــي 

واجتمــاعي، فــلة انتعــال مــن أوس الحاــارة المغربيــ  التــي مثلنــا الــدور المرياــي، إلــى 

السياسي المغربي ممث  يف ال لة بين وفـاة الما ـور الـذهبي وتـولي حايض ا نحدار 

  (.1631هـ/ 1052 –  1605هـ/ 1012المولى إسماعيل بن الشريه )

وقد تعاقبت يف هـذه ال ـلة الـدول: المريايـ ، واإلدريسـي  الجوريـ ، والوراسـي ، 

ى أن ي ـل إلـى والسعدي ، والد  ي ،  م العلوي . والمؤلـه يف هـذا الكتـاح يتحـدث إلـ

 ، (1631هــ/ 1052 –  1605هـ/ 1012دور ال تا  الذي تمثل يف ال لة ما بين عامي )

 والســيب ، وعــد  انت ــا  الحكــم، وعــد  وجــود مملكــ  تاــم الــلاح المغربــي كافــ ...

لمع م الشوارئ  (إسبانيا، الربتغال، بريطانيا)واتسمت كذل  باحت ل الدول األوروبي  

 المغربي .

 لتوقف يف هذه الفترة عند عدة  حطات ها ب:ويجب ا

هي فلة سعوط األندلس، وفلة روفان المناجرين مانا إلى المغـرح، والـذي   .1

كان له دور منم يف تغير التشكيل  السكاني  المغربي ، وتطور الثعاف  والحاـارة المغربيـ ؛ 

، (العاا المشبع  مـث انتشار )سوان من الااحي  العلمــي ، واللباف، والتجارة، واللنــج  

، (األندلسي  وفي  األوراد واألحزاح واألناريدصـــ الطبعي، الت كير) وماـطــــ  الت كــــير

والطبعي  ا جتماعي ...وامتد  هذه ال لة فيما بعد على رول فلة النجرة الموريسـكي  

 .(1)إلى المغرح. والتي عمت نطا  التغطي  يف هذا الكتاح كله

ي المخازن، أو معرك  الملوك الث  ـ ، أو غـزوة تامـدة كمـا يسـمينا معرك  واد  .2

المؤلــه. وهــي معركــ  كــان لنــا مــا بعــدها يف التــاري  المغربــي، بــل امتــد تأ يرهــا علــى 

                                                 
( أرخ لنجرة األندلسيين والمورسكيين من األندلس ب سناح والدنا إما  الدعوة الدكتور علي بن المات ـر 1)

 راجا.فلي ،>انبعاث اإلس   يف األندلس<: الكتاين الشنيد رحمه اهلل تعالى، ب سناح يف كتابه
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ــ  ماــذ عــا   إلــى عــا   ، (1532 /هـــ256)السياســ  الخارجيــ  المغربيــ ، وهيبتــه الدولي

نسا، والتي مثلت رور مسـمار  ( حيث معرك  إيسلي بين المغرح وفر1513هـ/ 1260)

 عاـد – تعـالى اهلل رحمـه –يف نعش العزة المغربي  ودول ا ستعمار فيما بعد. فـالمؤله 

 هـو فينـا وغزا المحاسن أبو الشي  له الملجم حارها والتي – المعرك  هذه عن حديثه

 وصـه وي ـ نا مشـاهدينا، أدرك مـن حـديث الواقعـ  عن يتحدث – أتباعه من ورا   

و حديثــه مــن فوا ــد؛ كــالك   عــن الغاــا م وكيــه ســلبنا العامــ  ولــم يخلــ و . رمعاصــ

 .(1)تعسم...إل  

 (، وكيه تمت، وموقه المؤله 1610هـ/ 1012فتا  تسليم العرا ش عا  )  .3

أوسـا وأكثـر ت  ـي . وهـي  221مانا. وهذه ال تا  نجد أوبارها يف تـاري  اإلفـراين ص

من فـاف إلـى الباديـ ،  ـم  (المؤله)الشي  أبي حامد التي كانت السبب األكرب يف هجرة 

 انتعاله لتطوان حيث تويف رحمه اهلل تعالى.

صراح  المؤله السياسي ، حيث كان قد كتب كتابـه يف وقـت  و ن أثر هذه الفترة:

فتا  واضطراح. وكذا ردة تع يم  ألمران الزاوي  الد  ي  الذين كان يعتربهم ممن أحيى 

 وسببا من أسباح األمان فيه. السا  يف المغرح،

 :المحاسن أبو الشي : لم المترجم –ب 

تتجلى أهمي  مررة المحاسن كذل  يف الملجم لـه الشـي  أبـي المحاسـن يوسـه 

 ال اسي؛ حيث إن كل ترجم  ت طبأل ب بغ  الملجم له يف الدرج  األولى.

لطريعـ  فالشي  أبو المحاسن كـان يف وقتـه رأسـا مـن رؤوف الت ـوا، بـل والـد ا

ال وفي  الشاذلي  يف فاف وإمامنا، وقد كان ت وفه من صاه الت وا السـاي السـل ي؛ 
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فعد كان جامعـا بـين الشـريع  والحعيعـ ، محمـدي المشـرح. والعـارئ للجمتـه يتحعـ  

باندماس الشريع  يف الحعيع ، وانبثا  الحعيع  من الشريع ، على رريع  السـله ال ـالل. 

 أن حبـذا هامـا ترياقـا تعتـرب – تعالى اهلل رحمه –ي أ بتنا المؤله بل الرسا ل ال وفي  الت

 تعـديمنا مـا ،والمراجـا الكتـب مختلـه مـن رـتاهتا بلـم باحـث ويت ـر  ،م ـردة تجما

 الاعي الت وا ورري  السلوك را  من كل ندينا ينتدي صحي   فتكون واص ؛ بدراس 

 .الطاهر

، متوســعا، تح ــل علــى أدوا  والشــي  أبــو المحاســن كــان عالمــا كبيــرا، عــام 

العلو  وأتعانا، بل كان يرجا إليه وينتـدي ب ررـاداته كبـار علمـان فـاف وقتـه حسـب مـا 

 اهلل رحمـه –ذكره المؤله يف رـي الكتـاح. والرسـا ل واألجوبـ  التـي أوردهـا المؤلـه 

دليـل  ،...وغير ذلـ التشريا وفلس   وال عه والك   والماط  التوحيد علو  يف – تعالى

 كبير على ذل ، وحبذا أن ت رد كذل  بدراس  مستعل .

والشي  أبو المحاسن كان مدرس  أو قي ، ومثا  للسياسـ  ا جتماعيـ  والـورع، 

والتخل  بـاألو   ال اضـل ...فع قته بـالملوك والساسـ  لـم تزحزحـه قـط عـن صـ اته 

 المحمدي  التي تمثل نا رضي اهلل عاه.

لوك بما فيه إص ح للمجتمـا، وكـان لـه دور را ـد وكان رجل سياس  ومثاوا  للم

يف اإلص ح السياسي يف الب د يتجلى ذل  يف محاولته اإلص ح بـين الما ـور الـذهبي 

. وتوسط ملوك المغرح به يف جمل  من العاـايا التـي تخـص الـب د. و  (1)وبعض ولده

لعبـاف أحمـد أكمل نب  من عـد  قبولـه عـرأ الما ـور الـذهبي لـه بجعـل نجلـه أبـي ا

قيما على وزانـ  العـرويين التـي قـال بأنـه مـا جمعنـا إ  لـه ولولـده، واعتـذاره  (الحافل)
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ما كرهت لكم مطالع  الكتـب وا سـت ادة مانـا؛ ولكاـي كرهـت <: لولده عن ذل  بعوله

فعوضـه اهلل تعـالى يف ذريتـه عـن  >.(1)لكم عم  يحـوجكم إلـى الوقـوا ببـاح السـلطان

ــالعلم الــذي ا ــ  يف جــاما ذلــ  ب ســتمر  لنــم فيــه الزعامــ  قــرنين مــن بعــده، وبالخطاب

العرويين التـي اسـتمروا فينـا علـى رـول ال ـلة الممتـدة يف العـرن الثالـث عشـر ون ـه 

 الرابا عشر.

وكان زعيما إص حيا وحربيـا؛ يتمثـل ذلـ  يف مشـاركته ال عالـ  با سـه وأتباعـه يف 

 ول نا ومن –الجيش المعاو  للربتغال  معرك  وادي المخازن، ودوره الجرين يف تثبيت

. ومـن أتباعـه: الشـندان السـبع  بـدن ذي بـادئ المغرح جيش انكسار عاد – أوروبا سا ر

والشـنيرة قبـتنم بعبـ  سـبع   ،المدفونون جوار ضريحه بالعباح من فاف، أس ل من قبتـه

 رجال.

 ، حياة كانت حياة الشي  أبي المحاسن حياة ع يم من ع مان اإلس  :والحاص 

صويف كبير يحتاس إلى معرفتنا وا ر ع علينا كل صويف، وحياة عالم كبيـر يحتـاس إلـى 

معرفتنا كل من له اعتاان بالعلم والعلمـان، وحيـاة مجاهـد مـن عليـ  المجاهـدين يسـت يد 

مانا ويعود إلينا كل من صعلت ن سه بمجاهدة أعدان اإلس  ، وحياة سياسي محاـ    

السيرة الابويـ  والنـدي المحمـدي، حـري بكـل مـن لـه مراسـ  مـن  يا  ل إ  عن قوف

 قـيم فيـه تجسـد  رجـل وحيـاة علينا، ا ر ع – واص  –الساس  المسلمين والمغارب  

 هــذا يعتمــد أن يجــب بحيــث المحمديــ ، واألوــ   الاعــي، الطــاهر اإلســ مي الســلوك

علم مـن أعـ   المغـرح  . ووتاما: ترجم تربي  أحسن اإلس مي الاشن تربي  يف الكتاح

   تستعيم دراس  التاري  المغربي دون دراس  رخ يته وأوباره.
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ذه السـما  تعطـي للكتـاح أهميـ  كـربى تجــــعـــله يف م ـاا الكـــتب ـــــــكل ه

 المرجعـي  التي يحتاجــنا كل قارئ...

  وسوعيب الكتاب: -جــ 

ــي تت ــه نــا  ــا الت لموســوعي  والشــمولي  : ا>مــررة المحاســن<ومــن أهــم المزاي

 والعم .

فالمؤله يسـتطرد أ اـان كتابتـه عاـد ذكـر أي فا ـدة علميـ ، أو و ـل  أو قيـ ، أو 

 حاد   تاريخي .

دي  منمـ ؛ كوجـوح الا ـر يف يبحث يف عدة مسا ل عع فهو كتاب توحيد وعقيدة 

 أدل  الععا د وعدمه، ومباحث يف الحدوث والعد ...وغير ذل .

يبحث يف مسا ل فعني  عديدة؛ كالبدع  وتعسـيمنا، ورـد   وهو كتاب فقم وأصول

والمغـانم، وهـدايا الـو ة وحكـم أوـذها، والسـان  ينالرحال لزيارة العبور، وأحكا  ال 

 الرواتب، وا جتماع للعرانة والذكر...وغير ذل .

يبحث يف أمور دقيع  يف السـيرة الابويـ  الشـري  ؛ كوقـت و دتـه  وهو كتاب سيرة 

ته عليه الس   من السبيل المعتاد...وغير ذل .، وو د 

 مـن مجموعـ  تخـري  علـى – تعـالى اهلل رحمه –عمل مؤل ه  وهو كتاب حديث 

ــث ــي األحادي ــه تخــص الت ــا المواضــيا، مختل ــر م ــا ذك ــن مرتبتن ــث م  الت ــحيل حي

. وتحــدث عــن صــحيحي البخــاري ومســلم ونســخنما العتيعــ  الموجــودة والتاــعيه

ص  نسـخ  ابـن سـعادة ل ـحيل البخـاري التـي تعتـرب أهـم نسـخ  بالمغرح ب سناح؛ وا

 للبخاري وأصحنا.
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بحث فيه مؤل ه وتحدث عن عدة أمور تاريخيـ  هامـ ؛ كتـاري   وهو كتاب تاري  

اوتطاط الع ر الكبير، ونبذة من تراجم أع مه، وتاري  مديا  ر شاون وباا نا، وأوبـار 

 تاريخي  كثيرة يف ريا  الكتاح.معرك  وادي المخازن، وف ل يف ذكر أوبار 

تحدث فيـه مؤل ـه عـن عـدة فوا ـد يف علـم الاسـب؛ كالعاعـدة  وهو كتاب أنساب 

الخلدونيـ  يف صــح  الاســب وعــدمنا، و بــو  نســب المــدعي وعدمــه، ورــروط ذلــ . 

وتحدث ب سناح كذل  عن أنساح عدة مـن أرـراا المغـرح؛ كاألدارسـ  والعـادريين 

يف و ــوص ذلــ  ســماعا  وأجوبــ  لجملــ  مــن أعــ    والعلــويين...وغيرهم. ونعــل

 المغرح؛ واص  اإلما  الع ار رحمنم اهلل تعالى.

تحدث فيه عن عـدة مسـا ل تتعلـ  بالجغرافيـا؛ واصـ : قبلـ   وهو كتاب جغرافيا 

فاف واتجاهنا وسمتنا، موضحا أفكاره وررانه برسو  تخطيطي  ر رنا إ باهتا كمـا جـان  

 يف المطبوع  الحجري .

ممتـا <ك ـاحب  هو كتاب أسانيد علميب وطرقيب كانت  رجعـا لمـن أتـى بعـده و

.وغيرهم يف تحعيـ  .>الربهان الجلي<و ،>المال البادي <و ،>ابتناس العلوح<و >األسماع

 أسانيد السادة الشاذلي . ويأيت الحديث عن هذا الموضوع قريبا ب ذنه تعالى.

لعلـو  وغيرهـا يبحـث بحـث عـالم ا هـذه جميا يف – تعالى اهلل رحمه –والمؤله 

متعم  متبحر، حر ال كر والامير، يذكر ررانه استع   وتعلي  بكل صراح  ووضـوح، 

 ويحرر مختله المسا ل التي يتطر  إلينا تحريرا علميا دقيعا.

 والكـ  ، الععا ـد كتـب يف >المـررة< عن الاعل نجد أن – ذل  أجل من –و  بدع 

واألنســاح، والت ــوا والســلوك، والسياســ  الشــرعي   يثوالحــد والاــوازل، وال عــه

ع وة على كتب التاري  واللاجم؛ األمر الذي أعطـى للكتـاح أهميـ   ،واألصول...إل 
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وأضافت إلى الملجم له حلـ  أوـرى  ،جعلته يف ال دارة من بين كتب اللاجم المغربي 

 زاد  يف ذيوع ذكره ورنرته.

 عادات:ب والاالجتماعي النواحي تغطيب –د 

: ت ـوير مؤل نـا للحيـاة >مررة المحاسن<من الجوانب المنم  التي تربز نا أهمي  

ا جتماعي  للمجتما المغربي؛ وواص  ال اسي. وهذا جانب قلت أو عدمت المؤل ـا  

 التي غطته قبل ذل  التاري ؛ على األقل ضمن المطبوعا  من الكتب.

ي ـه كـل  ـوح  ـوح ونعـال  فالمؤله عاد وص ه للباف الشي  أبي المحاسـن،

نعال مما كان يستعمله، فيـذكر اسـمه باللنجـ  المغربيـ ، وي ـ ه وصـ ا دقيعـا،  ـم يـذكر 

 قرياته عاد العرح العدامى إن وجد .

وعاد حديثه عن دور فاف؛ يتكلم عن البايع  والسطوان...وغير ذل  مـن عـادا  

 ره يف ذهاه كما هو.أهل فاف يف بيوتاهتم، وي  نا وص ا دقيعا يجعل قار ه يت و

وكــذل  يتحــدث عــن عــادا  فــاف وبعــض المــدن األوــرى كالع ــر الكبيــر يف 

 المأكل والحياة اليومي  وبعض المااسبا  الدياي ؛ كيو  المولد الشريه...وغير ذل .

 زمانــه، يف – واصــ  –فــالمؤله يــؤدي لاــا صــورة متكاملــ  عــن المغــرح ال اســي 

 بالدراس  والبحث.ت رد  أن وحدها الااحي  لنذه ويمكن

و  ريب أن نجد بعد ذل  ح يد أوي المؤله الع م  المندي بن أحمد بن علي 

العـرا ا سـي يف <:  ( ي رد هذه الااحي  بمؤله واص سماه1625هـ/ 1102ال اسي )

استدل فيه لكل عادة عادة من عادا  فاف بما يوافعنا من السا  والسيرة  >العرا ال اسي

  تخلو العوا د <: على ضون قول الشي  أبي المحاسن ،صول التشرياالابوي  الشري   وأ
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. وهـو معـدود مـن م عـودا  الخزانـ  المغربيـ ، ومـا أحـراه (1)>العام  ب ـاف مـن مسـتاد

 بالوجود والطبا.

و  بدع بعد ذل  أن يأيت ح يد أوي المؤله الحافل عبد الرحمن بن عبـد العـادر 

الشنيرة فيما ات ـ  عليـه علمـان فـاف وجـر   ( ويؤله ما ومته1026/1655ال اسي )

العمليـا  <عليه عادهتم بالحكم به يف ال تيا، وهي الشـنيرة بما ومـ  العمـل ال اسـي، أو 

 وقد ررحنا جمل  من أع   المغرح فيما بعد وعارضوها بما وما  أورى. .>ال اسي 

 إن لـــــــم يكـــــــــــانا أو تكاـــــــه ف هنـــــــا
 

 ربيبتــــــــه غــــــــــذته أمــــــــه بلباهنــــــــا 
 

 تراجم الكتاب: - هــ

أكثر من تسعين ترجم ؛ تتامن أرياخ الشـي   >مررة المحاسن<لعد تامن كتاح 

أبي المحاسن يف الت ـوا والعلـم، وأرـياونم، وأصـدقانه، وربـانه، وإووانـه، وأباـانه، 

وت مذته..وترجم  المؤله ن سه وذكره جمل  مـن مشـيخته، وتـراجم جملـ  مـن أعـ   

أبي سلنا ، والشي  ابن مشـيش..وغيرهما، وتـراجم جملـ  الت وا بالمغرح؛ كالشي  

من الملوك والثوار؛ كمحمد بن علي الشريه الجوري وغيره، وتراجم جمل  من أعـ   

 الحديث كالحافل ال ديف وابن سعادة وابن وير...وغيرهم.

وتكمــن أهميــ  هــذا الجانــب مــن الكتــاح أنــه ضــماه تــراجم لجملــ  مــن صــلحان 

ــرح ــاف والمغ ــان ف ــذهتم،  وعلم ــم وت م ــه ن ســه أو أدرك بعــض ذوين ــم المؤل أدركن

وجالســنم ووصــه حــالنم ومعــامنم، ورتبــتنم يف العلــم، والميــادين التــي برعــوا فينــا، 

بحـيث كان مادة أساسا لجميا من جان بعده، بل ان رد بلاجم يعـد الوحيـد الـذي تـرجم 

  ين به.ألصحانا؛ واص  ربان الشي  أبي المحاسن وبعض ت مذته والمخت

                                                 
 .حجري .31ص >( مررة المحاسن1)
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وبذل  ف ناا نجد هذا الكتاح مادة أساسي  لجميا من كتب بعده يف تـراجم أعـ   

ممتـا < المغرح يف تل  ال لة؛ واص  أعـ   فـاف. كح يـد أويـه المنـدي بـن أحمـد يف

التعــاط <و >نشــر المثــاين<فعــد ســا  تــراجم كاملــ  مــن عاــده، والعــادري يف  ،>األســماع

وجـد جـدنا اإلمـا  محمـد بـن جع ـر  ،>ااي  أولي المجـدع<والمولى سليمان يف  ،>الدرر

 ،>زهــر ا ف<والشــي  عبــد الكبيــر بــن هارــم الكتــاين يف  ،>ســلوة األن ــاف<الكتــاين يف 
ومحمد داود  ،>اإلع   بمن حل مراكش وأغما  من األع  <والعباف ابن إبراهيم يف 

 ..وغيرهم..>تاري  تطوان<يف 

  العلوم:يف فاس  شيخب جذور –و 

من الااحي  السياسي ، وأهنا كانت  >مررة المحاسن<سب  أن تحد ت عن فلة كتاب  

 فلة اضطرابا  وق قل.

. (1)أما من الااحي  العلمي ؛ فيعد المؤروون هذه ال لة فـلة ركـود علمـي وانـزوان

م  حاسـ فـلة – كـذل  –و  ر  أن الدارف للتاري  الثعايف المغربي ي حل أهنا كانت 

 ري  العلمي المغربي. وذل  لهسباح التالي :يف التا

 ا ضطراح السياسي الذي دا  ل لة ما   وومسين عاما تعريبا.  .1

ــان لــه دور يف   .2 ــ ، والــذي ك ــواحل المغربي ــي لمختلــه الس ــتعمار األجاب ا س

انحسار المد الثعايف وـارس المـدن. وإن كـان المختـار السوسـي اسـتثاى سوسـا مـن هـذا 

 .(الزاوي  الد  ي )نستثاي جبال األرلس ماه كذل   ، وكذل (2)ا نحسار

                                                 
 (  ما اعتبارنا للانا  العابرة التي رندها ع ر الما ور السعدي أواور العرن العارر.1)

 .21ص >سوف العالم < ( 2)



 
322 

ــه بمختلــه أفكــارهم   .3 ــر الســكاين للمغــرح نتيجــ  هجــرة األندلســيين إلي التغي

 ونزعاهتم و عافاهتم. 

ورود جمل  من علمان األندلس إلى المغرح بت ميذهم، وتأ يرهم المبارـر يف   .4

من تاري  اإلسـ   يف األنـدلس السلوك العلمي لدى المغارب ، واص  وأن العرن األوير 

راهد روادا على المسـتوى الثعـايف والعلمـي وال كـري؛ كـأبي إسـحا  الشـاربي، وابـن 

 جزي الكلبي، وابن أبي عاصم الغرناري، وأبي عبد اهلل ابن الموا ...وغيرهم.

انتعال الحكم يف المغرح من البيوتا  الرببري  إلى بيوتا  األرراا النوارم،   .5

 ال اسـي  العلمي  البيوتا  جل انعراأ يف تأ ير له كان ربما – الساب  العامل ما –والذي 

ــي ــل ارــتنر  الت ــرن قب  والســراس، والونشريســي، المكــودي، كــيل عشــر؛ الحــادي الع

 األقليــا  لــبعض ماتميــ  أو أندلســي  جــذور ذا  أوــرى وفنــور...والزقــا  والمــوا ،

 يرهم.ة...وغوميار وجسوف، سودة، وابن ال نري، كال اسي

وعلى العمو ؛ ف ن ا نتعال إلى األل يـ  النجريـ  الثانيـ  كـان لـه تـأ ير علـى عمـو  

 العالم اإلس مي من أق اه إلى أق اه، سوان من حيث المانجي ، ومن حيث الاوع.

وقد كان العرن العارر النجري الاواة التي انطلعت مانا أسانيد المدارف العلمي ، 

هـــ/ 1336ل المغربــي مــن ا ســتعمار ال رنســي عــا  )واســتمر  إلــى فنــور ا ســتع 

 >مـررة المحاسـن< ( حيث بدلت األرأ غير األرأ والسماوا . والمؤلـه يف 1256
: (1)يلجم لعام  علمان فاف أصحاح هذه الطبع ؛ كالع ار الـذي قـال عاـه ابـن إبـراهيم

ــا< ــ  يف زم ــرح؛ فا  ــاف فاــ  عــن ســا ر أقطــار المغ ــم كاســدا يف ف ــان ســو  العل ن ك

يبن العاصـمي والـد علـم الحـديث واإلسـااد بـالمغرح هـو  ،>!الع ار وعبد الرحمن ُسـعَّ

                                                 
مطمـل < الشي  الطيب بن محمد بن عبد العادر ال اسـي يف . عن(215: 5) >اإلع   بمن حل مراكش< (  يف1)

 .>الا ر
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ورضوان بن عبد اهلل الجاوي. وأبي العبـاف الماجـور ومحمـد وـروا التونسـي إمـامي 

علم المععول، وأبـي العاسـم ابـن أبـي الاعـيم الغسـاين العاضـي ال يلسـوا، وأحمـد ابـن 

، وعبـد الـرحمن بـن محمـد ال اسـي إمـا  الت سـير العاضي المكااسي إمـا  علـم التـاري 

والم سرين، وأبي المحاسن يوسه ال اسي إما  الت وا الشاذلي بالمغرح، وأبي بكر 

 الد  ي المجاري ري  ا جتناد والمجتندين...إل .

ــالينم،  ــ ، وأم ــ  بعاــنم العلمي ــ  مــن أجوب ــ  ياعــل جمل ــا ذل والمؤلــه يف جمي

ــ  التــي أرســلنا اإلمــا  الع ــار للشــي  وأوبــارهم، ومــن أهــم ذلــ : الرســال   التوجيني

الشريه أحمد بن علي العلمي الش شاوين، والتي تعد يف درج  كبيرة من األهمي  للعـالم 

 .(1)والمتعلم 

 :الصوفيب الناحيب  ن والمغرب فاس  شيخب جذور –ز 

  ومشــيخ ال ــوفي  مشــيخته يف واصــا ف ــ  – تعــالى اهلل رحمــه –أفــرد المؤلــه 

، وربمـا يعـد هـذا الكتـاح أول كتـاح ي ـرد هـذا ،  ـم أسـانيدهم إلـى رسـول اهلل والده

المبحث بتل  الدراس  المست يا ؛ دراس  عالم بحا   مطلـا ار عـا عـز ن يـره، مـدرك 

 للاجم أغلب الرواة الذين يذكرهم، موضوعي يف بحثه واستاتاجاته.

أ اـان عرضـه  >األسـماعممتـا <  وقد اعتمد هذا ال  ل الشي  المندي ال اسـي يف

تح   أهل ال ـديعي  يف أسـانيد الطا  ـ  الجزوليـ  <ألسانيد الطريع  الشاذلي ، وكذل  يف 

ابتنـاس العلـوح بأوبـار <والشـي  عبـد الـرحمن ابـن عبـد العـادر ال اسـي يف  ،>والزروقي 

والشـي  عبـد السـ   بـن الطيـب العـادري يف  ،>الشي  أبي المحاسن وريخه المجذوح

وروـر مـن بحـث يف هـذا البـاح:  ،>د األحمد بلجم  الشي  أبـي عبـد اهلل أحمـدالمع <

                                                 
 حجري . 131ص >مررة المحاسن<(  ان ر 1)
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ري  جمل  مـن رـيوواا، فخـر المغـرح وحاف ـه الشـي  أحمـد بـن محمـد بـن ال ـدي  

الربهـان الجلـي يف انتسـاح ال ـوفي  إلـى سـيدنا <: الغماري اإلدريسي الحسـاي يف كتابـه

، ودرف تل  األسانيد دراس  مسنب ، حيث جما فيه جميا ما بلغه ار عه الاادر ،>علي

 وأفردها نذا البحث، وهو مطبوع مغن عما سواه.

و  بــد تحــت هــذا العاــوان مــن الحــديث عــن الت ــوا: ماهيتــه، ماشــ ه، ع قــ  

الت وا بيل البيت الكرا ، الطرقي  والدول  اإلدريسي ،  م تحرير رأياا يف ساد الشي  ابن 

 ه وسلوكه.رريعت يف – عاه اهلل رضي –مشيش 

 أسلوب الكتاب ولغتم: -ح 

مـررة <: أسلوح الكتاح ولغته؛ فيتميـز أسـلوح >مررة المحاسن<من أهم مميزا  

بالس ســ  والمتانــ  وجمــال العبــارة، وكــذل  باســتخدا  المؤلــه أســاليب  >المحاســن

وتراكيب لغوي  راقي ، وانتناجـه السـجا غيـر المتكلـه. ملـئ با سـتعارا  والشـواهد. 

اه لبعض غريـب األل ـاظ فـ ن ذلـ  لـم يخـل مـن عذوبـ  وجماليـ . واصـ  يف وما تام

 معدم  الكتاح.

ــه  ــ ن المؤل ــاح: ف ــا يف صــدر الكت ــه –أم ــالى اهلل رحم  أســلوبه يف يسلســل – تع

 لـه را  بما ويستشند ل ل، غريب و  سجعا – العمو  يف – يتكله و  عذبا، اسلسا 

لموضـوع المتحـدث عاـه، غيـر أنـه   يكثـر مـن ااسـب  لالم واألرـعار العلمـان أقـوال من

 ا ستشنادا  الشعري .

أمــا يف واتمــ  الكتــاح؛ فلغــ  ا سلســال ت نــر بوضــوح، عذبــ  سلســ  كــالز ل، 

 يشتني العارئ دوا  مطالعتنا وإمرار عيايه نا.
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 رافعـا بيتـه، بأهـل م تخـرا تجـده – عبارتـه ودقـ  أسـلوبه ف ـاح  مـا –والمؤله 

ــدارهم، ــا ، والحــافل، ياــ ي  مع ــ ؛ كاإلم ــ  والجاهي ــاح العلمي ــه األلع ــينم مختل عل

والعارا، والشي ...ون س الشئ ن رته إلى علمان ع ـره. وهـو   يلمـز و  يميـل إلـى 

 الس اسه، بل يذكر كل امرئ بالـ ال الذي فيه ويـغاي عن الز  ...

 : أن ومـن أرـاا مـا وقـا مـن ذلـ<: ومثال ذل  عاد حديثه عن فتا  العرا ش قـال

 ألغــراأ العــرا ش مدياــ  مــن تمكياــه يف – اهلل دمــرهم –الســلطان تكلــم مــا الا ــارى 

، ويأوـذ العلمـان علـى ذلـ  يعـرأ مـن وبعـث واهيـ ، بأعذار الااف على وموه فاسدة،

موافعتنم ليدفا اللوم  عـن ن سـه؛ فمـانم مـن لـم يجـد مادوحـ ، ومـانم مـن ع ـمه اهلل 

لطان، و  أسمان العلمان الذين أفتوا بذل  البارل، و  فلم يذكر اسم الس >.(1)بالورع...

 حتى ذمنم ولو فاهريا.

والمؤله يف كتابه م عم بالروح اإلس مي  العوي ، وراي غيور على وراه، راس لـه 

الخير والسداد، كما أنه صلب ضـد الك ـرة والا ـارى وأعـدان اإلسـ  ،   يـذكرهم إ  

 وما راكلنا من األل اظ. >لعانم اهلل<و ،>دمرهم اهلل<: مععبا ذكرهم بل ل

كمـا يتسـم أسـلوبه بـالورع والتثبـت العلمـي، والح ـاظ علـى المـادة العلميـ  التــي 

يسوقنا؛ فنو إن لم ياـبط أمـرا مـن مح وفاتـه، ولـم تسـع ه مراجعـه التـي بـين يديـه؛   

 ثير عاده.يأنه عن قوله: أنسيته، أو: الاسيان ماي..أو ما رابه ذل  من العبارا ، وهو ك

ي ـرح بأنـه مـا كتـب الكتـاح  3وقبل كل رئ؛ ف ن المؤله يف معدم  الكتـاح ص

إ  لذريــ  الشــي  أبــي المحاســن، وأنــه اســتطرد فيمــا يــرى أن فيــه فا ــدة، لياعــل صــورة 

ربمـا ذكـر  مـا هـو يف صـاع  <: الملجم من جميا جوانبنا كمـاهي. فنـو ي ـرح بعولـه

                                                 
 .151(  مررة المحاسن 1)
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 يعـرس ببـادي الـرأي عليـه؛ محاف ـ  علـى أن تكـون التأليه حشو   يحتاس إليه، ولغو  

فنو موضوعي يف مانجه، بعيـد  ،>صورة الحال بارزة إلينم، ومثال الواقا ما   لدينم...

 عن قلب الحعا   وتزويرها.

: أنه   يكاد يـذكر اسـما مـن األسـمان إ  ويـذكر >المررة<ومن مميزا  أسلوبه يف 

يتح ل يف ذكر الكرامـا  إ  مـا   ياـايف الععـل أو كايته معه على رريع  أهل الحديث، و

 .جانه وكيه إلينا وربه يساد – العادة يف –الشرع، وإذا أتى بغريب  من الغرا ب ف نه 

يحتـاس إلـى كتـاح  >مـررة المحاسـن<فالحديث عن مميـزا  أسـلوح والحاص   

 بحجمه أو أكرب ماه، ويك ي من الع دة ما أحاط بالعا .

 اب و صادره: راجع الكت -ط 

يعتمد المؤله يف كتابه على أكثر من سـبعين مرجعـا؛ مانـا: مـا هـو مرجـا أصـلي 

 عليه باي الكتاح، ومانا: ما هو مرجا فرعي يست يد ماه المؤله.

ترجمـ  رـعيعه الحـافل و ن أهم المراجع األصليب التي بنى عليها المؤلـف كتابـم: 

وهـو    ،>ال ـ ي  يف األسـانيد اليوسـ ي المـال "ال اسي لوالده؛ وربما يع د نـا: كتابـه 

 13يزال مخطورا. ومانا: رسا ل الشي  أبي المحاسن التـي كانـت بـين يديـه؛ فعـد أورد 

رسـال  يف ف ــلي: رسـا له وأجوبتــه. وجـزن ألبــي العبـاف أحمــد الجزولـي يف ســماعا  

 الشي  أبي المحاسن، ومجموع  كـربى بالغـ  األهميـ  مـن المراسـ   التـي كانـت بـين

أفراد عا لته وكبـار أعـ   فـاف، كانـت معتمـدة لجميـا مـن جـان بعـد الشـي  أبـي حامـد 

 ياعلون عانا يف مختله المسا ل.
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ــا يف  ــي أ بتن ــهوراد الشــاذلي ، واألحــزاح ال ــوفي  الت ــرة ل ــذل  المــادة الكبي وك

الكتــاح، وععبنــا بــذكر أدلتنــا مــن الكتــاح والســا ؛ بحيــث يعــد مرجعــا منمــا ح ــل لاــا 

 كما كانت تتلى أيا  ازدهار الطريع  الشاذلي  وعلما نا. ن وصنا

 وتعتـرب كتابـه، – تعـالى اهلل رحمـه –هذه أهـم الم ـادر التـي باـى علينـا المؤلـه 

 فنــرف ضــمن ذكرهــا أفردنــا فعــد األوــرى؛ الم ــادر أمــا للكتــاح، األساســي  الم ــادر

 .الكتاح هناي  يف المؤله مراجا

التــي جعلتــه يف محــل  >مــررة المحاســن<زا  ووتامــا لنــذا ال  ــل؛ هــذه أهــم ميــ

ال دارة من بين الكتب المغربي ، وجعلت أغلب من جان بعـد الشـي  أبـي حامـد يؤلـه 

على هنجه ورريعته، وتبعـى باـود أوـرى: كتـاري  الزاويـ  ال اسـي ، ونبـذة عـن تـاري  رل 

اسـتع   ال اسي ال نريين، وقيم  مؤله الكتاح وترجمته؛ أذكرهـا يف ال  ـول العادمـ  

 بحوله تعالى...

 :> رآة المحاسن< تحقيق كتاب

أن ت ـديت لتحعيـ  هـذا الكتـاح العـيم،  –كما نوهت إليه أع ه  –يسر اهلل تعالى 

وإعداده للطبا، معتمدا على عدة نس  سأتحدث عانا  حعا إن رـان اهلل، وقـد كـان هـذا 

المغربــي المطبوعــ ،  العمــل ذا جــرأة وإقــدا  يف ذلــ  الوقــت، ن ــرا لعلــ  كتــب الــلاث

ــالى  ــذي يســر اهلل تع ــ  العمــل ال ــي، ذل ــاجي المغرب ــي واإلنت ــل التحعيع ولاــعه العم

وت ــديت لــه بــاكرا، وأرــكر اهلل أن جعلاــي مــن أوا ــل المعــدمين عليــه والعــاملين فيــه، 

 والداعين إليه يف المغرح.
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لة التيه؛ يف ف – يبدو فيما – >مررة المحاسن<أله الشي  أبو حامد العربي ال اسي 

 بعد وروجه من فاف، وقبل استعراره يف تطوان. ولاا على ذل  عدة قرا ن:

 حديثه عن فتا  العرا ش ووروجه من فاف.  .1

اعتذاره يف كثير من فعرا  الكتاح بعـد  وجـود الم ـادر بـين يديـه، وباسـيانه   .2

عراره يف لكثير من األوبار وعد  ضبطه فينا ن را لطول عنده نا. مما يدل على عد  اسـت

 مكان يلم فيه رعث م ادره.

ت ريحه يف ريـا  الكتـاح بتاعلـه مـن مكـان لمكـان وعـد  اسـتعراره، ورـول   .3

 .(1)زمانه بذل 

ذكر هذا الكتـاح أو تحـدث عاـه مـن بـين ملجميـه بــأنه لـم ت ريل جميا من   .4

(، وابـن 315: 2) >السـلوة<وجـد جـدنا يف  ،31ص >عااي  أولـي المجـد<يتم؛ ك احب 

الم ـــادر العربيـــ  لتـــاري  <، والماـــوين يف 115ص >دليـــل مـــؤرخ المغـــرح< ســـودة يف

 ...وغيرهم.133ص >مؤروو الشرفان<(، ولي ي بروفا ال يف 113: 1) >المغرح

بعــد نحــو ســت <)حجريــ (، بأنــه ألــه الكتــاح  131بــل صــرح المؤلــه ص  .5

ن يف هـذه كـا فـ ن. رفاقنا عن المدارا  يف والبعد – فاف: أي –وعشرين سا  من فراقنا 

فيكـون تـاري   .>المرة وصـول، ويف قراراهتـا ح ـول؛ ف قامـ  ضـيه، وإلمامـ  ريـه...

 صـرح – تعـالى اهلل رحمـه –للنجرة. ويكون المؤلـه  1016كتاب  الكتاح حوالي: عا  

 .نا يستعر لم أنه غير مرارا، مانا وروجه بعد فاسا بدووله

الكتـاح، وحـدده يف الباـود  وقد صدر المؤلـه كتابـه بمعدمـ  ذكـر فينـا مانجـه يف

 التالي :

                                                 
 .1 ،2(  ان ر على سبيل المثال: ص1)
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 ا قت ار على سيرة ربا ه وسل ه.  .1

محاولته توضيل صور الوقا ا من جميا الجنا  وإن اضطره األمـر إلـى ذكـر   .2

 ما هو من قبيل الحشو، غير أن له به ق دا.

المؤله إنما ق د بتألي ه الكتـاح أباـانه ورل بيتـه، وأنـه لـم يع ـد بـه سـواهم؛   .3

 ه حديث والد ما ولده.فنو يتحدث في

 ت ريحه بذكر محاسن أس فه وعد  إحجامه عن ذل ؛ ليكونوا قدوة لباينم.  .4

 اعتااؤه با ستطراد بذكر ال وا د العلمي  والتاريخي .  .5

.  ـم بعـد ذلـ  !التزمـه مـا كتابه يف أو  – تعالى اهلل رحمه –ون حل بأن المؤله 

إلى واتم  الكتاح. وقد استعرضت  سرد المؤله برنام  الكتاح وف وله، حتى ولص

يف صدر هذه الدراس  أهم مميزا  الكتاح ب سناح؛ غير أناي هاـا أحببـت اإلرـارة إلـى 

 عدة م ح ا :

 بياضا  عدة تتخللنا – المؤله ألصل مطابع  وهي –الاسخ  التي بين يدياا  - 1

 .أكثر أو كراس  يبلأل بعانا

 يف بربنامجـه –يـدياا مـن الكتـاح  بـين فيمـا األقـل على –عد  التزا  المؤله  - 2

  بـن أحمـد: المحاسـن أبـي الشـي  أح ـاد تـراجم: الاسـختين مـن سـعطت فعـد المعدم ؛

 وعبـد يوسـه، بـن أحمـد بـن ومحمد يوسه، بن علي بن العادر وعبد يوسه، بن علي

 منـدي ابـن الحسـن بـن العزيـز عبـد: أوتـه ابـن وترجمـ  يوسـه، بن العربي بن الوهاح

 .الزيا 

ح ــت وجــود زيــادة يف الكتــاح لــم يــذكرها المؤلــه يف المعدمــ ؛ وهــي:    – 3

وتحريــر ذلــ . وهــذا  ،فنرســ  رــيوخ والــده ورــيووه يف الت ــوا، وأســانيد الشــاذلي 
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وإن كان جما ممن ترجم له اعتربه مؤل ا مستع ؛ ف ين أجد قرا ن تدل على أن  -ال  ل 

 ؛ وهي:>ررة المحاسنم<المؤله إنما ق د به أن يكون ف   من ف ول 

 .علينما وق ت اللتين الاسختين يف بالكتاح إلحاقه –أ 

 .مستعل كتاح أنه إلى اإلرارة دون للمررة إياه البوعزاوي ال عيه إضاف  –ح 

مـررة < إلـى يعزو >المشيخ < هذه فعرا  من عدة يف حامد أبو الشي  المؤله –س 

يعاـي:  -وهـذا اإللحـا   <: 205ص. كعوله رور كتاح   أ ، إلى ف ل عزو >المحاسن

وإن كان يف ن سـه مـن المعاصـد المنمـ ؛ فنـو بحسـب  -ف ل أسانيده للطريع  الشاذلي  

محمــد بـن عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر <: 206وص ،>أصـل هــذا الكتـاح تــابا لــه وتتمـ 

الجزولي  م السم لي؛ وقد تعد  يف أوا ل هذا البـاح سـاده، كمـا تعـد  نسـبه يف ترجمـ  

أبــي عبــد اهلل محمــد بــن يوســه، وهاالــ  أياــا تعــد  الخــرب عــن بدايــ  الشــي   الشــي 

وهاــا إرــارتان: األولــى أن هــذا العســم بــاح مــن الكتــاح األصــل   كتــاح  ،>الغــزواين

مستعل، والثاين: أن نسب الجزولي والخرب عن بداي  الشي  الغزواين إنما ذكـرا يف صـلب 

وأدرك الشـي  <: م  رعيعه الحافل أحمد ماهيف ترج 223  يف هذا الباح. وص >المررة<

 وهذه أوضل إرارة. .>المجذوح كما تعد  يف ال  ل السادف من الباح الثاين...

 واصـ  كتابـه، إتمـا  دون تويف – تعالى اهلل رحمه –ونستات  من ذل  أن المؤله 

 بـن يوسـه بـن عمـر الشـي : المبارـر ح يـده نسـخ  هـي يـدياا بين التي المخطور  وأن

ال اسي، بخط نجله عبد اهلل، وأن الاسخ  التي وقه علينا البوعزاوي وانتسـخنا  عربيال

إنما هي نسخ  بخط الشي  أبي حامد أو أوذ  عن وطـه، كمـا صـرح بـذل  يف تعاليعـه 

...مث . وقـد أرـار إلـى عـد  تمـا  الكتـاح 152، 163، 161، 161، 152، 50، 13ص

ذل  أن هذا ف ل مـن الكتـاح كتـب اسـتع   أغلب من ذكروه كما أررنا إليه أع ه.وك
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 أن غيـر الكتـاح أتـم – تعـالى اهلل رحمـه –عاه لياــاا إليه  حعا، وربما كـان المؤلـه 

 .أعلم واهلل تبلغاا، لم األويرة نسخته

 نسبب الكتاب للشي  أبي حا د:

أما نسب  الكتاح إلى الشي  أبي حامد؛ فاسب    ر  فينا؛ فعد وق ت على نسـخ  

يده الشي  عمر بن يوسه بـن العربـي ال اسـي بخـط نجلـه عبـد اهلل، وقـد عزاهـا إلـى ح 

الشي  أبي حامد دون ر  ماه. وكذل  كل من ترجم للشي  أبـي حامـد وتطـر  لكتبـه؛ 

(، والسـلطان أبـو الربيـا 11: 2) >نشر المثاين<؛ كالعادري يف >مررة المحاسن<: ذكر مانا

(، وابــن 315: 2) >ســلوة األن ــاف<د جــدنا يف (، وجــ31ص)> عاايــ  أولــي المجــد<يف 

ــل مــؤرخ المغــرح<يف  ســودة ــاري  <، والمـــاوين يف (115ص) >دلي ــ  لت الم ــادر العربي

(، بــل و ــص لنــا 133ص) >مؤروـــو الشـــرفان<(، وبروفا ــال يف 335: 1) >المغــرح

 وغيرهم. ف  ...

 النس  المعتمدة يف التحقيق:

 ى   ث نس :عل >مررة المحاسن<اعتمد  يف تحعي  

ــب الطبعــب: األولــى –أ  ســاتيملا  13،3صــحي  ، معيــاف:  235وتعــا يف  :الحجري

ساتيملا عرضا، وهي بت حيل ال عيه أحمد ابن المندي البـوعزاوي، وقـد  2،3رو ، و

علـى األرجـل، وهـي الاسـخ  المشـنورة  -رابعنا على نسخ  بخط المؤلـه أبـي حامـد

هــ/ 1321د ربعت بتاري  منل جمـادى الثانيـ  عـا  )والمتداول  بين أيدي الباحثين. وق

 (، بمطبعــ  المعلــم الســيد العربــي األزر ، وقــد اعتمــد  هــذه الاســخ  لــدقتنا 1206

ولمطابعتنا على أصـل المؤلـه، وهـي مكتوبـ  بخـط مغربـي سـريا. وسـميتنا: الاسـخ  

 الحجري ، أو الاسخ  )أ(.
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ورهتا األسـتاذ المـأمون بـن نسخ  مخطور  عتيع  سلماي صـ لثانيب:ا النسخب –ب 

الحمـد هلل وحـده، وصـلى اهلل <: عبد الوهاح ال اسي عـن مكتبتـه. ويف واتمتنـا مكتـوح

على سيدنا ونبياا ومو نـا محمـد وعلـى رلـه وصـحبه وسـلم. يعـول كاتبـه غ ـر اهلل ذنبـه، 

وسل ب اله وكرمه عيبه: لما استو  ولدنا األبر أبـو محمـد عبـد اهلل بـن عمـر نسـ  هـذا 

وقيده من نسخ  فينـا بعـض ت ـحيه وتحريـه؛ إذ  ،>مررة المحاسن<: الكتاح الجليل

لم يتيسر يف وقـت أمـر  لـه بالاسـ  غيرهـا؛ قابلتنـا وعارضـتنا باسـخ  غيرهـا   تشـ ي 

غلي ؛ كأهنا مثل األصل الماتس  ماه، واجتند  بعـدر الطاقـ  يف ت ـحيل مـا أمكـن لـي 

 المؤلـه الشـي  كاسـخ  عتيـ ، أصل يف علياا يسرو – سبحانه –ت حيحه، وإذا فتل اهلل 

 أو ت ـحي ا – يتععـب مـا فينا وجد إن –. فالعذر لمطالعنا عرضنا أعدنا المبارك؛ بخطه

. وكان ال را  مـن عرضـنا: ضـحوة يـو  الجمعـ  معبول الااف كرا  عاد والعذر تحري ا،

)توقيــا ني ــ  الثـامن مــن صـ ر الخيــر عــا  سـت  وعشــرين وما ــ  وألـه. عبــد ربــه العلـي 

الخا س  العدلي (،  م عليه إرناد لــ: عمر بن الحسن بن علي الحرا  الشريه الحساي، 

 .>...ضيره ووقانا ويره، – بحوله –الغروريمي دارا، العلمي أص  وفرعا، عرفاا اهلل 

فتبين لاا أن ناسخنا هو: عبد اهلل بن عمـر بـن يوسـه بـن العربـي ال اسـي المتـو  

 ؛ والد الحافل أبي ح ص ال اسي.هـ(1116عا  )

وعلى هذه الاسخ  عدة تعالي  لمجموعـ  مـن األعـ  ؛ مانـا نعـول عـن عـدة مـن 

أع   ال اسيين، ومن ضمانا حاري  بتوقيا: أحمد بن موسى المرابي، وأوـرى بتوقيـا: 

محمد بن إدريس العادري، وأور من غير توقيا، وقد حاولت تعيين أصـحاح الخطـوط 

 .المستطاع قدر – فاا –
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هذه الاسخ  مكتوب  بخط مغربي مجوهر، جميل وواضـل، عـرأ ال ـ ح  يبلـأل 

صـ ح  لـيس مانـا قسـم  112سـاتيملا، وعـدد صـ حاهتا: 15ساتيملا، ورولنـا:  10،3

المشيخ . وقد اعتمد  على هذه الاسخ  فيما أركل علـي يف الاسـخ  )أ(، مـا اإلرـارة 

ت فـا  بيانـا وبـين الاسـخ  )أ( ن ـرا لت ـريل إلى ذل ، ولـم أرـاب  علينـا وأتتبـا ا و

 صاحبنا بكثرة الت حيه فينا. وقد أسميتنا: الاسخ  )ح(.

 وعلى هذه النسخب صكول تملك ألصحابها كالتالي:

الحمد هلل وحده، وصلى اهلل على سيدنا محمـد ورلـه وصـحبه وسـلم: هـذا السـ ر 

سيدي يوسـه  >بي المحاسنمن أوبار الشي  أ مررة المحاسن<المبارك، المشتمل على 

ال اســي رحمــه اهلل تعــالى ورضــي عاــه؛ يف نوبــ  عبــد ربــه تعــالى: امحمــد بــن محمــد بــن 

 الخار السطي غ ر اهلل ذنوبه بماه وكرمه.

  م أس له:

الحمـد هلل؛ ارـلى ال عيــه األرضـى، المــرابط األمثـل المرتاــى، الخطيـب البليــأل 

ل سيدي عبـد الابـين ال اسـي الــ نري األح ى؛ سيدي الطيب ابن المرابط الولي ال ال

ومـا  >مـررة المحاسـن مـن أوبـار الشـي  أبـي المحاسـن<: جميا هذا المجلد المسمى بــ

معه، من البا ا له: ال عيه العدل سيدي محمد ابن ال عيه المرحو  بكر  اهلل تعالى سـيدي 

راهــم امحمــد )فتحــا( الســطي، ارــلان تامــا بــثمن قــدره لــذل : أحــد وعشــرون مثعــا  د

تاريخه، قبض البا ا المذكور من المشلي المذكور جما الثمن قباا تاما، أعرافا وأبراه 

ماه ميري )كذا( وتمل  المشـلي المـذكور مشـلاه المـذكور تملكـا تامـا علـى السـا  يف 

ذلـ ، والمرجـا بالـدرك وقلـب ورضـى كمــا يجـب. عرفـا قـدره ورـند علينمـا بأكملــه 

 ـرد عـا     ـ  و مـانين ومـا تين وألـه.  ـم توقيعـان وعرفنما يف وامس عشـر رجـب ال

 عدليان على ركل الخا س .
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بالشـران  (1) م صار بعده لكاتبه أبي العاسم بـن عبـد الابـي بـن المجـذوح ال اسـي

 ال حيل من أويه المذكور، ودفا الثمن له، ن ا اهلل به الجما...رمين.هــ.

 و ما كتب على الصفحب األولى:

 وصلى اهلل وسلم على من   نبي بعده، لكاتبه ع ا اهلل عاه: الحمد هلل وحده،

ــــــا صــــــاح تســــــعد  إن رــــــ ت ي

ــــــــي  ــــــــن بشـــــــ ــــــــديا كـــ  معتـــ

 أبـــــــــا المحــــــــــــاسن يكــــــــــــاى

ـــــــاد: ـــــــل ونــــ ــــــه تــوســــــــــــــ  ب
 

 ويف فعـــــــــــــــــال  تحـــــــــــــــمد 
ـــــــــدد ــــــــــدين ج ـــــــــعا ر الــــ  ر

ـــــــــد ـــــــــ  تــعـــنـ  وفيــــــــه بالحـــ

ــــــ ــــــن محـ ـــــــه اب ــــــا يوسـ  ـمدي
 

 يكاـى بـأن الحعيـ  هـو – عاـه اهلل رضي –الحمد هلل: مثل هذا الشي   وبخط آخر:

 :فيه كالمعول مانا؛ عاريا يكون من   وباراا، فاهرا نا  ت افه المحاسن؛ بأبي

ــــت أبــــا المحاســــن كــــي أراه  أتي

ـــــردا ـــــت ف ـــــت؛ رأي  فلمـــــا أن رأي
 

ــــــه  ــــــاد يجــــــذباي إلي  بشــــــو  ك
ـــــه ـــــا لدي ـــــه ابا  ولـــــم أر مـــــن باي

 

 : المحاسن التي جعل أبا لنا.يعاي

قلــت: ومــن جملــ  محاســن الشــي  اإلمــا ، العــدوة العــالم  وبــنفس الخــط األول:

 -اهلل بربكاته الطاهرة، كالشيم )الباهرة(  ن عاا –العلم؛ سيدي يوسه ابن محمد ال اسي 

أن أكرمه اهلل بولد مبارك، عالم عامل: الشـي  محمـد العربـي؛ واتمـ  المحععـين، ب ـاف 

 ،>الروض  المزوي  بالياقو  والـذهب اإلبريـز والــ ا <: حكم اليعين، وهو مؤله على

                                                 
أبو العاسم المذكور هو: والد جد األستاذ المأمون ال اسي، وقد أوربين األستاذ المـأمون أن هـذه الاسـخ  ( 1)

علت بعد الشي  أبي العاسم إلى نجله ال عيه الحسين، وماه إلى نجله الخطيب المجاهد عبد الوهـاح، انت

وماه إلى نجله األستاذ المأمون ال اسي.
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ولـيس الخـرب كالعيـان، ن عاـا  ،فمن ولد مثله فليبشر بالولد ويناى به، وإ ؛ ف . ف . فـ 

 ور   األنبيان. نالعلما ملسو هيلع هللا ىلصاهلل بربك  الجميا، بجاه مو نا محمد الم ط ى الش يا. 

وصلى اهلل وسلم على من   )نبي بعده(: قال كاتبه عامله  الحمد هلل وحده، ويليم:

اهلل بلط ــه الخ ــي: لخ ــوص مــن كتــاح مو نــا اإلمــا  أيــده اهلل، حيــث توهمــوا أن 

درينمــا  جانتــه مــن بعــض الاــواحي، ورلبــوه أن يجعــل لنــم فيــه قســطا وســنما مانــا؛ 

م من التشوا )إلى( فداعبتنم وقاعتنم نذين )البيتين(؛ فكانوا من أفرا الااف، وقاعن

 الدرينما  بديا الجااف يف قوله:

ــا زار  و  وعــد  ــدراهم م  إن ال

 أفــــانا هلكـــت إذ   فـنــــور لنـــا
 

 بــــزورة للـاـروريـــــا  تكـــــ ين 
 !!وأنـنـا دفـاـت مــن غــير تكــ ين

 

ثور علينـا )حتـى( ـا والعــيث لم تكاز يف فرا من ال ـروا يطمـا يف فنورهــبح

 .!!!صار  من جمل  اللاح

الحمـد هلل؛ تـويف ابـن العـم ال عيـه الخطيـب ســيدي  ويف نهايـب المجمـوع  كتـوب:

ــب ســيدي  ــه الخطي ــن جــدنا ال عي ــد اهلل اب ــا ســيدي عب ــب عما ــه الخطي ــن ال عي  عــ ل اب

عبد الرحمن المجذوح ال اسي بعـد ال ـ ة يف جـاما األنـدلس مـن يـو  الجمعـ :  ـاين 

روض  سبع  رجال، يف جوار الجد أبـي هـ، ودفن داول 1311( عا  1وعشري جمادى )

المحاسن سيدي يوسه ال اسي بالعباح وارس باح الـ تل، بعدما صلي عليه يف صـحاه 

. ـعشي  اليو  المذكور. نسأل اهلل تعالى أن يرحماا جميعا، ويلحعاـا بـه مسـلمين. رمـين هـ

 هـ.1225وكانت و دته عا :  (كذا)وماه 
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؛ لمــا أن كـان العــرب الــذي )يف( قــرب الشــي  الحمــد هلل وعلـى الغــ ف  ــن الــداخ :

سيدي محمد بن عبد الس   ال اسي، المـوالي لعـرب الشـي  العـارا بـاهلل أبـي المحاسـن 

سيدي يوسه ال اسي محجرا، وأراد الدفن فيه البارا األسـعد ال عيـه السـيد عبـد اهلل بـن 

ل بعد تكميل تعليعـه ودفا يف  ماه أله مثعا ،أحمد؛ ررع يف تعليا تل  الحجر ليدفن فيه

وباا ه وتغطيته يف اللحد بمحارنا، عاد زوال يو  الث  ان منل محـر  الحـرا  فـاتل عـا  

 1221محــر  عــا   1 : ـعـــمـيــو  الج ( ــم: ،. ) ــم رــطب بمعــدار ســطر كامــلـهــ 1221

 للمؤله ررح ميمي  العاطري. (وأس له با س الخط:).ـه

محتواة يف ن ـس  (،ح)ي تابع  للاسخ  وه (،س)وهي الاسخ   :الثالثب النسخب –ج 

صـحي  ،  (11)المجموع وبا س الخط، ي  لنا عانا بعض الرسا ل واألورا . تعـا يف 

ساتيملا عرضا، وليس علينـا تـاري  نسـ  و  12،1ساتيملا رو ، و 13،5ومسطرهتا: 

مشيخ  من اسم للااس ، غير أنه يتبادر لاا أنه ن سه عبد اهلل بن عمر ال اسي، وهي قسم ال

 وعلينا عدة حواش بتوقيا عدة أع  . ،>مررة المحاسن<

وقــد عملــت قــدر جنــدي يف إ بــا  جميــا تعــالي  واســتطرادا  الاســ  الث  ــ ، 

وإرـاراهتا إلـى محــال ال راغـا  مــن الاسـ  األصــلي ؛ إلتمـا  ال ا ــدة وتعميمنـا، حيــث 

معــدارها بــالوقوا حــو  تلــ  التعــالي  علــى درر الا ــا س فيمــا يتعلــ  بــالاص، ويعلــم 

 علينا.

 عملنا يف التحقيق:

عاــد تحعيعــي للكتــاح لــم أقــم بتحعيعــه تحعيعــا أكاديميــا مطــو ؛ ألن ذلــ  يأوــذ 

جندا كبيرا ووقتـا رـوي  يمكـن مـن و لـه إصـدار كميـ  أكـرب مـن كتـب الـلاث، وهـي 

مرحل  أولي ،  م بعدها ن ـل إلـى مرحلـ  التحعيـ  الموسـا والدراسـ . فأغلـب م ـادر 
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ــى مخطــوط؟ا ــر مطبوعــ ، فنــل نعــزو إل ــي األساســي  غي ــاري  المغرب ــى   !!!لت العــزو إل

المخطـوط لــيس تحعيعـا بالمعيــار األكــاديمي؛ ألن المخطورـ  قــد يوجـد مانــا عشــرا  

. ولذل  ف ناي أدعو أساتذة الجامعا  والباحثين إلى العمل علـى !الاس ؛ فأينا يعتمد؟

والعلميـ  وال عنيـ  واللا يـ  للمغـرح، ونـذه إصدار أكثر عـدد مـن الم ـادر التاريخيـ  

 .مبد يا –الطريع  

نعم؛ أهم رئ حاف ت عليه ويجب أن يحافل عليه المحعـ : هـو إوـراس الكتـاح 

كما أل ه مؤل ه؛ من حيث ضبط الاص، وح  ه من السعط والتحريه وأمثالنما...وهـذا 

األسـاتذة المغاربـ  نجـد أهم عمل على المحع  أن يتوواه. غيـر أناـا يف كثيـر ممـا حععـه 

اعتاان بملن الحواري بالتعليعا  والتحعيعا ، وإغ ا  كبيـرا للـاص مـن حيـث اللقـيم 

والمطابع  على األصول وغير ذل ...إل . وكثير من تل  الحواري والتحعيعا  تكـرار 

 .!وحشو   قيم  له

بـت على أناي كذل  لـم أحـب إ عـال حوارـي هـذا الكتـاح بالتعـالي ؛ ألناـي أحب

العــارئ أن يعــيش معــه، فنــو كالـــع  ، علــى العــارئ أن يعــيش أيامنــا، وينتــدي نــدي 

صاحبنا، ويستشعر الجو اإليماين والعلمي الذي كان يعيشه، حتى تتمثل تلـ  األوـ   

 .!!!وذاك السلوك فيه؛ بدنا بيل الملجم له فمن دوهنم. فمع دنا األول دعوي   ن ري

 على النحو التالي:أ ا عملي يف التحقيق  فكال 

 إغاان الاص بأدوا  اللقيم بحيث يكون رارحا ن سه با سه.  .1

إضــاف  عاــاوين فرعيــ  افتعــر  إلينــا نســ  الكتــاح، مــا وضــعنا بــين قوســين   .2

 إرارة إلى أهنا من إضافا  المحع    من صلب الكتاح. ]  [مربعين: 

 عزو ا يا  العررني  إلى م ادرها من العررن الكريم.  .3
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  األحاديث الابوي  التي لـم يعـم المؤلـه بتخريجنـا وإفنـار رتبتنـا مـن تخري  .4

 حيث الت حيل والتاعيه، أما ما قا  به من ذل ؛ فلم أقد  فيه بين يدي المؤله.

وقـد التزمـت يف ذلـ  ذكـر  ،إوراس م ادر ترجم  جميا من ترس لنم المؤله  .5

 الم ادر المطبوع  فعط.

الكلما  الغريب  والعامي  لي نمنا العارئ توضيل ما أركل يف الاص من معاين   .6

 المغربي والمشرقي.

 التعلي  على ما استوجب التعلي  عليه من مواضا الاص.  .7

مطابع  الكتاح على الاس  المعتمدة، وإفنار بعض ا وت فـا  بـين الاسـ ،   .8

 واعتماد الل ل األنسب، ما اإلرارة إلى ا وت ا يف الحاري .

نسخ  الطبع  الحجري  ن ـرا ألن جميـا الم ـادر تعـزو  أ بت يف الكتاح ترقيم  .9

 إلينا، ووضعت أرقا  ص حاهتا بين قوسين مربعين تمييزا.

تعديم الكتاح بدراسـ  مسـنب  تتاـمن ن ريـا  للمحعـ  لـم يسـب  التطـر   .11

إلينا؛ سوان حـول تـاري  الت ـوا اإلسـ مي، والطريعـ  الشـاذلي ، ودراسـ  مسـنب  عـن 

رجمـ  معتاـب  لمؤلـه الكتـاح الشـي  العربـي ال اسـي، وم ـحل العا ل  ال اسي ، ما ت

 الكتاح المحع  أحمد ابن المندي البوعزاوي.

إ ــران الكتــاح بأحــد عشــر فنرســا توضــيحيا؛ ليســنل وصــول العــارين إلــى  .11

 المعلوم  المبتغاة.
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 طبعات الكتاب:

ي نوهت إلى الطبع  الحجري  للكتاح، التي أررا علينا الع م  أحمد بن المنـد

  .1206هـ/ 1321البوعزاوي، بمطبع  األزر  ب اف، عا  

وقد يسر اهلل تعالى وربا الكتاح بتحعيعـي، ضـمن ماشـورا  مؤسسـ  ابـن الجـد 

 ، م ــدرة 2003هـــ/ 1121ال نــري، بمطبعــ  الاجــاح الجديــدة بالــدار البياــان، عــا  

 بدراس  واسع  حول الكتاح، فتكون بيانا وبين الطبع  األولى ما   عا .

 م أعد  ربعه بـا س التحعيـ ، بعـد إضـاف  إضـافا  عديـدة إليـه، ربعـ  فـاورة، 

 . 2005هــ/ 1122بالمركز الثعايف المغربي، بالتعـاون مـا دار ابـن حـز  ببيـرو ، عـا  

 ونذه الطبع  انتشر الكتاح ررقا وغربا بحمده تعالى.

 أحب التابيه على نعاط:وختا ا: 

 المغربـي الـلاث إلوـراس والبـاحثون امعـا الج أسـاتذة يت ر  بأن أحرى ما – 1

 ن الكتب اللا ي  المغربي .م كمي  أكرب لتات  ومخت رة مابور  بطريع 

 مؤل ا  ودراس  إنتاس يف مانا كل تتخ ص دراسي  لجان تت ر  بأن أحرى ما – 2

 .مارالما هذا يف التاافس ليتم الزوايا؛ من زاوي  أو المغربي ، العلمي  العا    من عا ل 

 قـرن كـل المغـرح تـاري  يف معمعـ  أكاديمي  دراسا  تخ ص بأن أحرى ما – 3

 ة؛ واص  زمن األدارس  فمن بعدهم.حد على
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 ما ــ  يف الماشــورا  محــددة ورايــ  مطبعــ  بــالمغرح تؤســس بــأن أحــرى مــا – 1

 السـو  علـى المغربيـ  الماشـورا  بتوزيـا تعـو  توزيـا بشـرك  مدعمـ  سـا ، كل وأكثر

 .المشرقي 

ونذه الباود سيكون من السنل جدا إحيان الـلاث المغربـي، وإوراجـه مـن قـربي 

وتشــجيا إلحيــان هــذه األمــ   ،>المــررة<كمــا ذكــره المؤلــه يف معدمــ   >تــراح وإهمــال<

 المغربي  الجبارة التي لم ياحن رأسنا عرب فلا  تاريخنا قط. والحمد هلل رح العالمين.
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 >مررة المحاسن< ـ ح  األولى من الطبع  الحجري  لصورة ال 
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 >مررة المحاسن< ـصورة ال  ح  األويرة من الطبع  الحجري  ل
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 >مررة المحاسن< ـل (ح)صورة ال  ح  األولى من الاسخ  
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 >ة المحاسنمرر< ـل (ح)صورة ال  ح  األويرة من الاسخ  
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 >مررة المحاسن< ـل (ـج)صورة ال  ح  األولى من الاسخ  
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 >مررة المحاسن< ـل (ـج)صورة ال  ح  األويرة من الاسخ  
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 >مررة المحاسن<: صورة رسو  التمل  بال  ح  األولى من الاسخ  )ح( لـ
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 اجعالمصادر والمر

ــر والرابــا -1  تــأليه عبــد الســ   بــن  .إتحــاا المطــالا بوفيــا  العــرن الثالــث عش

 .ربع  دار الغرح اإلس مي .اعتاان د.محمد حجي .عبد العادر بن سودة

 .تطوان –ربع  المطبع  المندي  .تأليه محمد داود .تاري  تطوان -2

ي السجلماسي.تأليه محمـد بـن الجيش العرمر  الخماسي يف دول  أو د مو نا عل -3

أحمد الكاسوسي. تعديم وتعلي  وتحعي  أحمد بن يوسه الكاسوسي. غير مذكور 

 اسم الاارر.

 الدار البياان. –مطبع  الاجاح الجديدة  .تأليه د.ن يس  الذهبي .الزاوي  ال اسي  -1

 .>فـاف سلوة األن اف، ومحاد   األكياف، بمن أقرب مـن العلمـان وال ـلحان بمدياـ  -5
 مجلدا .  3تأليه اإلما  محمد بن جع ر الكتاين، ربع  حجري  يف 

يف تاري  أ م  األندلس، تأليه أبي العاسم وله بن عبد المل  ابن بشكوال،  ال ل  -6

ــانجي، ط ــ  الخ ــياي، ماشــورا  مكتب ــار الحس ــيد عــز  العط ــ  الس ، ســا  2تحعي

  .1255هـ/ 1331

تأليه السلطان أبي الربيا سـليمان بـن  .ي ابن الجدالمجد بذكر رل ال اس أوليعااي   -3

ربعــ  المطبعــ   .تعــديم واعتاــان محمــد العابــد بــن عبــد اهلل ال اســي.محمــد العلــوي

 الجديدة بطالع  فاف.

 .تـأليه محمـد بـن الطيـب العـادري.عشر والثـاين الحادينشر المثاين ألع   العرن  -5

اعـ  دار المغـرح للتـأليه واللجمـ  توفيـ . ربالتحعي  د.محمد حجي، ود.أحمد 

 الدار البياان. –الرباط، مطبع  الاجاح الجديدة  –والاشر. 
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 .2000 ، السا  الثالث  عا 5/2العدد >وجن  ن ر<مجل   -2

تأليه محمد العربي بن يوسه  ،>، من أوبار الشي  أبي المحاسنمررة المحاسن< -10

ا مـرتين؛ األولـى بمطبعـ  الاجـاح ال اسي. ربع  حجري .وقد ربـا الكتـاح بتحعيعاـ

 .2005، والثاني  بدار ابن حز  ببيرو  سا  2001الجديدة بالدار البياان، سا  

ــ < -11 ــن  ،>الم ــاهر الســامي ، يف الاســب  الشــري   الكتاني ــد الحــي ب ــأليه الشــي  عب  ت

 عبد الكبير الكتاين. مخطوط.
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