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 ريف بكتاب:التع

 >المختصر لشرح االما  ررو  الخامس عشر عاح الحكط العطا ي <
 هـ(8721التغرغرتي الهورالي )ت لافقيه العالم  سيدي عبد الرحمن بن إبراهيط

 

 

 

 

 

 ــديطـتق

 بسط اهلل الرحمن الرحيط

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمـد وعلـى هلـص وصـحبص 

 بإحسان إلى يوم الدين.ومن تبعهم 

ــاب   ــدف فاب ــط <وبع ــح الحك ــر عا ــا  ررو  الخــامس عش ــرح االم المختصــر لش

مـن أجـ   ،، للفقيص العالمة سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم البغرغريت الهـواالي>العطا ي 

الابب وأرفعها يف بابص، فموضوعص هو الحام العطائيـة البـي عاص صـيبها يف اقفـاق  ـر ا 

فها ابن عطاء اهلل االساندري المشـهور علمـا وحامـة،  ـريعة وحقيقـة، وغربا، والبي أل

( فقيص الصوفية ومحبسبها ومن أكابر األ طاب، وبوب ـه911و رحها اإلمام اروق )ت 

( مــن أهــ  البوفيــب والقبــود، والمــدد ـهــ125 ــرحها العالمــة المبقــي الهنــدي )ت 

 دعزي الصنهاجيأعبد الرحمان 

 ث يف ساك الدكتوراه كاي  اآلدابباح

 الرباط -جامع  محمد الخامس 
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بغرغريت الهـواالي محـد  والوصود، واخبصر جميع ما عكر عبد الرحمن بن إبراهيم ال

سـو  وعالمهـا صـاحب الهمـة العاليـة، والفوائـد الوليـة، وهـو مـا يوعـ  هـ ا الابـاب 

جديرا بأن ينبقـى ويوـال ، ويصـطفى ويـ ن ، فحسـبص أنـص جمـع بـين أربعـة مـن األئمـة 

 األعالم تومهم وحدة العقيدة األ عرية والبصوف الشاعلي.

د لرتجمة مخبصرة للمؤلف رحمص وسأ دم ه ا العم  يف محورينف أخصص األو

 اهلل، والثاين للبعريف بالاباب المخطوط، وهلل الحمد أوال وهخرا.

 المحور األوم: 

 التعريف بصاحب الكتاب )سيدي عبد الرحمان التغرغرتي(

 أوال: اسمه ونسبه:

هو المحد ، أبو ايد عبد الرحمن بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اهلل بـن 

 بـن أحمـد بـن ويـدر بـن أحمـد مـن بنـي مبـار  الـداودي الـوحليمي، محمد بـن يوسـف 

ــي إســحاق ــن بن ــر الصــديب (1)>م ــي با ــى أب ــبص إل ــي نس ــص-، وينبه ــا  -رضــي اهلل عن  فيم

أسرة علمية تسلسـ  فيهـا < -كما  اد عنها المخبار السوسي-. وأسرتص (2)>يقولص أجداده

ة باتبـاص السـنة ال تأخـ ه فيهـا العلم من أجياد، فأبوه )سـيدي إبـراهيم( كـان عا همـة عاليـ

 .(3)>هوادة

                                                 

أيت بو لحسـن، دار الر ـاد الحديثـة، الطبعـة  ،>سيدي عبد الرحمن البغرغريت ومدرسبص العبيقة للحسين<( 1)

تنســيب أحمــد فايــر، منشــورات  ،>العالمــة عبــد الرحمــان البغرغــريت< . ونــدوة19ص ، م2009األولــى 

 .54ص  ،م 2012لى، المول  العلمي المحلي لبارودانت، مطبعة النواح الوديدة، الطبعة األو

 .221/ص 19م، ج1961( المعسود، لمحمد المخبار السوسي، مطبعة النواح الدار البيضاء، 2)

 .131/ص 3( خالد جزولة، لمحمد المخبار السوسي، مطبعة تطوان، ج3)
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 ثانيا: نشأته وطابه لاعاط:

 بقريـــة (2)>نـــواداي (1)>إمِـــي< ولـــد ســـيدي عبـــد الرحمـــان البغرغـــريت يف مد ـــر

، وبدأ مسيرتص البعليمة بمسود  ريبص كعادة أبناء القرى (4)> بيلة إنداوااد< (3)>تغرغرت<

، ثم ارتح  لألخ  عن فقهاء مقبـدرين كعبـد اهلل المغربية هن ا ، فبلقى فيص تعليمص األولي

 رأت عليص كباب اهلل بروايـة ور  وكـان محققـا، وحفعـت عنـص <  الهرغي ال ي  اد فيص

الخرااي والربدة، ولما خبمـت وصـححت عنـص كبـاب اهلل خرجـت مـن مدرسـبص راجـال 

ك عالما تقـرأ و يعني إلى خارج البلد، فوجهني إلى أبي بار الباكمويت  ائال لي  لم أر ل

، فأخ  عن أبي بار الباكمويت أمهـات الابـب مـن نحـو (5)>العلم عنده يف و بنا أفض  منص

وفقص وحـدي،، لينبقـ  يف األخيـر إلـى  ـيخص أبـي عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن حسـين 

لبي الطائــائي )ت ــوت ــة يف 1251ال هـــ(، وتعــد دراســبص لــدى هــ ا الشــين المرحلــة النهائي

 .(6)> د صحبص نحو خم  وعشرين سنةمسيرتص الدراسية، و

                                                 

ٌم. -باسر الميم المخففة-( إمي  1)  وتعني فت

 أداي  وتعني باألماايغية السفلة أو ماان منحدر.( 2)

ــة، سلســلة معــاجم، ال - ــة المملاــة المغربي ــاايغي تصــنيف محمــد  ــفيب، أكاديمي ــي األم معوــم العرب

 .524/ص 1ج

( تقع ضمن النفوع الرتابي لوماعة أاغار نير  دائرة إغـرم تارودانـت وتضـم ثمانيـة مدا ـير  إمـي نـوادي، 3)

 توريرت، أراوي، تافهيمت، واسبوان، تين نبزورين، إغير نمداين، وودا ت. 

 .175ص   ،>العالمة سيدي عبد الرحمن البغرغريت<دوة ن -

( تباون من الفر ة البالية  فر ة تغرغرت، وأيت ملود، وأيت إحمد، وأيت إحيا، وأفال نواسـيف، وتنارفـا، 4)

 وتركت، وتشريفت، وأيت ميمون، وموت، وأيت ونمر نودرار.

 . 304عي  الطبقات، لعبد الرحمان البغرغريت، مخطوط، ص ( 5)

 . 292( عي  الطبقات، ص 6)
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 ثالثا: تصوفه:

مـن خـالد تـأثره بابـب أ طـاب الصـوفية  ـراءة  -رحمـص اهلل–تعهر معالم تصـوفص 

وتلخيصا، وتدريسا، وما دّونـص يف منا ـب  ـيوخص الناصـريين، الـ ين صـاحبهم يف حياتـص 

 كالولبي وأمثالص سلوكا وتععيما، ومما يعضض علك 

هدابص مـع  ـيوخص أنـص يولهـم، ويععمهـم، ويعبقـد فـيهم   ومن آدابه مع شيواله 

الصالح، ويأتمر بأمرهم، ويسلم أل والهم وأفعالهم، ويبوسـ  مـم، ويبعهـدهم بالزيـارة 

فــأورثني اهلل ببععــيم  ــيوخي وبربكــبهم همــة <  وتقــديم الهــدايا، وصــرح بــ لك بقولــص

ارات مـن كبـب األئمـة أدركت ما مالم يخطر بباد من هو أعلم مني، وألهمني اهلل اخبصـ

 . (1)>المطوالت لينبفع ما  صيروا الهمة

  من خالد تصفحي لاببص عامة وعي  الطبقـات خاصـة، إيمانه بكرامات شيواله -

و فت على مـا يـدد علـى أنـص يـؤمن بارامـات  ـيوخص، ويسـلم أل رانـص، ويحسـن العـن 

ــورد  ــ  حســنة، وي ــى محام ــا عل ــاء والصــلحاء، وحمــ  تصــرفاعم كله ــاعم بالعلم كرام

ولما خبمت كبـاب اهلل <  وخوار هم مسّلمة، ومن علك ما حااه عن  يخص الهرغي  ائال

عنده، خرجت من المدرسة راجال و يعني خارج البلد، ودعا لي باـ  خيـر وصـافحني 

يف كفي اليمنى و دها  دا لطيفا كدت أن أصيح منها، فوجدت بردها يف لحمـي ومخـي 

لم يزد بـرد تلـك الشـدة يف وسـر كهـر كفـي بـين البنصـر وأعضائي كلها برعدة لطيفة، و

 .(2)>والوسطى إلى اقن، وتلك كرامة كاهرة

ــالنبي  - ــدايات والصــاحاء ملسو هيلع هللا ىلصتوســاه ب ــرة، يف ب ــوص باث ــده هــ ا الن   ووجــدت عن

                                                 
 .301 – 300( عي  الطبقات، ص 1)

 .304( عي  الطبقات، ص 2)
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وخواتيم مؤلفاتص ومنسـوخاتص، كمـا هـو الشـأن يف مخبصـره علـى الشـرح الخـام  عشـر 

لوجهص، وأسألص بواه األنبياء والصالحين مـن عبـاده جعلص اهلل خالصا <  حي، خبمص بقولص

 . (1)>أن يغفر لي ولوالدي وألصولهم وأل ياخي وأ ياخهم إلى منبهى اإلسالم

  ويبضـح علـك يف مؤلفـص البسـير توساه بأهل بـدر وشـهداء أحـد عنـد الشـدا د -

ة ه ه كيفي<  المدّون يف عشر صفحات بخطص، وصدره بقولص >مخبصر األدعية< المسمى

... انبهـى <  وخبمـص بقولـص >..البوس  برجاد بدر و هداء أحد عند الشدائد والمهمات.

 . (2)>ليسه  تناولص على المحباج

يبرب  بابب الصوفية، ويبعهدها  -رحمص اهلل-كان  :عنايته ببعض كتب الصوفي  -

اروق  بالقراءة، والبعليب، والبأم ، ويدد على علك ما كببص بعد نسخص ألحد كبب اإلمـام

رضـوان -كببص الم نب تربكا بما تضمنص من كالم أولياء اهلل وحامهم وئريقبهم، <   ائال

سلك اهلل بنا مسلاهم، وحشرنا معهم همـين، اللهـم إنـا نبوسـ  إليـك بحـبهم  -اهلل عليهم

فإهنم أحبو ، ولم يحبو  حبى أحببـبهم، فبحبـك إيـاهم وصـلوا إلـى حبـك، ونحـن لـن 

بحعنـا منـك، فـبمم لنـا علـك حبـى نلقـا  يـا أرحـم الـراحمين، نص  إلى حبهم فيـك إال 

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى هلص عدد ما يف علم اهلل صالة دائمة بدوام ملـك 

اهلل لنفسص. يبرب  بص بالنعر والبأم ، ولمن  اء اهلل من بعده عبيد الرحمن بـن إبـراهيم بـن 

 .(3)>أماتص اهلل مومناعبد الرحمن من فم أدي البغرغريت الهواالي 

                                                 

( المخبصر لشرح االمام اروق الخام  عشر على الحاـم العطائيـة، عبـد الرحمـان البغرغـريت، مخطـوط، 1)

 .140ص  

صـفحة االولـى كباب مخبصر األدعية )البوس  برجاد بدر وأحد(، عبد الرحمان البغرغـريت، مخطـوط، ال( 2)

 واالخيرة.

  رح المقدمة الوغليسية، لألمام اروق، الور ة األخيرة منص بخزانة البغرغريت. ( 3)
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 رابعا: ثناء العاماء عايه 

جمع غفير من العلمـاء  -رحمص اهلل –لقد أثنى على سيدي عبد الرحمن البغرغريت 

 منهم 

لــي  فــيام إال عبــد <   ــيخص أبــو باــر البــاكمويت الــ ي كــان يقــود لطلببــص عنــص 

 .(1)>الرحمن البغرغريت وعبد المالك من فحص إر 

هــو العــالم محــد  ســو  الحــاف  ال يعلــم <  وي،  ــاد عنــصالــدمنايت البوجمعــ -

 .(2)>يف المشرق والمغرب -يف السند-أعلى منص 

فلسنا نعرف اقن يف عصره من يروج هـ ا <  و د أكد المخبار السوسي علك بقولص

الرواج يف الحدي، يف كببص بعـد هد تاكركوسـت اليعقـوبيين، وهـي همـة ععيمـة إن نعرنـا 

ا مـن تعلـيم كـ  هنـار وإلـى أعمالـص الحيويـة مـن معانـاة أمـور العـي ، إلى ما يقوم بص أيض

عالمة مبفنن فـاق األ ـران، وبـ  يف الميـدان، <  ، و اد عنص أيضا(3)>فرحم اهلل تلك الهمم

.. ولـي  ... وكانت لص عناية كربى بالحـدي،.وئارت لص  هرة غربت يف وجوه المبارين

ولـص  ـهرة صـالحية اعبقاديـة يف جانـب .. .يف سو  مـن معاصـريص مـن لـص مثـ  يف علـك

 .(4)>سمعبص العلمية

                                                 

 . 299عي  الطبقات، ص ( 1)

 .9أجلى مساند علي الرحمان يف أعلى أساند علي بن سليمان، للدمنايت البومعوي، ئبعة حورية، ص ( 2)

 .224/ص 19المعسود، ج( 3)

م العربي يف سو ، لمحمد المخبار السوسي، مؤسسة البغليف والطباعـة والنشـر والبوايـع ( رجاالت العل4)

 .219 ص م،1999 األولى، الطبعة تطوان، –
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 :(1)الامسا: مؤلفاته

 مؤلفاته يف الحديث:1-

وهو مخبصر لشـرح النـووي أنوار منهاج المحدثين ومختصر ألفاظه لامهتدين:  

على صحيح اإلمام مسلم، والااد مخطوئا، توجد منص نسخة بخر المؤلـف يف خزانبـص، 

 ور ة. 160يضم   ور ة، والثاين 123ود يباون من ويقع يف سفرين  السفر األ

وهـو مخبصـر لشـرح إر ـاد مختصر إرشاد الساري لشرح صـحي  البخـاري:  

الساري على صحيح البخاري للقسطالين، والااد مخطوئا، توجد منص نسخة بخر يـده 

 324ور ـة، والثـاين مـن  364يف خزانبص، وعدد أجزائها أربعـة، يباـون الوـزء األود مـن 

 ور ة. 367ور ة، وأما الوزء الرابع فيقع يف  365 ة، والثال، من ور

  يقـع يف مختصر السراج المنير لإلما  العزيزي عاح الجامع الصـغير لاسـيوطي 

سفر واحد، وهو كبـا ي كببـص الااد مخطوئـا، ومنـص نسـخة بخـر يـده يف خزانبـص، وعـدد 

 .ور ة، و د أعيد توليده مؤخرا من  ب  أحفاده 232أورا ها 

-  اخبصـر فيـص الشـين مختصر نسيط الرياض يف بيان ما أشكل من كال  عياض 

كباب نسـيم الريـا ، ويقـع يف مولـد واحـد ضـخم، وهـو الااد مخطوئـا،  -رحمص اهلل

 ور ة. 376ومنص نسخة بخر المؤلف يف خزانبص، وعدد أورا ها 

هـا خـارج ه ه هي مؤلفاتص الحديثيـة البـي و فـت عليهـا يف خزانبـص، أمـا مـا كـان من

 الخزانة وما كان مفقودا فهي  

  و ـف عليـص الـدكبور أحمـد فايـر يف خزانـة اإلمـام المختصر من الصـحيحين 

                                                 

 أغلب مؤلفاتص و فت عليها مخطوئة يف خزانبص.( 1)
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انبقــى فيــص جملــة أحاديــ، مــن صــحيحي البخــاري <  علــي ببارودانــت، و ــاد يف وصــفص

م، ضمن موموص، ويحبـوي 111ومسلم، ومنص نسخة بخزانة اإلمام علي ببارودانت ر م

 .(1)>صفحة 220على 

وه ا الاباب عكره البغرغريت يف كبابـص مختصر شرح الفيشي لألربعين النووي :  

 .(2)عي  الطبقات، إال أنني لم أ ف عليص

 مؤلفاته يف التصوف: -7

يف كبابــص عيــ   -رحمــص اهلل-  وهــو مــن الابــب البــي أ ــار إليهــا مفتــاح البركــ  

كة لمإمام الحبشي، يغنـي جزء صغير من كباب الرب -المؤلفات-ومنها <  الطبقات بقولص

توجـد < ، و د عكر األسباع الحسين أيت بو الحسـن بأنـص(3)>عن كبب العادات والعبادات

، 39منص نسخة يف خزانة مدرسبص بخر محمد بن أحمد األود بي الهواالي عدد أورا هـا 

 ، إال أنني لم أ ـف عليهـا(4)>ـه1246غير مسفر، وكان الفراغ منص يف جمادى األولى عام 

 يف خزانبص.

ــو   ــ  )وه ــح الحكــط العطا ي ــا  ررو  عا مختصــر الشــرح الخــامس عشــر لإلم

هــ، 1274ور ـة، بـدأ يف تأليفـص يف أود  ـواد سـنة  70وعـدد أورا ـص موضوع الدراس (: 

وانبهى منص يف أود عي الحوة من نف  السنة. وسأفص  فيـص القـود يف المحـور الثـاين إن 

  اء اهلل. 

                                                 
 .91ص  ،>العالمة عبد الرحمان البغرغريت< ندوة( 1)

 .301عي  الطبقات، ص ( 2)

 .301عي  الطبقات، ص ( 3)

 .47سيدي عبد الرحمن ومدرسبص العبيقة، للحسين أيت بو لحسن، ص ( 4)



 
 13 

، توجـد نسـخة منهـا 5وعدد أورا ها ل برجام بدر وأحد: رسال  يف كيفي  التوس 

  وخبمهـا بقولـص ،>...هـ ه كيفيـة البوسـ  برجـاد بـدر وأحـد<  يف خزانبص، افببحها بقولـص

 .>هـ1241انبهى مخبصرا ليسه  تناولص على المحباج، يف وسر جمادى األولى عام <

وكبـب اإلمـام    وهي مخبصر من إحياء علوم الدينقصا د باألماريغي : األولح 

. غيـر أننـي (1)  مخبصرة من  صيدة اإلمام سيدي خالد بن يحيا و راحهاوالثاني اروق، 

 لم أ ف عليهما.

 مؤلفاته يف مجاالت أالرى: -5

  أولهاإلى ثالثة أ سام   -رحمص اهلل-و د  سمص مختصر الطبقات وذيل عايها:  

تـرجم فيـص  ثالثها:لحضياي، و  اخبصر فيص ئبقات اوثانيهااخبصر فيص ئبقات الشعراين، 

 لشيوخص وأولياء منطقبص، و د و فت على نسخة من القسم الثال، يف خزانبص.

وهو مـن الابـب المفقـودة، و ـد تحـد  عنـص األسـباع عمـر  كتاب يف الفالح : 

أخربين حفيـده سـيدي عثمـان أن لوـده سـيدي عبـد الـرحمن مؤلفـا يف <  الساحلي بقولص

.. وأئلعص علـى الابـاب أو .حمد بن العربي العلوي يف الرباطالفالحة، وأنص اار سيدي م

أخربه بص، فا رتح عليص الفقيص ابن العربي أن يقوم بطبعص، غير أن سيدي عثمان تـردد حبـى 

 .(2)>ضاعت الفرصة

ال تخـرج عـن  -رحمص اهلل-وعموما فوميع أعماد سيدي عبد الرحمن البغرغريت 

بين فروص الطريقـة الناصـرية يف عصـره، ويف هـ ا  منهج  يوخص الناصريين، وهو مبدأ عام

                                                 
 .301عي  الطبقات، ص ( 1)

م، 1990( المــدار  العلميــة العبيقــة بســو ، عمــر المبوكــ  الســاحلي، مطبعــة دار النشــر المغربيــة، ســنة 2)

 . 67/ص 4ج
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كانـت المـدار  والمسـاجد موـاالت أصـحاب <  -رحمص اهلل-يقود المخبار السوسي 

.. كما تود علك مـن .>أدوا<و >تاكو ت< .. فا رأ إن  ئت أخبار هد.الطريقة الناصرية،

صـار هـ ا  .. إلـى كثيـرين أمثـالهم، فقـد.أعماد الحضياي وأحمد الصوابي والبغرغـريت

الرعي  كلص على وتيرة واحـدة، ال أمـت وال عـوج، سـنّة وعلـم واتحـاد المبـدأ ووضـوح 

 .(1)>المنهج

 سادسا: وفاته:

معبافا علـى البوجيـص والبـأليف والبـدري ،  -رحمص اهلل-ك  سيدي عبد الرحمن

ص هــ(، ودفـن يف القبـة المشـهورة إااء مدرسـبص وااويبـ1279إلى أن توفاه اهلل تعالى سنة )

 .(2)بإمي نوادي

 المحور الثاين: التعريف بالكتاب 

 )المختصر لشرح االما  ررو  الخامس عشر عاح الحكط العطا ي (

 أوال: اسمه:

هـ ا الابـاب بعنـوان،  -رحمـص اهلل-لم يخصص سـيدي عبـد الـرحمن البغرغـريت 

فهـ ا مخبصـر مـن <  وإنما اكبفى بما دد على مضمونص وموضوعصف حي،  اد يف مقدمبـص

حمـــد المعـــروِف  ـــِن م  ـــاِ  أحمـــد ب ب ـــي العت الشـــرح الخـــام  عشـــر للعـــالِِم اإِلمـــاِم أب

وق. رُّ مختصـر <  ، غيـر أن المصـادر البـي عكـرت مؤلفاتـص أوردتـص كلهـا بعنـوان(3)>..بالزُّ

وائال هـا هـ ا العنـوان دون تقييـد فيـص لـب ، لاثـرة  ،>شرح ررو  عاح الحكط العطا يـ 

                                                 
 .155/ص 11المعسود، ج( 1)

 . 69لعبيقة بسو ، عمر المبوك  الساحلي، ص ، المدار  العلمية ا224/ص 19المعسود، ج( 2)

 .1المخبصر لشرح االمام اروق الخام  عشر على الحام العطائية، عبد الرحمان البغرغريت، مخطوط، ص ( 3)
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لعطائيــة، والــ ي أرجــح مــن خــالد احباــاكي مــ ا  ــروح اإلمــام اروق علــى الحاــم ا

اخبصـره مـن كبـاب الشـرح الخـام  عشـر علـى الحاـم  -رحمص اهلل-الاباب أن مؤلفص 

العطائية لمإمام اروق ال ي بوبص علي بن حسـام المبقـي الهنـدي العبمـاده علـى ئريقبـص 

 وتبويبص فيص.

 ثانيا: نسبته إلح صاحبه:

عن يف أسلوبص ال ي غلب عليص منهج االخبصار، إن المبأم  يف ه ا الاباب والمبم

 -رحمـص اهلل-يدر  من الوهلة األولى نسبة ه ا الاباب لسيدي عبد الرحمان البغرغريت 

رحمـص -خاصة وأن أغلب المصادر البي ترجمت لص صرحت بنسبة الاباب لـص، كمـا أنـص 

مـة هـ ا الابـاب، أثببص لنفسص يف معـر  تعـداده لمؤلفاتـص يف عيـ  الطبقـات ويف مقد -اهلل

فضال عن أنني وجدت نسخص منص بخر يده يف خزانبص، والخر ضرب من ضـروب النقـ  

 .(1)>الوجادة<بـ والرواية، وهو المسمى عند المحدثين

 ثالثا: سبب وتاريخ تأليفه:

بعد ائالعي على مقدمة ه ا الابـاب ومخبصـراتص األخـرى، اتضـح لـي أن سـبب 

من  صرت همبص من أه  عصره، و د أ ـار إلـى علـك يف تأليفص لص هو تقريب ه ا العلم ل

ـم لمـن <  مقدمة ه ا الاباب بقولص لخْصت  منص ما تعلب بما لقطتُّ من ألفاِظ كباِب الِحات

رْت همب ص مْثلي لينبفـع مـا <  ، وهـو مـا أكـده كـ لك يف عيلـص علـى الطبقـات بقولـص(2)> ص 

 .(3)>... صير الهمة

                                                 
للدكبور خالـد اهـري، ببنسـيب مركـز  ،>مخطوط العقيدة أنموعجا<تقنيات البعام  مع الاباب المخطوط ( 1)

والبحو  العقدية، وحـدة النشـر والبوايـع الرابطـة المحمديـة للعلمـاء أبي الحسن األ عري للدراسات 

 .205ص  م،2012الرباط، الطبعة األولى،  -ودار األمان للنشر والبوايع

 .1المخبصر لشرح االمام اروق الخام  عشر على الحام العطائية، عبد الرحمان البغرغريت، مخطوط، ص ( 2)

 .301عي  الطبقات، ص ( 3)
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 له ا المخبصر فقد بدأه يف أود  واد وانبهى منـص يف أما عن تارين تأليفص رحمص اهلل

، مما يعني أنص اسـبغرق يف اخبصـاره  ـهرين كـاملين، ولـم ـه1274هخر عي الحوة لعام 

 يع  بعد علك إال أربع سنوات.

 رابعا: محتواه:

يف اخبصـاره لمخبلـف  -رحمـص اهلل-لقد اعبمـد سـيدي عبـد الرحمـان البغرغـريت 

لــى نعــام الفصــود يف ئرفيــصف حيــ، أودص يف مقدمبــص ثالثــة موضــوعات هــ ا الابــاب ع

ــم العطائيــة  ــة الحا ــد مقبضــبة، فوــاء الفصــ  األود يف فضــ  و يم ــاءت ج فصــود ج

وفوائدها، والثاين يف تعريف البصوف وفائدتص وعال بص بالفقـص و ـرفص، كمـا جـاء الفصـ  

ا العلـم، الثال، ليوضح أن علم البصوف لي  خاصا بفئـة دون أخـرى وعمـن يؤخـ  هـ 

 وئريقة أخ ه والعلم بمقاصده لئال تزد  دم المشبغ  بص.

وبعد عكره له ه الفصود،  رص يف العر  الرئيسي للاباب ال ي حدده يف ثالثين 

بابا، وفب الببويب ال ي وضعص المبقي الهندي للحام وللشرح الخـام  عشـر، وداخـ  

ضوص الواحد منبقيـا ال يبقيـد ك  باب من ه ه األبواب ي كر الحام المبشامة حود المو

بالبسلســ ، يقــدم ويــؤخر وال يلبــزم بــإيراد الحاــم كلهــا، ويقلــ  يف الشــرح والبحليــ ، 

ويخبلف إيراده للحام يف األبواب مـا بـين حامـة واحـدة إلـى سـت، ويـورد بعـد البـاب 

بــاب  العلــِم  خيــر  علــمت مــا كانــِت <  مبا ــرة حاــم ابــن عطــاء اهلل الســاندري، مثــ   ولــص

ص، وه ا دأبص يف اخبصاره لوميع الحامالخ  .>شية  معت
أمــا الخاتمــة فقــد خصــها لشــرح مناجــاة ابــن عطــاء الســاندري باخبصــار  ــديد، 

وخبمص بفص  عكر فيص بعض الوصايا البي نقلها سيدي أحمد اروق عن  يخص أحمد بـن 

 عقبة الحضرمي.
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 ا ك  باب.ويف الودود اقيت بيان لعدد األبواب والحام البي يحبوي عليه
 

 الباب
 الحكط العطا ي :

 أرقامها عددها

 233 -232 2 العاط

 49 -49-149-50-13 5 التوب 

 10 اسالالص يف العمل
10-42-59-90-92-131-161-210-

243-253 

 196-195-119-119 4 الحكط يف الصالة

 156-109-12-11 4 العزل  والخموم

 261-209-22-19 4 رعاي  الوقت واغتنامه

 259-47 2 الذكر

 263 1 الفكرة

 225-230-229-227-226-136-96 7 الزهد وفضياته

 190 -175-177-174-99 5 الفقر والفاق 

رياض  النفس والتحذير 

 من دسا سها
7 32-35-107-126-144-145-192 

الخوف والرجاء 

 واالعتدام بينهما
6 1-149- 79-40-197-219 
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 10 الدعاء وآدابه
6-21-39-39-75-102-129-166-

172-173 

 161-114-25-119-4-3-2 7 التسايط وترك االالتيار

الصبر عاح الشدا د 

 والباليا
3 24-105-106 

الفايا ألطافه تعالح ومننه 

 عاح العباد
11 

71-99-95-97-122-133-159-170-
211-235-236 

 135 -44-43 3 الصحب 

 62-60 2 الطمع

 240-239-96 3 التواضع

 -66-65 2 جاالستدرا

 221-220-112-67-53 -52 6 الورد والواردات

تفاوت مراتب السالكين 

 ابتداء وانتهاء
6 69-179-250-259-260-29 

 150-91-90 3 القبض والبسط

 205-151-56-55 4 األنوار ورتبتها

قرب العبد من اهلل تخاقا 

 وتعاقا
5 124-179-213-214-249 
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 الامسا: منهجه فيه:

صـدي لمنهوـص يف هـ ا الابـاب، اتضـح لـي أنـص ال يخبلـف كثيـرا عـن من خـالد ر

الشــرح الخــامس < منهوــص يف بــا ي المخبصــرات األخــرى، فبمقارنبــص بالابــاب األصــلي

 وجدت أن لص أسلوبا مبميزا يف االخبصار يبمث  يف  >عشر لإلما  ررو 

بأسـلوب محاـم ود يـب، فيأخـ   -رحمـص اهلل-حي، صـاغص صياغته لامختصر:  

الشرح األصلي والمبن ما يراه يفي بالغر  ومناسبا أله  امانص، ل ا يحـ ف الاثيـر من 

لخصـت منـص مـا <  من كالم الشارح وبعض الحام، و د صرح م ا يف مقدمة كبابص بقولص

 .(1)>تعلب بما لقطت من ألفاظ كباب الحام

                                                 

 .1ر لشرح االمام اروق الخام  عشر على الحام العطائية، عبد الرحمان البغرغريت، مخطوط، ص المخبص( 1)

قرب اهلل تعالح من 

ظهوره من المخاو  و

 األشياء تعريفا ودالل 

9 
14-16-41-116-163-223-224-234-

249 

 146-103-79 3 الصا ص العارف

التفرس واالستدالم 

 بالشيء عاح الشيء
6 27-73-76-190-193-252 

الوعظ وشرا ط تأثيره يف 

 القاوب
3 193-194-197 

 225-199-199-74-64-63 6 الشكر
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نسـقا، يف بعض األحيان يقوم بمزج كالمص مع كالم الشارح ويركبـص تركيبـا مفيـدا م

 وهـو <  (13ومثاد علك ما أورده حين حديثـص عـن الحامـة )
ِ
ـ   لـٌب إلـى اهلل كيـف يترحت

بٌَّ  بشهواتِص ات هي ما يالئم  النف  وتسـبل ه  بالمابَّـِ ، <  حي،  اد ،>م  إنما  بَّص الشهوةت وت وت

ص ال ي هو عبارٌة عما يمنع سرعةت المشيف ألهنا مانعٌة من النهو  معنًى كمنع الماب  منـ

وإنمـا  ـبهها بالمابـ  لمناسـببص لهـا مـن ثالثـة <  ، بينما  اد اإلمام اروق عنهـا(1)>حّسًا

 . (2)>أوجص  أحدها  مانعة من النهو  معنى كمنعص منص حسا

أتـى بوـزء مـن  -رحمـص اهلل-ومن هنـا يبضـح أن سـيدي عبـد الـرحمن البغرغـريت 

، خاصـة يف الحاـم عات الحامة ولم يبممهـا فيمـا بعـد، ووجـدت مثـ  هـ ا كثيـرا عنـده

الطبع العرفاين اإل را ي، وعلك لما يف هـ ا الاـالم مـن صـعوبة اإلدرا  للمببـدا، كمـا 

مزج بين كـالم الشـارح  -كما هو مالح -يبناىف مع مقصوده يف المخبصر، ثم يف الشرح 

 وكالمص، فأتى باالم الشارح يف البداية والنهاية، وخل  بينهما باالمص. 

ال يحاف  على الرتتيب المعباد للحام على خالف الشـارح،  -اهللرحمص -كما أنص 

وعلك راجع العبماده على تبويب المبقي الهندي للشرح الخام  عشر، ولعـ  النسـخة 

البي وصلبص هي البي بومـا المبقـي الهنـدي ولـم يبـوفر علـى غيرهـا مـن النسـن األصـلية 

 لمإمام اروق. 

الشـارح فيدّونـص بأسـلوبص الخـاص دون  كما يلوأ أيضا إلى اسبخالص معنى كالم

 اإلخالد بالمعنى األصلي. 

                                                 
المخبصر لشرح االمام اروق الخام  عشر على الحاـم العطائيـة، عبـد الرحمـان البغرغـريت، مخطـوط، ( 1)

 .6ص 

الفاسـي، تحقيــب   مفبـاح اإلفـادة لـ وي العقــود والهمـم علـى معــاين ألفـاظ كبـاب الحاــم، اإلمـام اروق( 2)

 . 74م، ص  2012بيروت لبنان، الطبعة األولى -مصطفى مراو ي، دار ابن حزم 
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 -رحمـص اهلل-علـك أنـص تعاماه مع ما ورد يف الشرح من آيات وأحاديث وأقوام:  

يورد مـا أورد الشـارح مـن هيـات وأحاديـ، وأ ـواد أ طـاب الصـوفية مهمـا ئالـت تلـك 

ده يف  ـرح الحامـة النصوص، خالفا لما يفعلـص مـع كـالم الشـارح، ومثـاد علـك مـا أور

( حي، عكر األحادي، البي اسبدد ما اروق كما عكرها، وغالبا مـا يـورد األحاديـ، 49)

 بالمعنى. 

ينــبهج مــنهج الشــارح يف  ــرح ألفــاظ الحاـــم، تعاماــه مــع ألفــام الحكــط:  -

واالسبدالد عليها، فيقف عليها لفعا لفعا، ويف حالـة لـم يوـد بغيبـص يف الشـرح الخـام  

يلوــأ إلــى  ــروحص األخــرى للحاــم،  -يشــرح اروق ألفــاظ الحامــة بحيــ، لــم-عشــر

مِن تماِم نعمبِص عليك أن يرا تـك مـا <  ويسبعين ما، ومثاد علك ما أورده يف ه ه الحامة

 .>يتافيك ويمنعك ما ي طغيك

الافاية  أال يشو ك بالفقد ويمنعك الزيادة لئتالَّ يشغلك بالوجـد بـ  تاـون  سـالًما 

لًما مـن إ بالهـاف ويف الافـاِف كرامـاٌت ثـالٌ   الراحـة  مـن البعـب جلًبـا من إدباِرهـا وسـا

الًِبا و لًبا وتحصي  الشاِر والصربِ،  ي  إنص أفض   من الِغنـى مـع  ودفًعا والبفرغ  للخدمة  ت

قر مع الصربِ حبى سألتص رسود اهلل  لنفسـص ولِعيالـص وهلـص بقولـص  اللهـم  ملسو هيلع هللا ىلصالشار، ومن الفت

فاًفا أو كما  اد. ومِن مصائِب اتساِص الدنيا كثرة  األحزانِ اجع    وتت هد محم  .(1)>د كت

اســبعان  -رحمــص اهلل-ففـي هــ ا المثــاد يببـين أن ســيدي عبــد الـرحمن البغرغــريت 

بالشرح السـابع عشـر لحملـص نفـ  المعنـى بـأوجز العبـارة وبـدون تغييـر كـالم الشـارح، 

ة يف بــاب الشــار و ــرحها بمــا ولشــدة حرصــص علــى األمانــة العلميــة أعــاد نفــ  الحامــ

  رحها ما الشارح يف الشرح الخام  عشر وه ا حسن.

                                                 
الشرح السابع عشر على الحام العطائية، لمإمام اروق، تحقيب  محمد محمـود، ئبـع ونشـر مؤسسـة دار ( 1)

 .230الشعب، ص 
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 سادسا: وصفه:

لقد جاءت ه ه النسخة ضمن موموص جمع فيـص مؤلفـص بـين هـ ا الابـاب وكبـاب 

ور ة، مـن الحوـم  70ألبي عيسى الرتم ي، وعدد أوراق ه ه النسخة  ملسو هيلع هللا ىلص مائ  النبي 

الوودة، وهو مقروء على ك  حاد، وهو الابـاب المبوسر، بخر مؤلفص، وخطص مبوسر 

و د رأيت بعض مخطوئات لص ياببها بيد لـص <  ال ي  صده المخبار السوسي حينما  اد

 .(1)>ترتع 

ِضــعت عنــاوين األبــواب يف هــ ه النســخة بــاللون  >حاــم ابــن عطــاء اهلل<و و ــد و 

يزت فصود الاباب فيها بخر بارا، وما تعقبة مائلـة، و بعـض البصـحيحات األحمر، وم 

 والبو يفات، وهي نسخة تامة خالية من الخروم. 

 سم. 14×  21مسطرعا  

 سم. 12× 19الحيز المابوب  

 سطرا. 24إلى  20عدد األسطر يف الصفحة ما بين 

 كلمات يف ك  سطر. 10إلى  6وعدد الالمات يف ك  سطر ما بين 

هــ، أي ألفـص يف 1274ام بدأ تأليفص يف أود  واد وانبهـى منـص يف أود عي الحوـة عـ

 حوالي  هرين. 

ــص ــص <  أول ــى ســيدنا محمــد وهل ــرحيم، وصــلى اهلل وســلم عل ــرحمن ال بســم اهلل ال

ــص  إرادتِ ــص وت ــدارْين بأْفعال ــصت إال اهلل  يف ال أ ــهد  أن ال إل وصــحبص، الحمــد هلل حــّب حمــِده، وت

اهلل  لـوال أن هـدانا .. وهخره  انبهى والحمد هلل ال ي هدانا له ا وما كنا لنهبدي.وِحامبِص

  .>سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

                                                 
 .224/ص 19، جالمعسود( 1)
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 صورة الصفحة األولى من المخطوط
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 صورة الصفحة األخيرة من المخطوط
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 ال ح  المصادر والمراجع

أيـت بـو لحسـن، دار  ،>ة للحسـينسيدي عبد الـرحمن البغرغـريت ومدرسـبص العبيقـ< .1

 م. 2009الر اد الحديثة، الطبعة األولى، 

أجلى مساند علي الرحمان يف أعلى أساند علـي بـن سـليمان، للـدمنايت البومعـوي،  .2

 ئبعة حورية.

للـدكبور خالـد  ،>مخطوط العقيـدة أنموعجـا< تقنيات البعام  مع الاباب المخطوط .3

للدراسـات والبحـو  العقديـة، وحـدة  اهري، ببنسيب مركز أبي الحسـن األ ـعري

الربـاط،  -النشر والبوايـع الرابطـة المحمديـة للعلمـاء ودار األمـان للنشـر والبوايـع

 م.2012الطبعة األولى، 

 خالد جزولة، لمحمد المخبار السوسي، مطبعة تطوان. .4

 عي  الطبقات، لعبد الرحمان البغرغريت، مخطوط.  .5

ــار السوســي، مؤسســة البغليــف رجــاالت العلــم العربــي يف ســو ، لمحمــد  .6 المخب

 .م1999 األولى، الطبعة تطوان، –والطباعة والنشر والبوايع 

الشرح السابع عشر على الحاـم العطائيـة، لمإمـام اروق، تحقيـب  محمـد محمـود،  .7

 ئبع ونشر مؤسسة دار الشعب.

ــة )البوســ  برجــاد بــدر وأحــد(، عبــد الرحمــان البغرغــريت،  .9 كبــاب مخبصــر األدعي

 مخطوط.
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المخبصر لشرح االمام اروق الخام  عشـر علـى الحاـم العطائيـة، عبـد الرحمـان  .9

 البغرغريت، مخطوط.

المــدار  العلميــة العبيقــة بســو ، عمــر المبوكــ  الســاحلي، مطبعــة دار النشــر  .10

 م. 1990المغربية، سنة 

المعوم العربي األماايغي تصنيف محمد  فيب، أكاديمية المملاة المغربية سلسـلة  .11

 معاجم.

 م.1961لمعسود، لمحمد المخبار السوسي، مطبعة النواح الدار البيضاء، ا .12

مفباح اإلفادة ل وي العقود والهمم على معـاين ألفـاظ كبـاب الحاـم، اإلمـام اروق  .13

بيـروت لبنـان، الطبعـة األولـى -الفاسي، تحقيب  مصـطفى مراو ـي، دار ابـن حـزم 

 م.2012

ب أحمـد فايـر، منشـورات المولـ  تنسـي ،>العالمة عبد الرحمـان البغرغـريت< ندوة .14

 م.2012العلمي المحلي لبارودانت، مطبعة النواح الوديدة، الطبعة األولى، 
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يَّ  َمْجهوَل  لِديَواِن الُمَتنبِّي
 أربع  ُشُروٌح َمْشرِقِ

 

 

 

 

 األسباع العالمة عبد
َّ
العزيز الساوري أن أ ار  بمقالة يف الابـاب الـ ي  رغب إلي

ــن نبــائج جــائزة الحســن الثــاين سبصــدره واارة الث قافــة المغربيــة بمناســبة اإلعــالن ع

للمخطوئات يف دورعا الواحدة واألربعين. داعًيا لواللبص بالرحمـة والرضـوان، وعاكـًرا 

، بعـد المسـيرة الخضـراء بأ ـهر 1976لزياريت إلى المملاة المغربية يف  هر إبريـ  عـام 

بن سعود اإلسالمية. فأمر جاللبـص بضـيافبنا،   ليلة، مع وفد من معيدي جامعة اإلمام محمد

ـة مـن الغلمـاء  لَّ و يام واارة الثقافـة برتتيـب ايـارة معـالم الربـاط ومـراك  وفـا ، فلقينـا ث 

رة، فأمضــينا يوًمــا يف مدينــة العيــون،  والمشــاين. ثــم أمــر جاللبــص بزيارتنــا للصــحراء المحــرَّ

 وأكرم مثواه.الثاين ة الملك الحسن واحبف  الوالي واألعيان بزيارتنا. فرحم اهلل جالل

ًة بالشـروح الضـائعة  فلعنايبي بسيرة المبنبي وديوانص و روحص، واهبمامي خاصَّ

رأيـت أن أتنـاود بعـض الشـروح المشـر ية الموهولـة.  -أو المنسوبة إلى غير أهلهـا 

والمقصــود بالمشــرق يف هــ ه المقالــة  مــا وراء العــراق، فــار  والوبــاد وأعربيوــان 

ــى اكبشــاف  ــرح وخراســ ــا اهلل إل قن ان وسوســبان ومــا وراء النَّهــر وغيرهــا. و ــد وفَّ

موهود، وتصحيح نسبة الشرح المنشور باسم معوز أحمد، وسيبم النشـر عـن علـك 

  ريًبا إن  اء اهلل.

ا الدكتور  د بن عبداهلل العـزَّ  محمَّ

 الرياض – باحث يف التاريخ والتراث

 المماك  العربي  السعودي 
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جان عند ابـن العميـد و ـيراا عنـد  أمضى أبو الطيب أيامص األخيرة يف فار ، يف أرَّ

ما ئائفٌة من كبار األدباء والشعراء والعلمـاء، الـ ين فـانبهزوا عضد الدولة، وكان يلوع م

الفرصة لسماص  اعر العصر ولقائص وسـماص ديوانـص وتقييـد كالمـص وروايـة أخبـاره. فطـار 

صيب ص يف األ طار المشر ية كغيرها، وصار لبعض أولئك المشار ة روايـة لديوانـص مسـبقلة 

عوا رأًسا من المبنبي. وحسبك  اهًدا على عن رواية علي بن حمزة البصرّي، ألهنوا سم

ْزنوية.  اد يف مقّدمة  ين، وهو من كبار رجاد الدولة الغت ْوات علك كلمة أبي سه  العلوي الزَّ

ْسر، ال ي تعقَّب فيص أبا الفبح بن جنِّي    تْشر الفت

ن أما بعد، فإين رأيت  أكثرت أه  العصر المبحلَّين باألدب، والمنبمين إليص، والشائمي

ْربــًا وب ْعــدًا، مقبلــين علــى ديــوان أبــي الطيــب  ــْورًا ونوــدًا و   ــص، والحــائمين حواليــص غت  بر ت

ـمين  ْيص، مبخاصـمين فيـص، مبوسِّ فت بواعبين ئترت بناكرين عليص، م  أحمد بن الحسن المبنبي، م 

 لمعانيصف كما  اد هو 

فـــوين عـــن  ـــوارِدها ء ج   أنـــام  مـــ ت
 

ــا ويخبصــ  اه رَّ ــب  جت ْل  م  ويتســهر  الخت
 

ْسـع يف ا بباسـص، والمـدرِّ   نْصت الو  ص يب د ك  فالشادي يبقلَّب نحوه بأنفاسص، والمبوجِّ

الماهر  اصٌر عن كاهر روايبص، فايف عن الغوص على جواهره؟ وكـان مـن االتِّفـاق أن 

أبي جعفر محمد بن محمد بن الخلي ، وكان يرويـص حفعت  يف الصبا ديوانص، فقرأتص على 

. وعاكرت  بص حينًا من الدهر من ال يت من أدباء بنبي بمعانيص وأغراضصعن علوي عن الم

 علك العصر. 

 أشهر الرواة المشارق  لديوان المتنبي:

  الحسن أبو •
ّ
ـاربان بـن أيـوب بـن علـي ـي، السِّ مِّ  المبنبـي موـال  حضـر الـ ي الق 

جان  حرص فل لك فهـ430 سنة إلى عمره وئاد ،(أبيص مع ربما) السابعة سنّ  يف وهو بأرَّ
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 يف وردت كمـا عبارتـص وهـ ه. اإلسـناد لعلـوّ  ئلًبـا ئريقـص مـن الـديوان روايـة علـى النا 

  3969هياصوفيا  نسخة
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  الحســن أبــو •
ّ
بتعــي عيســى بــن علــي  بشــيراا، موالســص حضــر الــ ي النحــوي، الرَّ

رت ة أخبـاره بعض كبب و د. هـ425 سنة إلى وفاتص وتأخَّ . الـديوان مـن بصنسـخ يف المهنَـّ

 الطبعـة مالحـب يف فنشـرها النسـن إحـدى يف اهلل رحمـص  ـاكر محمـود األسـباع ووجدها

رجمة المبنبي للربعـي(، وهـو عنـواٌن غيـر د يـب، ت) عنوان تحت المبنبي كباب من الثانية

بتعــي لــم يابــب ترجمــًة للمبنبــي وإنمــا كبــب أخبــاًرا يف نســخبص، وبعــض األخبــار  ألن الرَّ

 ت نسب إليص، ون سبت يف ن سن أخرى منسوبة لغيره. المنشورة لم

 وه ه فاتحة نسخبص من مخطوئة مشهد 
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لـ ي يبـدو أنـص كـان مـن كبـار رجـاد ا الشيرااي، الفض  بن العزيز عبد أحمد أبو •

ـة، وبعضـها ممـا  عضد الدولة. وفد بقيت نصوٌص من روايبص للـديوان، وفيهـا أخبـاٌر مهمَّ

سـمعبها بإنشـاد »عـي.  ـاد عـن  صـيدة المبنبـي األولـى يف عضـد الدولـة نسبص  اكر للرب

دت الدولة  إياها يف البتْهو األحمر، ثمَّ سـمعبها ثانيـًة بقـراءيت  -أئاد اهلل بقاءه  -المبنّبي عض 

يف بعض النسـن  مـا «  »وفضوُم العيش أشغاُم »ف و اد تحت  ولص «يف المول  المعمور

ــص  بالفــاء،  اتت وهــ ه صــورة بعــض كالمــص مــن نســخة  .>ت علــى المبنّبــي بالقــافوأنــا  ــرأفت

 اإلساورياد 

 

 

 

 

 

 

ة، ثم  دت مرَّ ومعنى كلمبص  أن النا  كانوا يسمعون القصيدة عندما يلقيها المبنبي أوَّ

يقرأها أمثاد  أبي أحمد يف األيام البالية ويسمعها من لـم يحضـر المولـ  األود، وت عبـرب 

 لها ألهنا بحضور المبنبي.  القراءات األخرى سماًعا

. هــ392 سـنة المبـوىف المشـهور األديـب الخوارامي، العبا  بن محمد بار أبو •

ي  يدّد  نص   على أ ف ولم. بحلب الطيب أبا لقي و د على لقائهما يف فار ، وأ رب كنِـّ

أنــص عــاد مــن الشــام بعــد مــوت المبنبــي. و ــد صــنَّف كباًبــا يف  ــعر المبنبــي، وبقيــت منــص 
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ٌص وإ ارات يف الشروح األخرى. ويبدو أنـص تعليقـات علـى مواضـع مـن الـديوان، نصو

وفيها بعض أخبار المبنبي، وروايات أللفاكص المشالة تخبلف عن الروايات المشهورة، 

 و د تاون من إنشائص على سبي  اإلصالح ودرء المطاعن.

 .هخرين رواة أسماء المقالة ه ه درج يف وسيأيت •

ْوَرين:الشروح التي ذك  رها الزَّ

ْرِضيَّة    عكر الزواين بعد كلمبص الماضية ثالثة  روح، ووصفها بأهناغير مت

ِقي   رح •   ..  اد عنص )ال يالئم العقود، وال يوافب المروي عنص والمنقود(عت

ْعبتأ بص(. األت  و رح • ْؤبتص  لص وال ي  ْردي، و اد )ال ي   بِيوت

ف بـالبميمي، فقـاد عـن  ـرحص )تميمـٌة لديوانـص ْعبوه البتْلخي ال ي ي  المت  ت ليف • رت عت

 .عن العيون، وعوعٌة لص عن سوء العن(

 ولم يتْشِف الغلي  بنصوص من الشروح الثالثة، ب  لم ي كر أسماءهم تاّمة! 

أمـا عقيـ  فموهـوٌد الببَّـة. وكــ لك البميمـي البلخـي، إال أن ياـون العنــربيَّ اقيت 

ْردي فلـي  الشـاعر المشـهور المبـوىف عكره )وبنو العنير بطٌن من بني  تميم(. وأّمـا األتبِيـوت

ْردي، الـ ي  ـاد فيـص الخطيـب هـ 507سنة  ، وكنِّي أنص أبو العبا  أحمد بن محمد األتبِيوت

)نشرة بشار معروف( )أحد الفقهاء الشافعيين من أصحاب أبـي  202/ 6يف تارين بغداد 

. وكـان يـدرِّ  يف  طيعـة الربيـع، ولـص حامد االسفرائيني. سان بغداد وولـي مـا القضـاء

حلقٌة للفبوى يف جامع المنصور. وعكر لي أنص سمع الحـدي، بـبالد خراسـان. ولـم ياـن 

معص مـن مسـموعاتص غيـر  ـيء يسـير كببـص بـالرّي وممـ ان. كـان حسـن االعبقـاد جميـ  

وءة. . وكـان فقيـرًا يعهـر المـرفصـيح اللسـان يقـود الشـعرالطريقة ثابت القدم يف العلـم، 
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. حـدثني علـي هــ 425ومـات يف جمـادي اقخـرة سـنة  ،هــ 359وكانت والدتـص يف سـنة 

/ 1و ـاد السـمعاين يف األنسـاب  .(هــ 357الصوري أنص سألص عـن مولـده فقـاد  يف سـنة 

أبو العبا  أحمد بن محمد األبيـوردي(،  المشهور م ه النسبة، )ئبعة حيدرأباد( )107

المشـهور بـاألبيوردي يف علـك العصـر، وهـو معاصــٌر  ثـم نقـ  كـالم الخطيـب. فهـ ا هـو

 للزواين أتمَّ معاصرة، ولص باٌص يف األدب والشعرف فلعلص هو  ارح ديوان المبنبي.

 الجايل الغاري: شرح ابن عبد

الولي  الغااي، لما يمباا بـص مـن  نابفي يف هص المقالة بالحدي، عن  رح ابن عبد

ائعة. ولعـ َّ نقولـص تنفـع إن  ـاء اهلل يف نسـبة هـ ه نقود نادرة عن ثالثة  روح مشر ية ضـ

ثر عليها.  الشروح إلى أصحاما إن ع 

 ففي ئهران ثال  نسن نا صة منص 

 . 3909نسخة مول  الشورى عات الر م  •

 .3953نسخة مول  الشورى عات الر م  •

 .9273نسخة الماببة الوئنية  •

ــدم ــى هــي األ  واألجــود، وهــي األصــ   ومضــامينها وخرومهــا مبطابقــة، واألول

 لغيرها، فال نحباج إلى الحدي، عن الثانية والثالثة، وه ه صورة لوحة منها 
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ر المفهـر  أنـص  الخّر كما ترى نسخي جيِّد، وكأنص مما ي ابب ألعيان النا . و ـدَّ

لوحة، يف كـ  لوحـة صـفحبان، وعلـى رأ   293من خطوط القرن السابع..ويف النسخة 

ولاـنَّ هـ ا المقـدار  .ة ر مهـا بخـّر معاصـر )وعليـص اإلحالـة يف هـ ه المقالـة(ك  صفح

الابير ال يبضمن إال ثالثة أعشار الديوان، ألن األبيات والشروح مابوبة بحروف كبيرة. 

وه ا الموجود هو بقايا نسخة انفرط عقدها وبقي منها أوراٌق من ثالثة مواضـع مبفرِّ ـة، 

 يف أولها وهخرها وكّ  موموعة منها مخرومة 

ــب ) ــي الطي ــة واحــدة، أي صــفحبين، فيهمــا  صــيدة أب ــْيُف القســم األود  ور  َس

ِدهِ  ُدوِد َعَاح َأْعَاح ُمَقاَّ وهي من  عره الصحيح ال ي أسقطص من ديوانص، ووردت يف  .(الصُّ

اخ. اح والنُّسَّ رَّ واة والشُّ  نسن كثيرة يف مواضع مخبلفة حسب اجبهاد الرُّ
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  ثمـان وخمسـون ور ـة، فيهـا سـبع وعشـرون  صـيدة أو  طعـة مـن والقسم الثـاين

ــَذلُِكُط النَّْصــلِ أوائــ  الــديوان، أولهــا )
ــي قَِيــاِمي َمــا لِ ـــُه َوْرَد (، وهخرهــا )ُمِحبِّ َد الاَّ َأَيــا اَلــدَّ

 (.الُخُدودِ 

والقسم الثال،  مائبان وأربـع وثالثـون ور ـة، فيهـا نحـو سـبع وسـّبون  صـيدة أو 

ْبِع َأْشـَجاُه َطاِسـُمهْ ات، تبـدأ بالسـيفية األولـى ) طعة من السيفي (، وتنبهـي َوَفاُؤُكَمـا َكـالرَّ

 بقولص 

 َعَاح َوْجِهَك الـَمْيُموِن فِي ُكلِّ َغاَرة  
 

 َصـــــاَلٌة َتـــــَواَلح ِمـــــنُْهُط َوَســـــاَل ُ  
 

 وهي من السيفيات المبأخرة، وب لك تنبهي النسخة.

رين، كالمعهود يف الن سن األخرى، مع وترتيب القصائد يف ك  موموعة على البوا

 االخبالف المعباد بين نسخة ونسخة.

ضاص اسم المصنف يف خروم النسخة، فاجبهـد مفهـر  الخزانـة الطهرانيـة فنسـبص 

وهو موهود الببَّة، ال ي عرف امانـص وال موئنـص، «. ابن محمد بن عبدالجايل الغاري»إلى 

 اد »النسبة على  ولص يف  رح أحد األبيات ولم يوجد لص عكٌر يف أي مصدر. وعمود ه ه 

بب ه ا من  رح األوحدی  ، كما ترى يف الصورة.«ابن محمد بن عبدالولي  الغااي  ك 

 

 

 

 



 
 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمقصود بشرح األوحدي   رح الواحدي، والاالم المنقود موجود فيص، وه ه 

 صورتص هنا  
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و أهنا من أص  الاباب، وال أرى وجًهـا للعـّن يبد« قام... األوحدی»ه ه الوملة 

( أن 1بأهنا دخيلٌة عليص، ب  العاهر أهنا مـن كـالم المصـنف. ويشـهد لـ لك أربعـة أمـور )

النسخة  ديمة وغير بعيدة عن عصر المصنف، وال يمبنع أن تاون هي نسخبصف فاحبماد 

رة يف مبنها لي  كبيًرا ) د 2دخود حا ية مبأخِّ كباببهـا وتزويقهـا، فـالعنَّ ( أن الناسـن جـوَّ

( أن هــ ه الوملــة ليســت ممــا ي ابــب علــى 3أن ال ي فســدها بإدخــاد كــالم النــا  فيهــا )

أئراف األوراق ثم يدخ  إلى المبون، فليسـت إضـافًة إلـى الـنّص وال تصـحيًحا لـص، بـ  

هي خباٌم للاالم السابب بعزوه إلى  ائلص، من غيـر اإل ـعار بـأن المصـنف  ـد أورده غيـر 

( وه ا النق  لاالم الواحدي منسوًبا إليص يوـري علـى عـادة المصـنف 4نسوب لقائلص )م

 يف النق  من الشروح منسوبة إلى أصحاما، ومنها  رح الواحدي.

أو باسمص مع لقبص  ،>الواحدي»لان  د يقاد إن المصنف عكر الواحديَّ مراًرا بلقبص 

ا الموضـعف فلعـ َّ الـنصَّ دخيـ  علـى ولم ي لتقَّب باألوحـدي إال يف هـ  ،>علي الواحدي»



 
 39 

ــة بلقــب  ــّ  معرف ــأن القــارا أ  ــاب. وهــ ا االعــرتا  ضــعيف، وال يســوغ العــّن ب الاب

الواحدي من المصنف. ب  لع َّ األمر على العا ! ألن  ارًئا  ـرأت كالًمـا لـم ي نسـب إلـى 

معرفـة الواحدي وعرف أنص كالم الواحدي، أ  ُّ ما يقاد فيص أنـص يسـبوي مـع المصـنف يف 

ر أن يسـهو المصـنف فيابـب األوحـدي وهـو يريـد الواحـدي،  وَّ بتصت لقب الواحدي! ب  ي 

ر من  ارا يسبدر  علـى المصـنف. وهنـا  احبمـاٌد بـأن الواحـدي  وَّ بتصت وال يااد علك ي 

يقاد لص األوحـدي أيًضـا، ولاـن ال يوجـد دليـ  علـى علـك. والحاصـ  أن هـ ه الوملـة 

اًبا كانت أو خطًأ، إال أن يوجد دلي  على إ حامها وال يوب أن ت نسب إلى المصنف، صو

 دلي . 

شالةف يف  رح  ود أبي الطيب   ويف الاباب جملٌة أخرى م 

ـــــا  ـــــِذي اَلَمَه ـــــوُ  الَّ ــــــْط اَل َتُا  َفِا
 

ــــــْذُبُل   ــــــِه َي ــــــصُّ اَلاَتِم ــــــا َف  َوَم
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حص يف األسطر األربعة األولى على معنى ال بود. ثم انبق  من غ ير تمهيد إلـى فشرت

بت ، وخبم الاالم بقولص   «، وفقص اهلل إلى الصوابهام  الابابها ا عكره يف »معنى الوت

 (. ولي  يف الاالم كلص إ ارة إلى كباب وال  ارح. 317)ص 

 د يوحي ه ا الاالم بأن نصوًصا أ دخلت يف الشرح لغير صـاحبص، وت عبـرب الوملـة 

بب ه ا من  رح األوحـدی اد ابن محمد بن عبدالولي  »السابقة  مـن هـ ا « الغااي  ك 

هاـ ا عكـره يف هـام  »القبي . وه ا العّن مرجوح يف نعري، ألن إ حاًمـا يقـاد يف هخـره 

يوب أن يبدأ باسم الابـاب المنقـود منـص واسـم صـاحبص، ثـم ي نقـ  الاـالم، ثـم « الاباب

ــأن القــارا يعــرف «هاــ ا عكــره يف هــام  الابــاب»يقــاد  ــة تــوحي ب ــاب ف والومل الاب

.. وأمره .>المقصود. وال ي أكنص أن سقًطا و ع يف السطر الرابع، وأن أص  الاالم ها ا

، كما فع  المصنف يف عشرات «  و ولص  فتصُّ خاتمص إلن اد الرامني ]أو العنربي[نافٌ . 

المواضع األخرى. وه ا اإلصالح اليسير يحّ  مشاالت النّص جملة واحـدة  االنبقـاد 

ه»معنى الوبت ، وتسمية الاباب وصاحبص، وتعيين مرجع ضمير يف المفاجئ إلى  رت كت  .>عت

وخالصة القود أن ه ا الشرح ينبغي أن ي نسب إلى ابن عبدالولي  الغااي، إال أن 

يوجــد مــا يصــرفص عنــص. وبنبغــي تقــدير عصــره بــ خر القــرن الخــام ، مــا دام يــروي عــن 

رجالن  أبو إسحاق والرامني، وألن  ، ويفصلص عن المبنبيهـ 469الواحدي المبوىف سنة 

 ( لم يرتجم لص.هـ 467الباخراي )المبوىف سنة 

 النُّقوم من شرح أبي إسحا  الفارسي: 

 الفارسـي وأبـي سـعيد 
ّ
 الفارسي، من تالمي  أبـي علـي

ّ
أبو إسحاق إبراهيم بن علي

 ليلـة يف ، وأ ـعاٌر 1/90ومعوم األدباء  4/171السيرايف، ولص ترجمٌة موجزة يف اليبيمة 

ر وفاتص بسنة   .هـ 400كبب مبفّر ة. وكان هخر أمره يف بخارى، و د نقدِّ
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، يف سياق هوائص للصاحب (232)ص اد أبو حيان البوحيدي يف مثالب الوايرين 

وكـان مـن غلمـان أبـي سـعيد السـيرايف،  -بن عّباد )و د اجباا بـص أبـو إسـحاق الفارسـي ا

ـى، فتِهمًا بالاباب والشعر، وصنَّف وأم مَّ عت ، وتالَّم يف العـرو  والقـوايف والم  حت رت لى و ت

ده درهمًا وال افبقـده برغيـف، بعـد أن أِعن  -، وحف  الطمَّ والرمَّ ونا ض المبنّبي فما اوَّ

بتص(. ومعنـى منا ضـة المبنبِّـي   لص حبَّى حضره وسـمع كالمـص وعـرف فضـلص واسـببان ِسـعت

 رح ديوان المبنبي، والنصوص اقتيـة ليسـت انبقاد بعض ألفاكص ومعانيص. ولم ي  كر أنص 

  ائعًة ب لك، فقد تاون تعاليب لص عندما ي قرأ عليص الديوان.

 وه ه نقود ابن عبدالولي  من أ واد أبي إسحاق.

ـــــَراُد ِمـــــَن الَقْاـــــِب نِْســـــَياُنُكطْ   ُي
 

ـــــلِ   ـــــح النَّاقِ ـــــاُع َعَا ـــــْأَبح الطَِّب  َوَت
 

ـْأبتى»سـماًعا مـن المبنبـي ، أبو إسـحاق بـن إبـراهيم الفارسـي أنشد • بالبـاء دون « تت

.. ويــراد بالطبــاص .اليــاء، علــى أن تاــون الطبــاص جمًعــا للطبــع، كمــا يقــود كلــٌب وكــالب

و ـاد   القوى النزوعية البـي هـي ئبيعـٌة يف الـنف  الحيوانيـة. أبو إسحاق]على[ ما رواه 

 ( 176  الطباص مؤنثة وهي ئبع الرج  )ص العنربي يف  رحص

 ا َنَظـــــْرَت إَِلـــــح َفـــــاِرس  إَِذا َمـــــ
 

اِجـــــلِ   ـــــَر َعـــــْن َمـــــْذَهِب الرَّ  َتَحيَّ
 

اِجلِ »  إنما  اد أبو إسحاق اد  • ًبا «َتَحيََّر َعْن َمْذَهِب الرَّ ْهرت ، ألن الراج  أضعف مت

ها، والراج  يطلب لنفسص إعا هرب مـدخاًل  من الفار ف فالفار  يأخ  من الطرق أوسعت

نيأبو محمد عبمن األر . و اد  ه ا أبي إسحاق   ينبغي على  يا   ود دالملك الرامت

أن ياون تحيَّر جواًبا وجزاًء الشرط. ومعنى البيت عندي علـى خـالف الـ ي عهـب إليـص 

ـص أبو إسحاق م جواب ـص يف البيـت الـ ي  بلـص، و ولت َتَحيَّـَر َعـْن »، وعلـك أن هـ ا  ـرٌط تقـدَّ
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اِجلِ  أيت الفار ت  د أفضى بص القباد إلى مضيبت ال صلة  الفار ف يقود  إعا ر« َمْذَهِب الرَّ

 –يمانــص أن ي طــاعن أ رانتــص فيــص، وكــان بحيــ، ال يســلاص إال الراجــ ، فــإن ســيف الدولــة 

ضـيًقا  يومـع حينئـ ت أن الحيـ  تطيعـص  -لبصـره بـأحواد الحـرب، فضـاًء كـان أو موـااًل مت

لنـا بالـ ي  بلـص وال ومبى لم ي حم  معنى البيـت علـى ما  .وضربص يف علك المأاق ]ك ا[

ًقا )ص  فَّ وت  .(191-190بال ي بعده، وياون منفرًدا عن إخوانص. فافهم علك م 

ــهُ  ــوُث َكَماَل ُي ــِذي ُحــرَِ  الاُّ ــْن َذا الَّ  َع
 

ـــهِ   ـــا بَِجَمالِ ـــُ  اَلْوَفَه ـــي الَفرِيَس  َتنِْس
 

ينشـد الليـو ت  أبـو إسـحاق  كـان أبو ]محمد[ عبدالملك الرامنـي يف  ـرحص اد  •

ِرمت »ب والاماد  بالرفع، يوعلص اسم بالنص  «ح 
ت
لِي ِرمت »، فخت عن علتم البأني،  ياًسا علـى « ح 

بَّة  ايًدا وأعطى الدرهم  عمرًوا إلن )ص  ِت الو  بِست  .(250 ولهم  لت

 َقَصــْدَنا َلـــُه َقْصــَد الَحبِيـــِب لَِقـــاُؤهُ 
 

نَّــــا  ــــُيوِف َهُامِّ  إَِلْينَــــا َوُقْانَــــا لِاسُّ
 

نتا» قأبو إسحا أنشدنا • لِمُّ يف البيت ه ا باسر الالم وضم الميم،  ـاد  وكـ لك « هت

نتا بضـم الـالم والمـيم ل مُّ .. .سماعي من المبنبي رحمص اهلل.  اد  وكان يف حا يِة أصلص  هت

، وها للبثنية، فحـ ف األلـف ألهنـا فيـص أكثـر،  العنربيو اد  ل مَّ أصلص ل مَّ أي يقود  واْدن  هت

ْم ساكنة، إال  ْد، فح ف األلف ونق  حركة الميم إلى الالم والم ل  ْم، مث  اْ د  أن أصلص اْلم 

 .(269)ص 

رنا وفاتـص يف هخـر الخـام ، ال  –وه ا النّص م شا ، ألن ابن عبدالولي   و ـد  ـدَّ

ر عبـارة السـماص هـ ه يف  ينبغي أن ياون  د أدر  أبا إسحاق المعاصر للمبنبِّي. ولم تباـرَّ

 .ن صواما )] اد الرامني[  أنشدنا أبو إسحاق(موضع هخرف فأغلب العّن أ

 إَِذا َكــاَن َبْعــُض النَّــاِس َســْيْفا لَِدْوَلــ   
 

ــوُم   ــا َوُطُب ــاٌت َلَه ــاِس ُبوَق ــي النَّ  َفِف
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ْيب ص و تت  راءيت عليص ديوانص، فقاد  اجعلوها أبواً ا. أبو إسحاق الفارسي  اد •   فنتهت

م   م ن  إال ما كان ح  يِّرت النُّست أ ـود  هـ ا  .(565نها إلى اقفـاق  بـ  علـك )الطهـراين فغ 

مثاٌد على مـا أ ـار إليـص أبـو حيـان البوحيـدي مـن منا ضـبص للمنيِّـي. ولاـنَّ جميـع نسـن 

الديوان البي و فنا عليهـا، وبعضـها  وبـ  يف  ـيراا علـى نسـخة أبـي الطيـب، تخلـو مـن 

 البغيير ال ي يزعمص أبو إسحاق! 

ا مـن جامعة  يف و فت  إضافة • رة جـد  أم القرى بماـة المارمـة علـى نسـخة مبـأخِّ

  أنشـدين المبنّبـي هـ ه  ـاد أبـو إسـحاق، وفيها ه ه الوملة )1990ديوان المبنبي، بر م 

ناها(، يعني  ولص )أعددت  للغادرين أسيافا(  .األبيات وأنشدت

اَمنِّي:   النُّقوم من شرح الرَّ

اه ابن عبدالولي  الغااي  أبا محمد عبـ دالملك، ونسـببص إلـى  ريـة يف بخـارى سمَّ

نيف  اد السمعاين )على فرسخين من بخارى عنـد خنبـون، و ـد خربـت اقن،  امت اسمها رت

وال أعرف مـن أمـره غيـر علـك، إال مـا اسـبعهرت  مـن  .و د نسب إليها  وٌم من العلماء(

حت ديوان المبنبي. و د ياـون هـو البخـارّي  رت المـ كور  كونص تلمي  أبي إسحاق، وأنص  د  ت

 المزعوم أنص معوز أحمد 
ّ
 يف ه ين الموضعين من الشرح المشر ي

ــح اَل َرفِيَعــا) • ــْوَت َحتَّ (  األلــف يف رفيعــا  ألــف اإلئــالقف ألن الناــرة َفَكْيــَف َعَا

ب  بال تنوين. و اد    يووا أن ياون ]بـداًل[ مـن البنـوين، ألن ال البخاريالمنفيَّة بال ت نْصت

رت يووا  ( )المعوـز المنحـود إعا تارَّ ةت وَّ ْودت وال    / 1فيها ه ا الوجص، نحو  ولك  ال حت

325). 

تِّم البخـاري اد  َوَأْلَقح َلْوَنُه فِي َذَوا ِِب األَْطَفاِم(:* )   معنـاه  أنـص يقبـ  اقبـاء وي ـؤت

 .(79/ 2األوالد، فيتشيبون من الحزن والخوف( )المعوز المنحود 
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امت   مع نصوص أبي إسحاق، واتَّضح منها أنـص كـان و د أوردنا بعض نصوص الرَّ
ّ
نِي

 يبعقَّب أبا اسحاق وغيره. وه ه نصوٌص أخرى 

ــُمهْ  ــَجاُه َطاِس ْبِع َأْش ــالرَّ ــا َك  َوَفاُؤُكَم
 

ْمُع َأْشـَفاُه َسـاِجُمهْ    بَِأْن ُتْسـِعَدا َوالـدَّ
 

ني اد  •  بأن تعبدالملك الرامت
َّ
سعداين   يحبم  أن ياون معناه  وفاؤكما يا صاحبي

ه حبى صرت  أباي عليص كمـا أباـي  ر  ْبع يف حالة الطَّْم ، وعفى أثت على بااء  د صار كالرَّ

شعرةً  قفرًة وعن حالها م  .. ومعنـى هـ ا البيـت عنـدي  وفاؤكمـا يـا .على الدار إع رأيب ها م 

 بأن تسعداين على البااء والو وف معي يف الدار )ص 
َّ
والوملـة األخيـرة  .(119صاحبي

 عبدالولي ، يعقِّب فيها على الرامني.البن 

ـــٌش  ـــَداِث َحْف ـــح األَْج ـــاِحيِه َعَا  لَِس
 

 َكَأْيــِد الَخْيــِل َأْبَصــَرِت الـــَمَخالِي 
 

ني من ه ا   رحص خاتمة يف عبدالولي  ابن  اد • رحمص اهلل   رح عبدالملك الرامت

 .(161)ص 

ــــا ُحَفــــاةْ  ــــح األَُمــــَراُء َحْوَلْيَه  َمَش
 

ـــــَمْروَ   ــــَأنَّ ال ــــامِ  َك  َ ــــْن ِرفِّ الرِّ  ِم
 

نــي ـاد  • اي، وهــو ريــٌ  عبــدالملك الرامت ّف بالاســر ويف الومهــرة بفـبح الــزَّ   الـزِّ

ْرو حوارٌة ترب ق يف الشم ،  ب. وأكثر اللغويين أنص ال يووا إال للنعام. والمت غت صغار كالزَّ

ئت  ْرو تحت أ دامهم من ِافِّ الرِّ ْرًواف كأن المت اد، ألهنم ال يشـعرون وربما سميت القادحة مت

ص )ص   .(166من الوزت

ــــــ ت   ــــــُدوُر ُمَخبَّ ــــــَرِرِت الُخ  َوَأْب
 

ـــَوالِي  ـــَ  الَغ ـــنِّْقَس َأْمكِنَ ـــْعَن ال  َيَض
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ْعنت النِّْق ت باسـر النـون، وهـو المـداد )ص  رح العنربي و رح الرامنييف  •   يتضت

167 ) 

ـــــَواِحي ـــــِ  النَّ ـــــْين  ُمَقبََّا ـــــْط َع  َوَك
 

ــــــل  َبالَج   ــــــامِ َكِحي َم ــــــاِدِم َوالرِّ  نَ
 

ًة بالونـادد جزًعـا عليهـا. ويف  رح العنربييف  • لت حَّ ات بَّلتةت صارت م  قت ْينت م    كم من عت

ب ـا، فـاعا  رح عبدالملك الرامني بَّ  نواحيها إما إجـالاًل لهـا وإمـا ح  ْينت ت قت   يقود كم من عت

لتْت بالونادد يف  ربها )ص  حِّ  .(170مات صاحبها ك 

ي َوَأْنـــــَت  ـــــُط النَّـــــاَس التََّعـــــزِّ  ُتَعاِّ
 

َجامِ    َواَلْوَض الـَمْوِت فِي الَحْرِب السِّ
 

، وهو الدلو البي فيها ماءف  بَّص الحرب   رح العنربي يف  • ْو ت واد جمع ست أن السِّ

واد يف ه ا البيت عبدالملك الرامني يف  رحصإعا كانت  ديدة والمساجلة.  اد    أن السِّ

وْ  ى ِسـْواًل إعا لـم ياـن فيهـا ليست جمًعا للسِّ ، وهي الدلو بما فيها من الماء، وال تسـمَّ  ت

ى كأًسـا إعا لـم ياـن فيـص  ـراب. إنمـا السـواد ههنـا مصـدر  ماء، كما أن الاـأ  ال يسـمَّ

ساجلًة إعا بارات ص أو باريب ص يف االسبقاء )ص   ( 171ساجلت  الرج ت أ ساجلص م 

ــــــــــــــاِذمِ  ــــــــــــــُ  الَع  إاَِلَ  َطَماِعَي
 

ـــــلِ َواَل   ـــــبِّ لِْاَعاقِ ـــــي الُح
  َرْأَي فِ

 

ٌب من حرفين إلن )ص عبدالملك الرامني يف  رحص  اد • كَّ رت وه ا  .(174  إالمت م 

 نصٌّ هخر على تصنيفص  رًحا للديوان.

ْهُر ُبْغَيَتــــهُ   َواَل ُيِجيــــُر َعَاْيــــِه الــــدَّ
 

ــــُن ِدْرٌع ُمْهَجــــَ  الَبَطــــلِ    َواَل ُتَحصِّ
 

  الـدهر ًيـِدم  الرامنـير الـدهر أحـًدا ئلبـص الممـدوح. و ـاد   ال يويـالعنربي اد  •

ئلببص وما يريده من ك   يء، إال من سيف الدولة فإنص ينقض علـى الـدهر عزيمـةت مـراده 

 .(210ويعرت  بينص وبين مرامص )
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 َتُبلُّ الثََّرى ُسوْدا ِمَن الـِمْسِك َوْحَدهُ 
 

ـَعرِ ال   َجْثـلِ َوَقْد َقَطَرْت ُحْمْرا َعَاح الشَّ
 

نيو اد  • بَّـاتت علـى الطفـ  فبقطـر علـى  ـعر عبدالملك الرامت نْات هن م    ي ثير دمـوعت

ـبُّ الـدموص  مـن الـرأ  علـى الثـرى  ْمر األلوان المبزاجهـا بالـدم، ]و[ تتص  رأسص، وهي ح 

ع  يف رأسص )ص  ة  األلوان لمخالطبها المسك ال ي ج  دَّ ْسوت  ( 221وهي م 

ـــ ـــَو َعنْ ـــُل الَخْط
ـــهُ ُيَقاتِ  ُه ِحـــيْن َيْطُاُب

 

ــُه ِحــيَن َيْضــَطِجعُ   ــْوَ  َعنْ  َوَيْطــُرُد النَّ
 

ـص البطريـبت  يمنـع الدولة سيف إن  يقود • ـص يرفـع أو عـداها، إعا خطـاه أن خوف    دمت

ه   فاأنَّ  مسرًعا، ْطوت ص منـص يطـرد إ يخطو فال ئلبص إعا عنص ي قات  خت ـزت اًل. و كـ لك الفت ال مـبعقِّ

ص إع أخ  الم ه فمنعص بالقباد عن المشـي. والهـاء عنص نومت نْب صف أي كأنَّص  اتت  خطو  ضطوعت جت

ْسبب.  م  ْطـوت بنصـب ه ا تفسير الرامنييف الموضعين راجعٌة إلى الدُّ . فعلى ه ا ي ـروى الخت

ْطـوت حـين يطلـب البطريـب  أن العنربي يف  رحصالواو. و اد  ْيد  يقات  عن البطريب الخت   القت

عن البطريب إعا أراد النـومف أي إن القيـد يمنعـص أن يخطـو ويمنعـص أن يخطو، ويطرد النومت 

  ي قات   ي فاع ، وي فاع  هنا ال ينفرد الفاع  بفعلص دون اثنين فصاعًدا، الرامنيينام. و اد 

ْفت   ، ومنهــا ضــاعت ــت  الرجــ ت ْب ، غالت ــر  اللــصَّ ــادرًة، منهــا عا ــب األمي ــا جــاءت ن ًف إال أتْحر 

 ( 253الحسابت )ص 

ــــَك َعْشــــرٌ َتــــ ُس َوالَعَواِصــــُط ِمنْ  نَفَّ
 

 َفُيْعــَرُف طِيــُب َذلِـــَك فِــي الَهـــَواءِ  
 

ـرى  .«في عرف عا  يف ئِيب الهواءِ »  وي روى  رح الرامني يف •  ـاد  العواصـم  الق 

ـْرِع   يصـة والمت الابار البي ياثر سااهنا وتاون عاصمًة لهـا مـن عـدو  يقصـدها، كالِمصِّ

و . ي س  دت  بطترت ْيلـك والحت سـك وخت ـو  ببنفُّ س  ْسـتت صـارت العواصـم  بطترت قود  إعا تنفَّ

ها وي عرف ئيب  تنفُّسك يف هوائهـا. و ـاد  ها ويتطأ حدودت دت رَّ ْشًرا تمنع كلُّها العدوَّ أن بتبتوت عت
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ْشـرٌ »  العواصـم مـن نـواحي الشـام. و ولـص العنربي اِصـم  مِنْـكت عت وت العت يـادت «وت ْشـر لت ، أي بعت

فتِت العواصم  ئيبت تنفسك على ب ْعـدت منـك. ي ْقطتع  ما بي رت ْستت عت نك وبين العواصم، إعا تنفَّ

ْشـرٌ »ويووا أن ياـون  اِصـم  مِنْـكت عت وت العت اِصـم  »أي علـى عشـر مراحـ . ويقـاد «  وت وت العت وت

ْشرٌ  نْبِج  يقاد لها عواصم أيًضا )ص « مِنْكت عت لتب  ومت  ( 295يعني األصابع. وحت

ــــ ُســــُهْط َوالسَّ  ابَِقاُت ِجَبــــاُلُهطْ ُتنَكِّ
 

ـــَمَكايُِد   ــاُح ال َم ــيِهْط َوالرِّ
ــُن فِ  َوَتْطَع

 

مْ » • ه  سـهم ويف  رح العنربي.. .رواية الخوارامي، وروى غيره بالحاء« ِجبتال    تناِّ

نوا  د الرومت من جبالهم وتطعنهم، ورماحك ماايد ف يعني أهنم تحصَّ تردِّدهمف يقود  تردِّ

سـهم وتحبـاد بالماايـد يف أخـ هم و هـرهم. بالوباد، فالوباد لهم جِ  ويف ياد وأنـت تناِّ

  ِحبالهم بالحاءف يقود  السابقات حبالهم، أي كالحباد البي يؤخـ ون مـا.  رح الرامني

 ( 397وأراد بالبناي  إياهم  إنزالهم للقب  واألسر )ص 

َمـــا ـــا َقْاـــَب الُفـــَراِت َكَأنَّ  َوُرْعـــَن بِنَ
 

ـــــِه َبالرِّ    َجـــــاِم ُســـــُيوُم َتِخـــــرُّ َعَاْي
 

اِت، يعني دخلنت بنا الفرات يف  رح العنربي • رت   خي  الممدوح أفزعنت بنا  تْلبت الف 

رحمـص اهلل  هـ ه الخيـ   ويف  ـرح الرامنـيدخواًل كأنَّ السيود يف الفرات تخرُّ بالرجـاد. 

، فزعت فرساهنا أن ي قلبت الفرات  بمائـص إيـاهم ويعـو هم لاثـرة مـا حملـص المـاء مـن جثـ

ر أن السيود اخرت ـت الرجـاد و بلـبهم فسـالت األوديـة مـا إلـى مصـّب  القبلى، حبى   دِّ

 ( 554الفرات )ص 

 النُّقوم من شرح الَعنَْبرِّي: 

نْبتِرّي ت ضاف إلى ما مضى   ه ه نصوٌص من  رح العت

 َوَكـــــَذا َتْطُاـــــُع الُبـــــُدوُر َعَاْينَـــــا
 

 َوَكــــَذا َتْقَاــــُق الُبُحــــوُر الِعَظــــا ُ  
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 البحـار مثـ  جـوده أن يعنـي البحـور، تفلـب وبوـود  البدر يطلع بطلوعك قودي •

 ( 143)ص  العنربي[ ـص]  اد تضطرب،

َحـــــح ـــــُب ِمنَْهـــــا الاِّ  َفَظـــــلَّ ُيَخضِّ
 

ـــــح النَّاِصـــــلِ   ـــــح اَل ُيِعيـــــُد َعَا  َفْت
 

  ويوــوا أن ياــون الناصــ  يف معنــى المنصــود، نصــلص أي ضــربص العنــربي ــاد  •

 ( 192هلل يف عيشة راضية أي مرضية )ص بالنص ، كما  اد ا

ـــــْرَف َعـــــْن ُمْقـــــَد     َواَل َيـــــَزُع الطِّ
 

ــــْرَف َعــــْن َها ِــــلِ    َواَل َيْرِجــــُع الطَّ
 

م بفبح الداد مصدٌر، وباسـره اسـم الفاعـ ، يعنـي العنربي رحمص اهلل اد  • ْقدت   الم 

 (193ال يمنع فرسص عن  ِْرنت وإ دام، وال يمنع ئِْرفتص عن أمرت هائ  )ص 

ـــــا ـــــح ُحبَِّه ـــــاُم َعَا َج ـــــاَنح الرِّ  َتَف
 

ـــــلِ   ـــــح َطا ِ ـــــا َيْحُصـــــُاوَن َعَا  َوَم
 

ـال )ص العنربي اد  • ـْدر، وهـو فاعـ  مـن ئـاد يطـود ئ ـواًل إعا عت   الطائ  ما لص  ت

201 ) 

َتَهـــا  َينُْظـــْرَن ِمـــْن ُمَقـــل  َأْدَمـــح َأِحجَّ
 

ُبلِ   ـــذُّ ـــاَلِ  ال ـــَواِرِس َبالَعسَّ ـــْرُع الَف  َق
 

ــاد  • ــربي يف  ــرحصو  ــداء العن ــاح  األع ــا رم ــ ت جرحــت أحّوبه قت ــن م  ــرن م   ينع

 ( 214لمواكببها على اللقاء والهيواء )ص 

ــِمرٌ  ــْن ِوَداِدَك ُمْض ــا ِم ــا َأَن ــُدوِن َم  َوبِ
 

ـــُمْسَتارُ   ــُرُب ال ـــَمطِيُّ َوَيْق ــح ال  ُينَْض
 

سير، سـار واسـبار بمعنـى واالعنربي يف  رحصعكر  • سبار هو المت حـد )ص   أن الم 

219 ) 
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ــا َمَشــح ــُدوِّ َوَم ــْيُش الَع ــُه َج ــَع َل  َوِري
 

ُروُس َوَمـا َتْغِاـي   َوَجاَشْت َلُه الَحْرُب الضَّ
 

ــربي يف تفســيره • ــاد العن   ، ــد  ــِ  بع ــم يتْم ــد جــي   األعــداء ول ــف مــ ا الول   أ خي

ُّ مبلغت أن يغليف فعلى ه ا ي روى 
ْرثِي « ْغليوما يت »وجا ت الحرب  الضرو  ولم يبلغ المت

 ( 330بالياء )ص 

ـــــَواِرُ  َوالَخْيــــــ  َوَأنَّ إِْعَطـــــاَءُه الصَّ
 

َمـــــاِح َوالَعَكـــــرُ    ــــــُل َوُســـــْمُر الرِّ
 

ـرف ويقـاد لمإبـ  العنربي رحمص اهلل تعالى اد  • ات   ك  مائبين من اإلب  يقاد لها العت

ــين الخمســين ــا ب ــر م ات ــرف ويقــاد  العت ات ــا  طعــا هــم العت ًع طت
ــا  ِ ًع ــة  إعا كانــت  ِطت ــى المائ  إل

 ( 236)ص 

ْهَر فِيَهـــا َوَرْيَبـــهُ  ـــَك ُرْعـــَت الـــدَّ  َوَأنَّ
 

ــا  ــاَحتَِها اَلْطَب ــنِْن َشــكَّ َفْاُيْحــِدْث بَِس  َف
 

يووا أن ياون كنـى عـن دار أو  لعـة أو بلـدة بـالثغر، فأنَّـ، «  فِيَها» العنربي  اد •

 ( 422على المعنى )ص 

ـــ ـــَر َكرِيَم ـــُه َغْي ـــا َعنْ ـــْن َنَفاَه
    َوَلكِ

 

ــبَّا  ــطُّ َواَل ُس ــا َســبَّ َق ــا َم ــرِيُط النََّث  َك
 

، ببقديم النونف ثم  اد يف تفسير النَّثا ببقـديم «َكرِيُط النََّثا  » رح العنربي يف رأيت •

النون يف الخير والشّر، وهو مقصور، والثناء ببقـديم الثـاء يف الخيـر ال غيـر، وهـو ممـدود 

 ( 431)ص 

 َيـــْوَ  َرِحـــيِاِهطْ  َوَلـــْط َأَر َكاألَْلَحـــامِ 
 

 َبَعــْثَن بُِكــلِّ الَقْتــِل ِمــُن ُكــلِّ ُمْشــِفِق  
 

ْشــِفًقاف يعنــي  العنــربي  ــاد • ــن كــان م  ــْثنت بالقبــِ  ممَّ ــاعنين بتعت ــاِظ العَّ أتْلحت ــْم أترت كت   تلت

 ( 499ألحاك هم يقبلن )ص 
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ــاُبُهطُ  ــت  ِرَق ــح َوْق ــَتَراَحْت إَِل ــِد اْس  َق
 

ــُيوِف َوَبــاقِ    ي النَّــاِس َينَْتظِــرُ ِمــَن السُّ
 

، يف  رح العنربي •   يقود   د اسرتاحت ر اب  أه  الروم من سـيوفك إلـى و ـتت

م علـيهم كمـا أنعمـتت علـى أهـ  الـروم، و الـ ين لـم  ـنْعت وغيرهم من أعدائص ينبعـروا أن ي 

 .(610يسالمو  ينبعروا علك )ص 

ـــــُدَك َحْيـــــُث َكـــــاُنوا ُهـــــُط َعبِي  َوإِنَّ
 

ـــــــْدُعو لِ   ـــــــاُبواإَِذا َت ـــــــ   َأَج  َحاِدَث
 

ـاب وا  » رح العنربي يف رأيت  الشارح  اد •  أتجت
ةت اِدثت و لِحت بتى تتْدع  ، ثـم  ـاد  تتـْدص  «مت

، وهـو  ِصـبت ب ْن فع  لت فـاعت بغير الواو ألنص موزوٌم بالشرط، ويف العـرو  جـائٌز ألن أصـلص م 

فَّ وهو إسقاط سابعص، فبقي مفاعي ، ويسمى منق وًصـا. ومـن روى تساين خامسص، ثم ك 

بــالواو  ــاد  خائــب الواحــد بمخائبــة الومــع إجــالاًل وتععيًمــا، وحــ ف نــون الومــع 

 ( 640لماان الوزمف فافهم علك )ص 

ويف ه ا القـدر كفايـة مـن حـدي، هـ ا الشـرح الوليـ ، الـ ي ال يعيبـص إال نقصـانص 

 وجهلنا بصاحبص، رحمص اهلل تعالى.

 

* * * * 
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 جهود اسسال  < بوي  من الالم مخطوطجوانب من السيرة الن

 بكر رنيبر السالوي يلاعالم  أب >يف تمدين البشر وترقي  اسنساني 

 

                       

 

 

اء  ــرَّ ــارين  اعبنــى علمــاء المســلمين بســيرة رســود اهلل الغت ــ  الصــدر األود لب من

لك الحـين إلـى اليـوم اإلسالم. فباعببارها األص  الثاين للبشريع اإلسالمي حعيت من  ع

بالنق  والبـدوين والبـد يب. ولاوهنـا عبـارة عـن أحاديـ، مـن أ ـواد وأفعـاد وتقريـرات 

 ملت كـ  منـاحي الحيـاة اإلنسـانية واالجبماعيـة. وهـي  الرحمة المهداة، فإن حياتص 

نِّن  قت ائِن مسـبق  ب اتـص أو -إلى جانب القرهن الاريم  -ب لك اإلئار اْلم  ات  لسلو  الفرد كت

 كعضو فعاد داخ  الوماعة.

، وتتْعلِـيمت وتـأليف،  لُّـمت لقد  الت السيرة النبوية الفيحـاء علـى الـدوام موضـوص تتعت

ــاهوهم لمإحائــة مــا،  ودراســة، و ــرح. و ــد اخبلفــت وتنوعــت نعــرات العلمــاء ومن

ْت مـا. نـ كر  نـت باخبالف وغنى سلسلة األحدا  والو ائع والمواالت المخبلفـة البـي عت

ــرًا يف الســيرة النبويــة، عــروة بــن الزبيــر هــؤالء العلمــاء األجــالء الــ ين مــن بــين  بتاِّ  ألفــوا م 

، ه(140وموسـى بـن عقبـة )ت.  ،ه( 124. ، ومحمد بن  هاب الزهري )ته( 94)ت. 

(، ومحمـد بـن عمـر ه171)ت. شر السـندي ، وأبو معه( 151ومحمد بن إسحاق )ت. 

وغيرهم ممن ساهم يف إرساء ه(...  230، ومحمد بن سعد )ت. ه( 207الوا دي )ت. 

  واعد الابابة يف سيرة رسولنا الاريم.

 فا زة البوكياي

 المحمدي  -كاي  اآلداب 
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وبما أن السيرة النبوية تعبرب الفيص  والمرجع األساسي األود لل اكرة الحضـارية 

ب وال ي يسبمد منـص المسـلمون  ـوعم  ِعين ال ي ال يتنْضت ألمة اإلسالم، فإهنا  الت اْلمت

وكهم يف حاضـرهم ومسـبقبلهم. ولعـ  الابـاب الـ ي وئا بهم والمنار الـ ي يوجـص سـل

نقدم لص اليوم هو ثمرة من ه ا الموهود ال ي ينير الطريـب عنـد الشـدائد والمحـن، وهـو 

نموعج من ه ا البأليف ال ي يصبو إلى حشد الهمـم والرتبيـة علـى المنهـاج القـويم. إنـص 

ص الفقيص المصـلح السـلفي لصاحب >جهود اسسال  يف تمدين البشر وترقي  اسنساني <كباب 

لَّـف  -أبو بار انيرب. لقد حـاود هـ ا العالمـة المغربـي  ؤت اسـرتجاص  -مـن خـالد هـ ا اْلم 

النمـــوعج اإلســـالمي لالســـبفادة مـــن عـــربه يف البعـــائي مـــع  ضـــايا العصـــر لمعالوـــة 

المشاالت البي نومت عن صدمة الحداثة والبغريب مع الوافد الوديـد أي االسـبعمار 

ثُّرات. فاسـرتجاص نمـوعج وما أصبح ي ات وتتعت ْبوت عانيص الموبمع المغربي من إحبائات وكت

 سياون بمثابة المداخ  القادرة على النهو  والثبات والر ي. رسود اهلل 

 فمن هو العالم  أبو بكر رنيبر 

ات السـلوية وهـي أسـرة هد ينبمي ه ا العالم المصلح إلى واحدة من أعرق البيوتـ

ـارِ  يين الـ ين عـربوا إلـى األنـدل  امـن الفـبح اإلسـالمي واسـبقروا بغرنائـة. انيرب اْلْغمت

عادت ه ه األسرة إلى المغرب  بي  سقوط األندل  واسبقر جزء منهـا يف سـال والوـزء 

 -وال ي ينبمي إليص عالمبنا أبو باـر  -اقخر يف تطوان والقصر الابير. لان الفرص األهم 

مواه وا ـبهروا كعلمـاء، وأعـالم، و ضـاة، وفقهـاء هو من اسبقر بسال ونبغ العديد من ر

 وأعيان دولة.

لِد أبو بار بن الطاهر بن الحاج حوي بن الفقيص القاضي محمد ابن العربي انيـرب  و 

ــام  ــة ســال ع ــ   1993ه/  1300بمدين ــى حف ــرهن، اتوــص إل ــ  الق ــد اســبامالص حف م بع

ر د المعين، والعاصمية، )ابن عا خبصر الخليلي، واْلم  صم الغرنائي( وألفية اإلمـام اْلم 
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ابن مالك، حبى صار مالامًا لبعض علماء العدوتين )سـال والربـاط(، يحضـر دروسـهم 

ويبباح، معهم يف أمور العلم والفقص. تبلم  ه ا العالمة المغربي على يـد ثلـة مهمـة مـن 

نوابغ المغرب كالشين أحمـد بـن خالـد الناصـري، وأحمـد بـن الفقيـص الوريـري، وعلـي 

، وعبد اهلل بن ها م ابن خضراء، وأبو  عيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي، عواد

والطيــب بــن المــدين الناصــري، وأحمــد بــن عبــد القــادر ابــن موســى، والقاضــي ســيدي 

الها ــمي ابــن خضــراء، والفقيــص ســيدي عــالد الثغــراوي، وغيــرهم. تقلــد العديــد مــن 

القضـاء بسـطات وتـاوريرت، وسـيدي المناصب كخطة العدالة بسـال والـدار البيضـاء، و

 اسم، وسيدي سليمان. ونعـرًا لموا فـص المعارضـة للسياسـة االسـبعمارية تتـمَّ عزلـص مـن 

لـص بمنز، ليبفرغ لمإفباء والابابة وتاوين الطلبة والفقهاء بالمسـاجد أو 1924منصبص سنة 

ي، ويعبـرب أحيانًا، ومقاومة االسـبعمار حيـ، كـان يف مقدمـة المناهضـين للعهيـر الرببـر

ـّم اعبقالـص  1944واحدًا من المو عين على عريضة مطالب الشعب المغربي سنة  حيـ، تت

 .1944مع نوليص الطاهر ومحمد سنة 

كان ه ا الرج  مبفردًا يف عملص وائالعص حبى  اد عنص أبو بار القادري بأنص كـان مـن 

لَّفت أبو بار انيرب هثاراً  علمية هامة جلها مخطوئـة  خيرة الرجاد ال ين أنوبهم المغرب. خت

ِمِهم. من بـين مؤلفاتـص نـ كر  تفسـير <تبعلب كلها بإصالح حاد المسلمين واسبنها  ِهمت

ل الالَّه<ال ي سماه  >القرآن العظيط
 >تاريخ التعايط بالمغرب<، و>إرشاد اهلل لامساط اْلَغافِ

قدم  يف تاريخ م<و >تقييد يف الحجاب الشرعي<، و>تقييد لطيف يف الحضارة اسسالمي <و

كتـاب يف الصـدا  <و >حكمـ  تشـريع الحـ <و >الشورى يف اسسـال <و >القارة اسفريقي 

وغيرها من المؤلفات الععيمة، حي، ك  منشـغالً  >محاضرة يف تعايط البنات<و >والمهر

ــة يــوم  بعــدما تحقــب حلمــص يف  1956نــوفمرب  6بالابابــة وبالمقاومــة إلــى أن وافبــص المني

 غرب على اسبقاللص، حي، دفن بسال بمقربة باب معلقة.حصود بلده الم
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 المخطوط

  >جهود اسسال  يف تمدين البشر وترقي  اسنساني <
ال توجد إال نسخة واحدة بخـر يـده، وهـي ملـك ألسـرة المرحـوم محمـد انيـرب. 

يحبوي المخطوط على مائة وأربعـة وأربعـين صـفحة مقسـمة إلـى سـبة مباحـ، مقسـمة 

نتص صـاحبص بدورها إلى فصود ـمَّ . ه ا الاباب عبارة عن بح، يف السـيرة النبويـة. و ـد ضت

أبحاثًا مخبلفة همـت العصـر الوـاهلي والبعثـة النبويـة مـع الرتكيـز خاصـة علـى مغـااي 

ـ،ُّ اإلسـالم علـى ئلبـص،  الرسود  حت البي نزد يف  أهنا القرهن الاريم، وك لك اْلِعْلـم  وت

 اإلسالم إليها، وعن األحواد الشخصية. كما تحد  عن األخالق الفاضلة ودعوة

ــي  ــة الب ــة الباريخي ــأليف هــ ا المخطــوط تســبويب لد ــة المرحل كانــت بواعــ، ت

عاصرها أبو بار انيرب، وهي مرحلة اتسمت بباالب القـوى االسـبعمارية علـى المغـرب 

واسبفحاد خطر الحرب العالمية الثانية. و د كانت الغاية من علك على نحو ما صرح بص 

 صـدت بـص خدمـة اإلسـالم واألمـة اإلسـالمية »اتب نفسص يف مقدمة المخطـوط  ـائالً الا

ِة  اِت ِسْلِسلت لتقت ْصِ  حت وت وأن أكون من أه  اإلصالح العاملين على ربر المسبقب  بالغابر وت

 و ـد بـين علـك بوضـوح يف موضـع هخـر مـن المخطـوط «. ما تقدم مـن الزمـان بالحاضـر

صــود ببأليفنــا هــ ا هــو إر ــاد األمــة لمــا فيــص صــالحها إع المق»(، حــين  ــاد  139ص )

ـبتص عـن اإلسـالم وتحقيـب مـا  صـدناه  وداللبها عليص بأي وجص من أوجص الداللـة ودرء الشُّ

م ا البأليف من إثبات جهود اإلسـالم يف تمـدين البشـر وتر يـة اإلنسـانية سـواء كـان مـن 

 «.كالمنا أو من كالم غيرنا
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ــة ثالثــة مباحــ،ف يف المبحــ، األود حــاود  يضــم الوــزء الخــاص بالســيرة النبوي

، مبمثلـة يف العالمة أبو باـر انيـرب اإلحائـة بـالعروف العامـة الممهـدة لبعثـة الرسـود 

العــروف الطبيعيــة القاســية والبشــرعم القبلــي والبيــص علــى مســبوى العقيــدة. وهــي البيئــة 

ي  إلـى أن ا ـبد بنيانـص، الصعبة البي ولد فيها خير الربيـة ونمـا وترعـرص داخـ   بيلـة  ـر

ود الوحي. ويشير صاحب المخطوط على أنص بالرغم من نب   رفص بنزفاان علك إي انًا 

وسمو أخال ص وأمانبص، فإن علك لم يشفع لص عند  ري . فلـم يـؤمن ببعثبـص سـوى اوجبـص 

خديوـة بنــت خويلــد رضـي اهلل عنهــا وبعــض المقـربين منــص، لببــدأ المرحلـة الســرية مــن 

اخ   ري  وبين عشيرتص، لان تصلب  ري  ومبالغبها يف البضـييب عليـص اادتـص الدعوة د

إصرارًا وعزمًا حي، اتخ  دار األر م مقرًا للعبـادة والمشـورة. بعـدما تمـادت  ـري  يف 

البحر  بالنبي الاريم وبمن أسلم معص و ررت إي اءه وتسفيهص انبق  بالـدعوة مـن السـر 

د عليـص مـن الـوحي مـن ينزن جهرة وي ْطلِعهم على ما إلى الوهر حي، بدأ يلبقي المسلمي

وعلـى أصـحابص. فقـد  تعاليم الدين السمحة. لقد بلـغ بقـري  مـا بلـغ مـن  سـوة عليـص 

ــ يب  ــان حــ  أصــحابص البع ــة. كمــا ك ــالونون، وبالســحر، والاــ ب، والخراف اعمــوه ب

فِّف  عن  ج ي خت ْخرت المسـلمين هـود مـا والبناي  والسخرية، واالسبهزاء.. فاان البد من مت

يقع فاان أن أ ار عليهم صلوات اهلل عليـص بـالهورة إلـى الحبشـة. فشـا  موضـوص هـ ه 

الهورة ديباجة المبح، الثاين من مخطوط أبي بار انيرب، حي، أحاط بحيثيـات الهوـرة 

األولى والثانية إلى الحبشـة ممـا  ـاَّ  صـدمة عنيفـة لقـري  البـي رأت يف علـك عديـدًا 

وعا بين العرب، فلوأت إلى المقائعة العامة، حي، وضعت مـا يعـرف لمصالحها وحع

يف دعـوة النـا   بصحيفة المقائعة قد البيت عامة. كان علك دافعًا لخروج الرسـود 

ا لتِحب مـن إهانـة. لاـن مسـار الـدعوة  ص مت لتِحقت للدين الوديد، فاان أن اتوص إلى الطائف فت
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هر من الخزرج واسبوابوا لدعوتص. فاانت بيعـة سيعرف تغيرًا ج ريًا عندما وفد عليص ر

العقبة األولى والثانية أصلح اهلل ما حاد األو  والخزرج وكف تنـاحرهم، ممـا سـيمهد 

للهورة إلى المدينة البي  الت حسب أبي بار انيرب حدثًا باراًا يف تارين اإلسالم. فقد 

بناء الدولة اإلسالمية كما كـان كان علك بداية ثانية للدعوة اإلسالمية ومرحلة أساسية يف 

يطمح إليها صلوات اهلل عليص. و د  ملت ه ه المرحلة البقعيد الفعلي للبنعيم والبـأئير 

والسياسـي واالجبمـاعي بخلـب كـروف الوئـام والمـودة بـين الديني ببأسـي  أود مسـود، 

الـدعوة  البي عرفبها المرحلة المايـة مـن األنصار والمهاجرين عرب الب خي. إن الصعوبات

سيوع  من المرحلة المدنية مرحلة الدفاص ب  والهووم فيما بعـد. ويف علـك عـربة كبيـرة 

وجب اسبحضارها يف ك  عم  ي راد بـص النوـاح والفـوا برضـى اهلل. وهنـا يشـدد العالمـة 

المغربي أبي بار انيرب على فضيلة الصرب والمثابرة. فعلى الـرغم مـن األسـى ومـا  اسـاه 

يتْأخ   فيهـا بزمـام األمـر وهـي مرحلـة الرسود الاريم،  فإنص كان ينبعر ساعة الفرج البي ست

 البضييب المضاد على  ري  ومحاصرعا والني  منها حي، بدأت السرايا والمغااي.

وهو موضوص المبح، الثال، ال ي خصصص المؤلف للحيـاة العسـارية والحربيـة 

على الووانـب العسـارية يف حيـاة يف حياة الرسود.  و د حرص من  البداية على الرتكيز 

رسولنا الاريم، لما له ا األمر من و ع يف حشد القوة والدفاص عن حـواة الـوئن وحرمـة 

ـدت المؤلـف إلـى ضـبر اإلئـار الشـرعي  مت اإلسالم ببالد المغرب. ومنـ  البدايـة كـ لك عت

ر بـأن اإلسـالم هـو ديـن كِّ أمـن وسـالم  ال ي يربر النفير العام واالسبنفار. وله ا نوده ي ـ ت

ْسـبتِدال  باقيـات البـي  مسبشهدًا باقيات القرهنية الدالة، لانص ك لك ديـن سـالم وحـرب م 

ــي  ــى أن  توضــح أن النب ــص وأعــداءه، وأ ــير إل مــأمور بحمــ  الســالح يف وجــص مخالفي

صاحب المخطـوط  ـد ركـز بالـ ات علـى جانـب المغـااي مـن سـيرة الرسـود الاـريم، 
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دت أهم المعار  دَّ مـن أجـ  توئيـد  والسرايا والغـزوات البـي خاضـها الرسـود  حي، عت

واألخال يـة بالـ ات يف هـ ا  دعائم دولة اإلسالم، محاواًل الرتكيز على األبعـاد السياسـية

الوانب من السيرة النبوية، مما يدفعنا للبساؤد عن خلفيات ه ا االخبيار الرتبوي بـدون 

ة الرسـود لـص مـا ي ْملِيـص يف وا ـع المغـرب  ك. إن ه ا االهبمام بالوانب الحربي يف حيـا

ال ي عاصره أبو بار انيرب. فلم يان غرضص هو اسبعرا  تلك الغزوات لهدف تاريخي 

و ـد »بيداغوجي محض، ولان من أج  تحقيب غايات هنية. يقود صـاحب المخطـوط  

كهـر لنــا أن نقبصــر علـى هــ ه المغــااي المـ كورة يف القــرهن. ونــ كر جملـة مــن أســباما 

ـم.. لقـد «. وبعض ما يبعلب ما من اقيات القرهنيـة لمـا ا ـبملت عليـص مـن العـربة والِحات

عر  أبو بار انيرب ه ه المغااي معبمدًا وسائ  ديداكبياية تربهن على أننا أمام نموعج 

لمصلح اجبماعي سلفي حاود معالوة أوضاص بلـده وموبمعـص وتصـحيح مـا فسـد منهـا 

ة أفضـ  السـب  للنهـو  انطال ًا من مرجعيـة تعبـرب ا ـدَّ لنمـوعج النبـوي يف اإلعـداد والع 

 باألمة.

ـص عنـد أبـي باـر انيـرب يف إعـداده  جِّ وت وبما أن هاج  العربة والدرو  كـان هـو اْلم 

له ا المخطوط، فإنص تحـرر مـن كـ  القيـود الارونولوجيـة واالعببـارات الباريخيـة البـي 

ت. وله ا نوـده يسـبه  هـ ا الوـزء تراعي البسلس  الزمني يف عر  األحدا  والغزوا

الخاص بالسيرة النبوية بالحدي، عن غزوة أحد  ب  بدر الاربى وربما علك كان لبالغـة 

الحد  و وتص ورمزيبص. وإلكهار ه ا الوانب السياسـي واألخال ـي والفاـري يف سـيرة 

مـن  نبينا الاريم، حاود أن يوسع من أفب  راءتص لهـ ه األحـدا  بإحائبهـا باـ  مـا يلـزم

الد ة يف العر  والسرد عرب الرصد الد يب للحيثيات والخلفيات والغايـات الربانيـة مـن 

يف اإلعـداد لهـ ه الحـروب والمغـااي والسـرايا.  وراء ك  خطوة أو  رار اتخ ه النبـي 
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لقد تناود صاحب المخطوط ه ه المغااي بطريقة رائعة تبح، عن اللحعات الحاسـمة 

ـدت لـم تاـن والقرارات الصعبة والموا ـ . ففـي أ ح  ف الد يقـة البـي ال تخلـو كلهـا مـن ِعبتـرت

ـّوة بثالثـة هالف  ْزه  لت  ري  عائدة لبنـبقم لموتاهـا يف بـدر، وهـي مت العربة بالعدد. لقد  تفت

بتْت مـن  ـدرت عليـص مـن العـرب. وحقنـًا للـدماء لـم ياـن  مقات ، وألـف بعيـر، واْسـبتْولت

ــر ال ــًا يف المواجهــة وهث ــة، لاــن الصــحابة رضــوان اهلل رســود اهلل راغب ــن  يف المدين صُّ بَّحت

عليهم، وهم ثمرة الرتبية النبوية الععيمة، أ اروا عليص بالخروج، فوافقهم ويف ه ا در  

ــا لِثقافـة اإلنصــات والشـورى مــن نبــائج وإيوابيـات. لــم ياـن جــي  المســلمين  بليـغ لِمت

سـان  فـر  النبـي  رت ة. وعلـى وفـر يبعدى ألف رج ، ولي  معهم سوى فت   أبـي ب ـْردت

ـل ود رأ  المنـافقين    ابـن ست
الرغم مما حص  من اناسـار لوـي  المسـلمين بخيانـة أ بتـي

ـاة  مت ومن معص وعددهم ثالثمائة مقات ، وعلى الرغم أيضًا من عدم اكرتا  المقـاتلين الرُّ

ــى ســير  ببوجيهــات الرســود  ــر عل ــالغ األث ــص ب ــان ل ــا ك ــاد مم ــدم المشــاركة يف القب بع

دا ، ويف علـك أيضـًا تنبيـص إلـى أن االببعـاد عـن سـنة النبـي وعـدم األخـ  بقراراتـص األح

سياون وبااًل على المسلمين يف أي فرتة من فـرتات تـارين اإلسـالم، رغـم كـ  هـ ا كـان 

النصر حليف المسلمين نعرًا السبماتبهم ودفاعهم دفاص األبطاد يف سـبي  النَّْصـر ئمعـًا 

انة األنصاري، وحمـزة عـم الرسـود، وعلـي يف مرضاة اهلل ورضا رسولص  أتبي د جت الاريم كت

بن أبي ئالب، والنصر بن أن  عم أن  بن مالك، وسعد بن الربيع، وغيرهم، وإلكهـار ا

ععمة ه ا الحد  لم يقبصر الااتب على أحاديـ، رسـود اهلل يف إدارة هـ ه الغـزوة ويف 

ها وتفسـير مـا البـد مـن تفسـيره، ومـا اإلعداد لها، ب  راح يعدد اقيات القرهنية الواردة في

م وحوج، و واهد ملموسة ال تقب  الودد والماـابرة وعلـك إكهـارًا  ترمي إليص من ِحات

لبحقيب اهلل لوعـده للمسـلمين بالنصـر والغلبـة علـى أعـدائهم. لـم يقبصـر المؤلـف علـى 
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محابـاة األسباب العادية للنصر، لانص رجح البح، يف المقدمات المبمثلة يف الوعيـد مـن 

األعداء واتخاعهم أولياء. فقد هناهم اهلل سبحانص وتعالى عن اتخاع العـدو بطانـة مـن غيـر 

المسلمين واإلفضـاء إلـيهم بأسـرار المسـلمين، حيـ، كشـف القـرهن الاـريم مـا يضـمره 

َها الَّـِذيَن آَمنُـوا }العدو للمسلمين من عداوة، ومدى تربصص مم وعلك يف  ولص تعالى  َيا َأيُّ

وا َما َعنِتُّط َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمـْن َأْفـَواِهِهطْ الَ   َتتَِّخُذوا بَِطاَنْ  ِمْن ُدونُِكط الَ َياُلوَنُكْط اَلَباالْ َودُّ

. )هد عمـران، اقيـة {َوَما ُتْخِفـي ُصـُدوُرُهُط َأْكَبـُر َقـْد َبيَّنَّـا َلُكـُط اآلَيـاِت إِْن ُكنْـُتْط َتْعِقُاـون

ْوم  اقيات القرهنية البي تتِعـد  بالنصـر يف (، ويف ه ا المقا119 م نرى المؤلف يتْعِر  لِم 

/ سـورة هد عمـران، 41-40/ سورة الحج، اقيـة 7اقية  -حالة االمبثاد )سورة محمد 

م، يف النصر على العدو، ال كثرة العدد والعـّدة. 121اقية  ب أبي بار انيرب، ال يته  ست (. فتحت

فيالن ببحقيب الفوا بـالرغم مـن  لـة العـدد والعـدة. فـالبقوى فالعزيمة واإليمان القوي ك

ثتبِّـت  القلـوب بـال نتعتـرت وال انبعـار، ألن اإلمـداد  وواجب الشار هلل تعالى تحقب المراد وت 

هو من باب خرق العادة ال تحباج إلى انبعار وال إلـى امـان  -كما وعد ربنا  -بالمالئاة 

إن االسبدالد م ه اقيات القرهنية ما هـو إال حوـة ئوي ، ب  هو وعد بالبشارة والنصر. 

نتنت تح ر من البهاون ومحاباة األعداء واالسبهانة بمصالح األمة يف السابب مـن  لبثبيت س 

 الزمن ويف الالحب منص.

بنف  الرغبة والغاية يف إكهار فضائ  السـلف والبمسـك بسـنة رسـود اهلل، حـاود 

حمــراء األســد، وهــو موضــع ال يبعــد عــن  المؤلــف اإلحائــة بعــروف وحيثيــات غــزوة

المدينة سوى بعشر كيلومرتات. وهي مو عة تـنم عـن اسـبئثار الضـغينة بقـري  البـي لـم 

د يف اسبئصـاد المسـلمين والقضـاء علـيهم بـالمرة، فقفلـوا عائـدين. فبلـغ  ْ ها نبائج أ ح  يتر 

زم واليقـين علك النبي الاريم، حي، ن ب أصحابص للخروج إلى المشـركين إكهـارًا للحـ
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البــام. و ــد حــاود صــاحب المخطــوط أن يبــين مــن خــالد هــ ه الناالــة أن الركــون إلــى 

الاس  وال د هي المهانة بعينها مسبشهدًا م ا المو ف الععيم لرسود اهلل وهـو مصـمم 

ْعبتـد  ـد. لاـن لقـاء مت على مالحقة العدو بالرغم مما لحب بالمسـلمين مـن خسـارة يـوم أ ح 

اِعي برسود زت اهلل وكان له ا األخير ولقومص نصح و ـرب مـن اإلسـالم و ـفقبص علـى  اْلخ 

جعلبــص يلحــب بــأبي ســفيان يحثــص علــى اإلســراص نحــو ماــة ألن محمــد يالحقــص المســلمين 

نفـ  أبـي سـفيان و ـري  فأسـرعوا  ـافلين إلـى ماـة. بوي  ععيم ممـا أثـار الرعـب يف 

 ـؤون األمـة خاصـة يف اللحعـات ونعرًا لبالغة ه ه الوا عة ودروسـها العميقـة يف إدارة 

واإلعـداد والبخطـير  الصعبة كالحرب، فإن المؤلف يـرى فيهـا نموعجـًا جـديرًا باالتبـاص

ُسـوِم ِمـْن َبْعـِد َمـا َأَصـاَبُهط }وكيف ال و د نزد فيها  ود اهلل تعالى  الَِّذيَن اْستََجابُوا لِاَّه والرَّ

ِذيَن َأْحَسنُوا ِمنُْهْط واتَّق  (.172)هد عمران، هية  {وا َأْجٌر َعظِيطاْلَقْرح لِاَّ

بعد ه ا يأيت الحدي، عن غزوة بدر الاربى و د خصص لها المؤلف حيـزًا هامـًا 

التالتتِها العميقة ونبائوهـا الععيمـة البـي كانـت فبحـًا بينـًا لمإسـالم  من مخطوئص نعرًا لِدت

 والمسلمين.

بتيَّن لص أن لما هاجر النبي  ص بـين أحـزاب أربعـة يف الحوـاا  من ماة إلى المدينة تت

ص  مت ــالت ــم، وحــزب ست االته  حــزب جــاهره بالعــداوة وعمــ  علــى حربــص وهــم  ــري  ومــن وت

اِربــًا وهــم أ ســام  اليهــود الثالثــةف بنــو  حت ــالِئ عليــص م  وعاهــده علــى أن ال يحاربــص وال ي مت

ه بائنــًا وِّ ــد  وهــم   يـــنقاص، وبنــو  ريعــة، وبنــو النضــير، وحــزب كــان معــص كــاهرًا ومــع عت

المنافقون، وحزب تركص و أنص يف انبعار ما يؤود إليـص األمـر كخزاعـة وبنـي باـر. وعلـى 

ــا كـان يبعــر  لـص الصــحابة يف ماـة حيــ، يـأتون مــا بـين مضــروب وموــروح  الـرغم مِمَّ

، ويـ كر صـاحب «اصربوا فإين لم أومـر بالقبـاد»ومشووج فيقود لهم صلوات اهلل عليص 
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د نزد عليـص يف ماـة أايـد مـن سـبعين هيـة كلهـا تنهـاه عـن المخطوط أن الرسود الاريم  

القباد، لان عندما هاجر إلى المدينـة كـان لـص مـا أراد هـو والصـحابة الاـرام رضـوان اهلل 

ْســر  ــوكة  ــري  ودفــع كلمهــا وإضــعافها. وهــ ا أود در   علــيهم أجمعــين وعلــك لِات

. فعلـى الـرغم ممـا يسبخلصص أبو بار انيرب وهو الحرص على إكهار الطاعـة والخضـوص

لحب بالمسلمين من أعى وجور وتعسف ورغببهم يف الثـأر إال أهنـم أئـاعوا اهلل وأئـاعوا 

وا واحبسبوا إلـى أن أ ِعن لهـم بحمـ  السـالح، ويف هـ ا رغبـة مـن المؤلـف  بتر  رسولص وصت

ف والطاعـة والخضـوص ألولـي األمـر. كانـت  ص الصَّ على تربية األجياد الالحقة على رت

وة فيصــالً يف تــارين اإلســالم ألهنــا انطــوت علــى تحقيــب غــايبين يف هن واحــد  هــ ه الغــز

ــ ه  ــالبعر  له ــري . ف ــ    االنبصــار العســاري والحصــار اال بصــادي بمضــايقة  واف

ـو  والسـرايا والغـزوات،  القواف  فيص اسبيالء علـى األنفـ  واألمـواد. لـ لك نعـم الب ع 

اـة والمدينـة علـى بعـد حـوالي سـبين فاانت و عة بدر الععيمـة، وهـو مو ـع يقـع بـين م

يـوم السـبت ثـاين عشـر رمضـان للقـاء  كيلومرتًا من ه ه األخيرة. فقد خرج رسود اهلل 

روا  ـوَّ  ري  و وافلها، ونزد  ريبًا من الماء حي، صنع المسلمون الحيا  ألنفسهم وغت

مــا عــداها، فنزلــوا بشــائئ الــوادي مــن جهــة ونزلــت  ــري  بالشــائئ اقخــر. انطلقــت 

ــع  الحــرب وانبصــب رســود اهلل  ــد حــرب ي ْطلِ ــة كقائ ــدير المعرك ــوم، ي ــًا يف الق خطيب

ابترة العدو والثبـات  صت رهم بما لهم يف م  كَّ أصحابص على الخطة الالام اتِّباعها. فوععهم وعت

لص من النصر والعفر العاج  والثواب اقج ، مخربًا إياهم أن اهلل  د أوجـب الونـة لمـن 

ـوح بـن ايـد بـن اْسب ْشِهد يف سب م  مـام بـن اْلوت ير بـن اْلح  مت ام )هو ع  مت ْير بن اْلح  مت يلص. فقام ع 

ـباِل يـوم  لَِّمي ال ي هخى بينص رسود اهلل مع عبيدة بن الحار ، و ـد    حرام األنصاري السُّ

ـها السـموات واألر ؟  ـاد  »بدر جميعًا( و اد   ْرض  نٌَّة عت ،  ـاد >نعـم<يا رسود اهلل، جت

؟بتن  بتن   لتـكت علـى  ـود بتـن  بتـن  مت  ـاد  ال واهلل يـا رسـود اهلل إال < يا رسود اهلل،  اد  ما حت
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يــدير  وهاــ ا ســار رســود اهلل «. >فإنــك مـن أهلهــا< ــاد   >رجـاءًا أن أكــون مــن أهلهــا

ق وهـو يتْهبِـف بربـص منا ـدًا إيـاه العـون،  ـر  المباراات، وتعدي  الصفوف، والمشي يف الف 

ُكط بِـَأْلف  ِمـَن اْلَمالَ َِكـ  } فأنزد اهلل تعـالى ـي ُمِمـدُّ إِْذ َتْسـَتِغيُثوَن َربَُّكـْط َفاْسـَتَجاَب َلُكـط َأنِّ

حققًا وعده بالعفر بإحـدى الطـائفبين يف  ولـص9)سورة األنفاد، اقية  {ُمْرَدفِينَ  َوإِْذ } ( م 

َها َلُكطْ  (، حبـى حمـي الـوئي  7د، اقيـة )سـورة األنفـا {َيِعُدُكُط اهللُ إِْحَدى الطَّا َِفَتْين َأنَّ

و يف أ راف  ـري  واعمائهـا إلـى أن و عـت الهزيمـة.  وا بد لهيب الحرب والقب  يتْفش 

فت  رسود اهلل عائدًا إلى المدينة ومعص األسرى والغنـائم. ولمـا جـاوا مضـيب الصـفراء  قت فت

ـر يف فِـداء األسـرى إلـى أن  مها على السواء وأتخَّ سَّ ـرَّ هم نتعتر يف الغنائم فتقت فت ـِدم المدينـة فت  ت

وا مم خيراً »على أصحابص و اد    ويف علك خير دليـ  علـى رحمبـص و ـفقبص «. اْسبتْوص 

باإلنسان كان مؤمنًا أو مشركًا. فلم يان حا دًا وال راغبًا يف ثأر. ولعـ  مسـألة األسـرى 

ن لـص صـلوات اهلل عليـص أي سـبي  ْم يتا  ّدًا لت ْسبتوت يسـلاص يف علـك،  كانت محاًا حقيقيًا وم 

بت عليص ترجيح من  اد بقب  األسرى أو من  اد بالفداء. مـن هنـا نتْعلتـم مـا كـان  ع  حبى صت

وا بشـيء. لانـص عنـدما سـمع مـن  ر  ـْأمت ْم ي  ا لت عليص المسلمون من الحرية يف القود والعم  مت

لَّ « يا رسود اهلل أرى أن تعفو عنهم وتقب  منهم الفداء»أبي بار  ولص  رَّ وست م بقولص، غيـر س 

أن القرهن الاريم نزد بعد علك باسبصواب رأي عمـر وسـعد بـن معـاع رضـي اهلل عنهمـا 

َكاَن لِنَبِيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسـَرى َحتَّـح ُيـْثِخَن يف األْرِض ُترِيـُدوَن َعـَرَض  َما}وهو  ولص تعالى 

ْنَيا َواهللُ ُيرِيُد اآلاِلَرة.. (. فاان الفـداء أربعـين أو يـة عهبـًا، 69)سورة األنفاد، اقية  {الدُّ

ـان المسـلمين. وعليـص، فـإن يف غـزوة بـدر مـا  ًة مـن ِغْلمت ـرت شت لَّـم عت ومن لـم ياـن لـص فـداء عت

لَّلتـت مـا كلهـا سـورة األنفـاد. ففيهـا مــن  ْاـم واألحاـام و ـد تتخت يسـبلفت النعـر مـن اْلح 

منهـا االسـباثار مـن  األغرا  والمقاصد والمصالح فتْوق ما ي ْطلتـب. فلـم ياـن الغـر 

ياسات ولان صـفاء اإليمـان ونيـ  رضـوان اهلل ونبيـص  تتب والرِّ الغنائم والحصود على الرُّ
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م الدلي  تلو اقخر علـى   الاريم. كان رسود اهلل دِّ من خالد ه ه األحدا  الععيمة ي قت

ن سماحة اإلسالم وتسامحص، لان عندما ياون الوضع مخالفًا عند الغدر والخديعـة، فـإ

ة والقسوة مطلوبـة علـى نحـو مـا حصـ  مـع اليهـود يف غـزوة بنـي النضـير.  الصرامة التِامت

ـ  للعال ـات بـين  فعندما أتى النبي مهاجرًا إلى المدينة وضع صحيفة تعبرب دسبورًا ي ؤسِّ

القبائ  واألعراق والمل  والنح . فقد عاهد الفـرق اليهوديـة الـثال   بنـو  ينقـاص، وبنـو 

ب ون عليص عدوًا، فعلـوا علـى علـك الحـاد  ريعة وبنو الن لِّ ضير على أن ال يحاربون وال ي ؤت

د، فارتاب اليهود يف أمـر النبـي عليـص السـالم و ـالوا   ْلِزدت المسلمون يوم أ ح  لـو »إلى أن ا 

، وناثـوا عهـدهم مـن أجـ  علـك، فحـارمم عليـص «كان نبيًا حقًا ما انبصرت عليص  ري 

ـر مـم. فت ـه َمـا فِـي }ويف  صـة بنـي النضـير نزلـت سـورة الحشـر  السالم إلى أن كت َسـبََّ  لِاَّ

َمَواِت َوَما فِي األَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحكِـيُط. ُهـَو الَّـِذي َأاْلـَرَج الَّـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْهـِل  السَّ

ِم اْلَحْشرِ  الصدد، نالحـ   (. ويف ه ا2و 1اقية  ،)سورة الحشر {اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهط أِلَوَّ

أن صـاحب المخطـوط كـان حريصــًا علـى تعضـيد كـ  حــد  أو ناالـة يف خيانـة اليهــود 

ْعِهرًا مدى سماحة الرسود وعفـوه وميلـص للبسـاكن والمهادنـة  باقيات القرهنية الاريمة م 

مع ال ميين من اليهود رغبة منص يف إرسـاء دعـائم كيـان إسـالمي يقـوم علـى البعـدد، لانـص 

يتحف  الوحدة والبماسك. لاـن عنـدما يـداهم الخطـر هـ ه الوحـدة ويهـدد البعدد ال ي 

يبعامـ  بـالحزم المطلـوب كمـا حـد  يف غـزوة بنـي  ريعـة النـاكثين  مفاصلها، نوده 

ْهـر علـك اليـوم بـالرجوص  نتـص  جربيـ  عليـص السـالم ك  للعهد بعد غزوة األحـزاب، حيـ، هعت

، ومـن  ـدة   األحـزاب ضـد النبـي إليهم ومحارببهم نعرًا لخيانبهم ومعـونبهم لوـي

لُّوا عصـر علـك اليـوم إال  حرصص على تنفي  أمر جربي  عليص السالم أمر أصحابص أن ال ي صت

ببنــي  ريعــة وهــم يف ثالثــة هالف مقاتــ  حيــ، حاصــرهم خمســة وعشــرين يومــًا و يــ  

ْاـم خمسة عشر إال أن بلغ مم الحصار مبلغص. فاسبسلموا، حي، نتفَّ  فـيهم رسـود اهلل  ح 
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ْاِمـكت »سعد بن معاع حي،  اد لص رسود اهلل  ـم »، فقـاد  «هؤالء  ريعة علـى ح  فـإين أتْحا 

م أموالهم سَّ اتِلة، وأن تسبى النساء وال رية، وأن ت قت قت فاان لص علك حين « فيهم أن تقب  اْلم 

ْاـم اهلل» اد لص رسود اهلل  لِـِك »وربمـا  ـاد «  ضـيت بِح  ْاـِم اْلمت  ـود اهلل وفيهـا نـزد «. بِح 

ْعـَب }تعـالى  وَأْنَزَم الَِّذيَن َظاَهُروُهْط ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن َصَياِصيِهط وَقَذَف يف ُقُاوبِِهُط الرُّ

َفرِيقًا َتْقُتُاوَن وَتْأسُروَن َفرِيقًا. َوَأْوَرَثُكُط َأْرَضُهْط َوِدَياَرُهْط َوَأْمَواَلُهْط وَأْرضًا َلـْط َتَطُؤوَهـا 

 (. وهـو الـنهج الـ ي اتَّبعـص 27و 26)األحزاب، اقيـة  { َعَاح ُكلِّ َشْيء  َقِديراْ َوَكاَن اهللُ 

يتابِر. حيـ، هـاجم  مع يهود خيرب، ولاون ه ه الر عة تشبم  على حصون عدة سميت خت

المســلمون حصــوهنم وافببحوهــا وغنمــوا غنــائم وفيــرة. وبــ لك خــال الوــو للمســلمين 

عـن سـلمان بـن صـرد  >الصـحي <د اهلل  كمـا جـاء يف لألخ  بزمام األمر حي،  اد رسـو

ــنتدت «اقن نغـزوهم وال يغزوننــا، نحـن نســير إلـيهم» ار بِست ، ويف روايــة جـابر البــي عنـد البتــزَّ

وهــ ا مــا تــأتى «. ال يغــزونام بعــد هــ ا أبــدا ولاــن أنــبم تغــزوهنم»حســن كمــا يف الفــبح 

ْصطتلِب أو غزوة المريسيع، والحديبية، والفبح، وتبو  وحنين  للمسلمين يف غزوة بني اْلم 

وغيرهــا، حيــ، أكهــر اهلل الــدين الوديــد. فضــعفت  ــري  واســباانت، وتشــبت حلــف 

الــ ميين، حيــ، تــوالى نــزود اقيــات المبشــرة بــالعفر يف ســورة النصــر، وســورة البوبــة، 

 وسورة سبأ، وسورة الصف.

والسرايا ال  وها ا نرى المؤلف أبو بار انيرب وهو يسرد ه ه المغااي والحروب

يبوانى يف الثناء على سيد الخلب. ففي ه ه الصفحات المشر ة من سيرة رسـولنا الاـريم 

ين عندما نزد أود مرة مـن البيـص  الاثير من المواع  والدرو  البليغة. لقد انبق  م ا الدِّ

اه  جهات الوزيرة وبما رحبـت. لقـد كـان  دت  والضعف وضيب األفب إلى دين ئتِفقتت صت

ــٌم وجــب رجــ   اللحعــة الد يقــة، والقــرار الحاســم، والقائــد الفــاتح ويف علــك ِعبتــٌر وِحات

اسبخالصها والعمـ  مـا خاصـة يف امـن الضـيب والشـدة. إن البعـد الرتبـوي والبنعيمـي 
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والعساري ال ي كان يريد لص أبو بار انيرب أن ياون الخـير الموجـص يف دحـر االسـبعمار 

هلل بمـا تحملـص مـن معـاين ودرو  كفيلـة باسـبنها  و هره كـان يبمثـ  يف سـيرة رسـود ا

ى بص. األمة وحشد همبها. فسيرتص  ْهبتدت  هي النربا  ال ي يوب أن ي 

لقد كان الغر  بالنسبة له ا العالَّمة المغربي هو اإلصالح والبنشأة على المنهاج 

د الحدي، باقية بطري ضِّ قة تنم عن النبوي السمح، وله ا نوده يدعم الحوة بالحوة وي عت

عالمـة ومصـلحًا مـن  -جاااه اهلل خير الوـزاء  -فار إصالحي كبير، ول لك فإننا نعبربه 

ئينة نادرة. وعليص فإننا نرجو أن يلقـى هـ ا المخطـوط ئريقـص إلـى النشـر لبعمـيم الفائـدة 

 والمساهمة يف الب كير بالسيرة النبوية العطرة واسبلهام الدرو  والِعبتر منها.

 

* * * * 
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 تحقيق التراث األدبي المخطوط يف المغرب: 

 (1)دراس  نقدي  يف تحقيق ديوان اليوسي

 

  

 

 

 توطئ 

 المخطـوط، المغربـي للـرتا  تحقيقات من يصدر ما تببع إلى الدراسة ه ه تسعى

 بـن الحسـن علـي أبـي الشـهير األديب العالمة لديوان تحقيب بفحص يأيت ما يف ويخبص

 الرتكيـز خـالد مـن نقديـة دراسـة ودراسـبص م(،1691هــ/1102 ت.) (2)اليوسـي مسعود

 حـود جديـد مـن النقـا  إلثـارة مناسـبة وهـي وفهارسـص.. وتحقيقص الديوان إخراج على

 الخاصــة الخــزائن يف مخطوئــا منــص بعــض ااد مــا الــ ي تراثــص و يمــة اليوســي،  ــاعرية

 بـالغ أمـر والنقـد لمراجعـةوا بـالقراءة المخطوئـات تحقيـب مواكبـة بأن إليماين والعامة،

 المحاســن إلــى والبــاحثين المحققــين تنبيــص يف بــاد عات نبــائج مــن يثمــره لمــا األهميــة،

 البـ كير إلى حاجة وال خاصة. المغربي األدبي الرتا  جديد لبببع محاولة يف والفوائت،

                                                 
اد السـقاط، تقـديم  د. عبـا  الوـراري، مطبعـة دار المناهـ  ديوان اليوسي، جمع وتحقيب  د. عبد الوـو( 1)

  صفحة من القطع المبوسر. 579م، 2016بالرباط، 

، 260-259، والبقـــاط الـــدرر  49-3/25، ونشـــر المثـــاين  350-344ترجمبـــص يف  صـــفوة مـــا انبشـــر  ( 2)

 .7695-22/7692، ومعلمة المغرب  339-2/337، والفار السامي  7/109واالسبقصا  

 أحمد السعيدي

 أكادير -جامع  ابن رهر 
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 لصـرف،ا العربيـة ولغبـص أ رانـص، بـص بـزَّ  الـ ي وأدبـص علِـم، يواريـص ال الـ ي اليوسـي بعْلم

 العيا ـي سـالم أبـو األديـب العالمـة عصـرّيص  ـاد كمـا فاـان وإيقاعص.. وأسلوبص وبالغبص

 م( 1679هـ/1090)

 يصـحبص   البصـريُّ  الحسـن   فاتـص من
 

  الحسـنت  فليصحب 
َّ
 يافيـصِ  اليوسـي

 

ـماص بعد جدا هاما حدثا المغرب يف أخيرا محققا ديوانص صدور فاان  بصـدوره السَّ

زَّ  رصا تحقيب يف خارجص، ِب  من أتعت قوِق، األتْبلت   المحقـب  اد كما أو ،(1)األتن وق وبتْيضِ  العت

ه، يعلم ال ي البحقيب ه ا< بتر  ه ي وه  ولان خت ْبر    (2).>خ 

 المعـروفين البـاحثين أحـد السقاط الوواد عبد األسباع الديوان ببحقيب اعبنى و د

 علك  من مخطوئة صانصو وحقب ودراسات بحوثا نشر فقد ،(3)المغربي األدب يف

  1 ط. وتحقيـب، تقـديم الـّدالئي، المـرابر محمـد بن محمد اهلل عبد أبي ديوان -

 م.2014 بالرباط، األمنية مطبعة  2 ط. م.2007 البيضاء، بالدار الوديدة النواح مطبعة

 م.2006 بالمحمدية، فضالة مطبعة الزوايا، أدب من إ ارات -

 بالـدار الوديـدة النوـاح مطبعـة العلويـة، الدولـة فوـر يف المغربيـة القصيدة بناء -

 م.2004 البيضاء،

 ،البيضــاء بالــدار الوديــدة النوــاح مطبعــة المغــرب، تــارين يف واألدب الدولــة -

 .م2002

                                                 
رت ( 1) كت ــب الــ َّ لت ــادت ئت ر  الت يتْحِمــ   فاأتنــص  ت كت الــ َّ وِر، وت ك  اِت الــ ُّ ــنت النُّــوق، واألتبلــب  مِــْن ِصــفت

امِــ   مِ ــوق   اْلحت ق  العت

ـزُّ مِـْن بتـْيِض األتن ـوق واألتبلـِب  ثتـ    أتعت مِنْـص  اْلمت . وبتيض  األتنوق مثت  لِلَِّ ي يطلب  المحاد الممبنِع، وت امِ ت اْلحت

وِق. لسان العرب )أنب(، ومومع األمثاد  اْلعت   .2/43ق 

 .7ديوان اليوسي )البقديم(  ( 2)

صدر لص حديثا تحقيب كباب  األني  المطرب فيمن لقيبص من أدباء المغـرب لمحمـد بـن الطيـب العلمـي، ( 3)

 م.2019تقديم  عبا  الوراري، مطبوعات أكاديمية المملاة المغربية، 
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 ،البيضـاء بالـدار الوديـدة النوـاح مطبعـة المغربـي، الشـعر يف المدينـة توليـات -

 .م2000

 م.1995 بالرباط، الوديدة المعارف مطبعة الدالئي، الشعر -

 ماحوظات يف اسالراج والتحقيق والفهارس:

الِحـ    نعـراٌت   ارئـص عـن تصدر أن من البد البحقيب، أو البأليف يف عم  كا   ومت

  ـراءة أثنـاء يف لااتبهـا عنّـت مالحـ  بيـان إلـى النقديـة القـراءة هـ ه سعت ل ا وفيص. عنص

 ديوان تحقيب يف مب ودال للوهد القراءة ه ه إكبار على يدد ما جدا،  ليلة وهي الديوان،

 اقتية  وهي ونشره، اليوسي

 عاح صعيد اسالراج: .أ

 مـا إلـى مقّسـمة صفحة 579 إلى صفحاتص عدد وص  مبوسر  طع يف الديوان نشر

 يأيت 

 ص(. 3)  الجراري عباس د. تقديط 

  ص(. 1)  المحقق توطئ 

 هي  مباح، ثالثة إلى فيص تطرق ص(  25) المحقق تقديط  

 يف نعيرعـا عـن المزيدة (1)ترجمبص مصادر فيص عكر >باراا علتًما اليوسي الحسن< *

 .الوراري عبا  لألسباع اليوسي عبقرية كباب

                                                 

مقالـة مصـدرا مـن مصـادر ترجمـة اليوسـي، يف حـين أهنـا تلـّم بسـيرة سـمّيص المقـاوم  وهم المحقب حـين عـدّ ( 1)

الحسـن اليوسـي الرجـ  السياسـي مـن خـالد <م(، والمقصـود كبـاب 1970والوئني لحسن اليوسـي )ت.

لحسـن <، لألسـباع اكـي مبـار ، ضـمن أعمـاد نـدوة >وثائب مغربية وتقـارير سياسـية ودبلوماسـية معاصـرة

 .1999، مركز لحسن اليوسي للدراسات واألبحا  السياسية بالرباط، >وحركية البارين اليوسي اإلنسان
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 . اعريبص عن فيص تحد ، >مفلقا  اعرا اليوسي< ثم *

 المصــادر فيــص وصــف، >الــديوان (1)صــناعة يف المعبمــدة المصــادر< وأخيــرا *

 .>البحقيب جمنه< بـ علك م يال ومطبوعة، مخطوئة المعبمدة

 ص. 474  الديوان 

 ص. 64  الفهارس 

 جيـد وهـو وفهرسـة، ومبنـا تقـديما اليوسـي ديوان إخراج يف المحقب تمّشى ها ا

م وئباعبص، إخراجص يف العموم على  مضـبوط و ـاعريبص، اليوسـي سيرة يضيء بما لص مقدَّ

 حوـم هـو االبـار الملحـ  أن إال المعاصر. القارا على تيسيرا بالفهار  م ي  بالشا 

 و راءتـص، تصـفحص حـين القـارا يبعب ما ،(2)جدا صغير وهو بص المابوب )size( الخر

 مـن أكثـر يف خروجـص أو الـديوان حوم لارب تالفيا ئباعية، إكراهات إلى علك مرد ولع 

 جزء.

 عاح صعيد التحقيق: .ب

 وماّمالتـص والمقابلـة( الـنص )ضـبر البحقيـب  واعد بيان يف منهوص المحقب بسر

 اقتية  العناصر يف سنبسطص ما وه ا والفهرسة(، والبعليب بخريج)ال

 :المتن .1

ح   مالح  بعدة البحقيب لمبن المطالع يخرج  نسو ها والم خ  المحاسن بين ترتجَّ

 يلي  ما وفب تباعا

 خالد  من وتنسيقص المبن ببنعيم المحقب اهبم  والترتيب التنظيط.أ

                                                 

 تنبفي عملية صنعة الديوان يف ه ه الحاد، وما سيأيت سيوضح علك.( 1)

 يف الصغر ال ي رى إال بمشقة.( 2)
 أما خر الهام  األخير يف الصفحة فهو مبناهت
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 نسخ الديوان  

 موجـود بـديوان اال ـبغاد هـو األود ضـربين  علـى الدواوين تحقيب عادة يوري

 ومـن مبفر ـة. مصـادر مـن أ ـعاره جمـع هـو والثـاين جلها، أو صاحبص أ عار لا  جامع

 مـن كثيـر بخـالف نسـخة مـن أكثـر يف مخطوئا اليوسي ديوان وجود المحقب ح  حسن

 وانفـدي هـ ا، ورغـم المحققـون. صـنعص بـ  ديوان لهم يومع لم ال ين المغاربة الشعراء

 يف األخرى النصوص عن البنقيب إلى المحقب فسعى أ عاره، ك   بات يلمّ  لم اليوسي

 جمـع< عبـارة الغالف صفحة على وضع ل ا عنص، والمبأخرين ومعاصريص اليوسي ت ليف

 صـعوبات علـك يف ولي  الديوان، على غالبص يف مبائ السقاط عند فالبحقيب .>وتحقيب

 معاهنـا مـن مادتـص جمـع عليص ياون< حي، ومحققص نالديوا لوامع تعر  البي من جمة

 و د عملص، تداعيات يف يابشفها محصورة، غير الغالب يف وهي إليها. البح، يهديص البي

 و ـد الواحـد النص نسن لديص تبعدد و د منص. االنبهاء بعد حبى أو هخره يف ببعضها يفاجأ

 بعضـص يبـداخ   ـد كما اليوسي[، ديوان حاد ]ه ا أحيانا كامال تاما ياون ال و د تنعدم،

 منســوبا الواحـد الـنص يوـد  ــد كمـا و افيبـص، وانـص يف معــص يبحـد عنـدما غيـره يف كلـص أو

 يف لليوسـي أخـرى أ ـعار بضـياص الشـاعر ابـن و بلـص المحقـب ويقر (1)>ولغيره.. لشاعره

 صعليـ احبـوت ومـا الغريبـة، والنبـف والمقّطعـات القصـائد مـن  عره أكثر أن غير<   ولص

ــة، رســائلص ــّرق العويب ــدان، يف تف ــد يف وضــاص البل ــد (2).>اإلخــوان ي ــب اعبمــد و   المحق

 اقتية  المصادر

                                                 

يف <العلويين  المنوـز والمنبعـر، أحمـد العرا ـي ضـمن كبابـص  وا ع تحقيب الرتا  الشعري المغربي امان( 1)

 .69-69  >تارين ديوان الشعر المغربي

 .37ديوان اليوسي  ( 2)
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 نسـن عشـر يف المخطـوط منص وفاتص، بعد محمد ولده جمعص ال ي اليوسي ديوان -

 بــاري (، )الوزائــر، وخارجــص البيضــاء( الــدار )الربــاط، المغــرب خــزائن يف يزيــد أو

 بفا . وريةالح المطبعة يف والمطبوص

 يف األكــم اهــر<و >المحاضــرات< مثــ  اليوســي تــ ليف منهــا  (1)أخــرى مصــادر -

 غيـره وتـ ليف اليوسـي، >رسـائ <، و>البهـاين  ـرح يف األمـاين ني <، و>والحام األمثاد

 الدرر<و الهشبوكي، ألحواي >العالّم الملك هداية<و للحوات، >الضاوية البدور<  مث 

 مـا صـفوة<، و>الحـادي نزهـة<و للقـادري، >المثـاين نشر<و الناصري، للماي >المرصعة

ـــر ـــف روضـــة<، و>انبش ـــراين، >البعري ـــ <و لمإف ـــة الحل ـــالم<و للمشـــريف، >البهي  >اإلع
 الـدرر<و المو ت، البن >األبدية السعادة<و ألكنسو ، >العرمرم الوي <و للمراكشي،

 المغربـي النبـوغ<و الناصـري، خالد بن ألحمد >المشرتي ئلعة<و ايدان، البن >الفاخرة

نون.. اهلل لعبد >العربي األدب يف   كت

 يف مبثوثـة (%99.34) 3907 منهـا بيـت، 3973 الـديوان حصـيلة بلغـت أي، علي

 المصـادر مـن مـأخوع (%1.66) بيبـا 66 و ـدره تبقى وما المخطوئة(، )النسخة الديوان

  والنبـوغ. المرصـعة والـدرر الضـاوية والبـدور والمحاضرات األكم اهر خاصة األخرى

 الشـعري الـرتا  رفـد يف  يمـة عا فيوعلـص ديوانص، ما ألمّ  اليوسي أ عار غالب أن يعني ما

 كثيـر النـدثر ولـواله أ عاره، ك  عن البح، مغّبة والمحققين الباحثين ويافي لليوسي،

 منها.

                                                 

)ديـوان  2)ديـوان اليوسـي المخطـوط(. د  1جع  المحقب لا  مصدر رمزا يدد عليص يف المقابلـة مثـ   د ( 1)

الضـاوية(.  (. اهر )اهر األكم(. بـض )البـدوراليوسي المطبوص(. ني  )ني  األماين(. محا )المحاضرات

 درر )الدرر المرصعة(.
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 :ترتيب قصا د الديوان 

 يف عليهـا وردت البـي تيبـاتالرت لبـا ي خالفا<  يقود هوائيا، ترتيبا المحقب رتبها

 الغمــام بــين )مثــ   مطالعهـا مــن مــأخوعة لهــا عنوانـات ووضــع ،(1)>المعبمــدة المصـادر

 وهـ ا األبيـات.. رّ ـم كمـا األصـد اء..(،  ـر الـدالء. على نزلت مفرد. اسم ما والزهر.

 ويسر. بسهولة ومراميص معانص البما  يف للقارا إفادة أيما مفيد تقني عم 

 بالشكل:  ضبط النصوص 

 واللغـة العـرو  هـي  بـأمور الحـ ق تامـا  ـاال  ـالص يسـبلزم  عري نص ه ا

 أو الغـامض، أو المْشـا ، اللفـ  ضـبر ينبغـي< أنـص االخبصـاص أهـ  يرى إع والمعنى،

لِرت  ال ي أو المشببص،  علـى ي قـرأ جليـا،  ويـا سليما وإكهاره ضبطص فينبغي فيص، ي ْغلتر   أو غ 

 ضـبطص يعني الشعري النصَّ  المحقب يشا  فأن .(2)>تو ف أو تردد دون الصحيح وجهص

 مصـادرها فلهـا اللغـة أما ويوهده. ياّده اليدوي بالبقطيع فبوسلص وإال سماعا، العرو 

                                                 

 .30ديوان اليوسي  ( 1)

 .102تصحيح الابب وصنع الفهار  المعومة  ( 2)
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ــى وي ضــبر والوغرافيــة.. البشــرية األعــالم وأســماء المشــا ، ضــبر يف وت ليفهــا  المعن

 لغـة عـن نقـود مـاعا ولاـن مومـا.ع العربيـة من والبضلع الشاعر للغة الطويلة بالمعا رة

 األلفـــاظ مـــن والغريـــب والبالغـــة والفصـــاحة والبـــأخير البقـــديم فيهـــا البـــي اليوســـي

 فيـص يخطـئ الونـا  فيـص تـوالى بيـت يف  ولـص مثـ  !إليص؟ وما والبضمينات واال بباسات

  ( 396 )ص. يرتي، لم غن المبعّو 

 ت ْشـعت    أحشـائي بتـْينت  بتْينٌ  القلبت  دهى
 

ــــص  لتواعِ     إعْ  و 
ُّ
ــــي ــــدت  حت لــــوا ِهنْ مَّ  تتحت

 

  ـا  يسـبلزم لـ لك سـمائص، يف معـص البحليـب من مناص ال اليوسي  عر فمحقب

ــةت   ــدرةً   ــعره ــرى مــا هــ ا ولعــ   ــدرة، وأيَّ  مشــاوال جــاء حيــ، المحقــب، الــديوان يف ي 

 غالبص. يف والمعنى والعرو  اللغة  واعد وفب مضبوئا

 :ضبط الَعروض 

ببت  )مطلقـة،  وافيهـا نـوص وبيـان وعللهـا، بزحافاعـا للبحور انضباط يف األبيات ك 

 مؤلفـص، يريـده كمـا الـنص إخـراج علـى الحـرص مـع مؤسسة(. موردة، مردوفة، مقيدة،

 يقبضـيص مـا وفـب< األبيـات بعـض أضرب هخر إلى الحروف بعض المحقب أضاف حي،

 . (1)>والنحو اإلمالء  واعد أو المعنى

  الهوامش .ب

  معهــر الهــوام  تعليــب< أن ينالدارســ أحــد يــرى
ّ
 الــدواوين محققــي لعمــ  جلــي

 وا بدارهم عملهم إتقان يف أ دارهم تبفاوت وببفاوعا فيص، منهوهم وترجمان وواجهبص،

 (2)>فيـص.. لهـم المسـاعدة والخـربات للمهـارات وتملاهـم ألدواتـص، ح  هم ومدى عليص

                                                 

 .30ديوان اليوسي  ( 1)

 .69-69وا ع تحقيب الرتا  الشعري المغربي امان العلويين   (2)
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د أن هخر دار  ويرى  النسـن بـين المقابلة لمورد فاألود< هامشين، صنع البحقيب معبمت

 والفنيـة العلمية للبخريوات والثاين المعان. وبين النسن، بعض روايات أو رواية بين أو

 المحققـون عليـص درج ما ه ا .(1)>إضاهتص وضرورة النص غمو  يفرضها البي المبنوعة

 عامــة المحققــين معهــود عــن اســبناف اليوســي ديــوان محقــب لاــن هامشــين، صــنع أي

  هي  أربعة ب  هامشين من أكثر فصنع خاصة، لدواوينا ومحققي

 و افيبص. بحره بيان مع الشعري النص مصادر ل كر خصصص  األوم -

 مّيـزت البـي النصوص بين االخبالفات فيص أثبت حي، للمقابلة، خصصص  الثاين -

 أخرى. مصادر من السا طة األبيات أر ام نفسص بالبنر مّيزت كما غلي ، بخر

 اللغوية. للشروح خصصص  الثالث -

 والوغرافيـة البشـرية بـاألعالم والبعريـف النصـوص لبخـريج خصصص  (2)الرابع -

 البعليب. وبعض

 إضـاءة يف بـاراا إسـهاما -العم  ه ا يف - أسهمت فقد الهوام ، عدد كان ومهما

 وال المحقب فيها يبزّيد ولم وأسقائا.. وروايات و افية وبحرا مناسبةً  الشعرية النصوص

 الصـفحات يف حاضـرة الهـوام  وكانـت المحققـين. بعض يصنع كما يفيد ال بما أثقلها

 بـاراا الشـعري المـبن فاـان إليـص. الحاجـة دعـت كلمـا يعهـر الـ ي الرابـع الفهـر  خال

 المبخصصـين بخالف القراء عموم أعين إليص تبوجص ال ي األهم وهو مشاوال، مضبوئا

 عداه. ما ويف فيص يد قون ال ين

                                                 
ن البدايـة إلـى النهايـة، عـالد الغـااي، ضـمن أعمـاد منهوية البحقيب، رحلة المحقب مع مواجهة النص مـ( 1)

 .107  >الدراسات األدبية الوامعية بالمغرب<ندوة 

ه ا الهام  يثبت كلما ا بضبص الضرورة، وال يـرد يف كـ  الصـفحات كمـا يـ كر المحقـب. ديـوان اليوسـي ( 2)

 .30)البقديم(  
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 أسفلص. عنها الحدي، يتسيأ  الفهارس 

 عاح صعيد الفهارس: .ت

 اقتية  وهي فهار  ثماين للديوان المحقب صنع

  : فهرس اآليات القرآني 

 حســب أي المصــحف يف ورودهــا حســب اقيــات ترتيــب علــى المحققــون درج

 فرتتَّب نفسها، السورة من وردت وإن إلن(، النساء.. عمران، هد البقرة، )الفاتحة، السور

 وصـفحة اقيـة ونـص السـورة اسـم الفهـر  يف المحقـب أورد و ـد فيهـا. هـاترتيب حسب

 الــرحمن، البوبــة، األنعــام، )األنبيــاء، هوائيــا ترتيبــا الســور حســب ورّتبهــا ورودهــا،

 هد البقـرة، )الفاتحـة، ع كر كما المصحف يف ورودها حسب ترتب أن واألولى الروم..(،

  النساء..( عمران،

 هيـة(، 30)  لبهـا علـى -أهميبص مع – اقيات  ا  بالمحق أغف  هخر، وجص ومن

 تالفيــا وضــبطها، ورســمها بخطهــا ور  بروايــة اإللاــرتوين المصــحف مــن نســخها أو

 الحاسوب. على ر نا كببت هي إن لألخطاء

  :فهرس األحاديث النبوي  واألمثام واألقوام المأثورة 

 و ـد وأ واد، دوأمثا أحادي، من نصوص عدة بين الفهر  ه ا يف المحقب جمع

 يالئمهــا ال البـي اقيــات بخـالف هنــا األنسـب وهــو أوائلهـا، حســب رّتبهـا حــين أحسـن

 يف نصـوص أ بات المحقب جمع   أيضا يلح  كما المصحف. يف ورودها حسب وترتب

 لي  إع النصوص، لبقية وهخر لألحادي،، فهر  تخصيص األولى وكان واحد، فهر 

 النصـوص. مـن غيرهـا عـن الفهـر  هـ ا يف النبويـة ،األحادي تمييز جميعا القراء بوسع
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ــم ــب ياــن ول ــى ليشــبَّ  المحق ــو نفســص عل ــص تعــارف كمــا لألحاديــ، فهرســا صــنع ل  علي

 المحققون.

  : فهرس البحور الشعري 

ــب جعــ  ــديوان  صــائد المحق ــة ال ــة البحــور حســب مرتب ــإيراد وموــزوءة( )تام  ب

 معانص. بما ال يف القارا على تسهي  وهو ورودها، وصفحة مطالعها

 :فهرس القوايف 

 ونعيرعا ومؤسسة، وموردة مردوفة مطلقة  واف بين ما نوعها حسب رّتبها حي،

 ورودها. وصفحات القصائد مطالع إيراد مع المقيدة،

 : فهرس األعال 

 ابن الدؤلي، األسود أبو الخلي ، إبراهيم هدم، )مث   البشرية األعالم بين فيص جمع

 وال المغاربــة..( األدارسـة، ها ـم، هد عمـران، هد بـدر، هد   )مثـ والوماعيـة مالـك..(

 كنـت وإن ،(1)والمحققين الباحثين بعض عند مطروق منهج هو إع بينهما الومع يف ضير

 اسـم جعـ  الفهـر ، هـ ا يف المالِحـ ِ  ومن بص. الخاص بفهرسص ك  تمييزهما إلى أمي 

ِدين بين ملسو هيلع هللا ىلص محمد   . لماانبص وإعالء لقدره تبويال يبقدمهم، أن واألولى المحمَّ

 :فهرس األماكن 

 ورودها. صفحات عكر مع بةمرت مواده أورد

  :فهرس المصادر والمراجع 

 ئبعـة الاـريم القـرهن ئالعبهـا يف عكـر ومطبوعـة مخطوئـة مصادر المحقب اعبمد

                                                 
 خاصة المسبشر ين أمثاد ليفي بروفنساد وغيره.( 1)
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 مـن الحديثـة الطبعـة اعبمـاد اقيات، تخريج يف واألولى فضالة، مطبعة يف هـ،1395 سنة

ــة الصــادرة المحمــدي( )المصــحف المصــحف  محمــد مؤسســة عــن نفســها بالمطبع

   الشريف. المصحف لطبع لساد ا

 مث   جيدا تحقيقا محققة غير أو مغربية لمصادر  ديمة ئبعات اعبمد كما

 أحمـد تحقيـب اعبمـد للمراكشـي  رجـاد سـبعة منا ـب تبمـيم يف الامـاد إكهـار -

 لـدن مـن دكبـوراه رسـالة يف نـو   منص أفض  تحقيب ويوجد م(،2010 )مراك ، مبفار

 م(.2013 )الرباط، جزأين يف األو اف رةواا ونشرتص الشراوئي، إدري 

ــد م(،1999 هــودا ، )ط. الحــادي نزهــة - ــين يف صــدر و  ــب  ئبعب ــد ببحقي  عب

 م(.2016) 2 ط (.1999) 1 ط البيضاء، الدار الشادلي، اللطيف

 يف هـ(،1346 )فا ، الحورية الطبعة اعبمد للاباين، واألثبات الفهار  فهر  -

 م(.1992 بيروت، اإلسالمي، الغرب )دار عبا  إحسان ببحقيب الاباب صدر حين

  :فهرس المحتويات 

 حـروف حسـب ومرّتبـة مرّ مـة القصـائد عنوانـات فيهـا بما الاباب مواد فيص أثبت

 الفهار . عن فضال الروّي،

 َمالِحُظ يف المتن المحقق: .ث

ف فقد ألف من<   ديما  ي  بت  ومن ،(1)اسبهدت  ه ه وعليص، أيضا. اسبهدف فقد حقَّ

ْابِر لشعره محب من اليوسي ديوان يف  راءة من جبمعتا مالح   تحقيـب وهو لنبوغص، م 

                                                 

ف لأللسن، إال عنـد مـن نتعتـرت <  العبابي اد ( 1) فت للخصوم واسبشرت ن  رت ت  عرًا أو وضع كبابا فقد اسبتهدت مت

مت بغير الهوى، و ليٌ  ما هم ات  .1/5. العقد الفريد  >فيص بعين العدد، وحت
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  ــاعرية يف فينطلــب عقــاد مــن ينشــر القــارا يوعــ  مــا بماــان، والرصــانة الوــدة مــن

 بعضها  وه ه الارص، لص  اء ما بالّدالء حياضها من ويارص اليوسي،

 فيـص وه ا األود، الهام  إلى البحر يرجئ كان المحقب أن يلح  شكاي : مسأل  -

 جـرى كمـا معقـوفين بـين القصـيدة و بـ  العنوان بعد البحر إثبات ولع  للقارا، إعنات

 القارا. على تيسير فيص المحققون، علك على

 بـين )م( حـرف بوضـع القـدماء  ـام حي، (1)البدوير كاهرة منها إيقاعي : مسا ل -

ز الصدر و   نحو  والعت

ا  د       )م(    الِوصت

  نحو  البشديد فّك  ولو بينهما البفر ة إلى ثونالمحدت  وانصرف

 ا ـِري     *     رْ ـال

 مـا مبصـال، البيـت جعـ  حيـ، السـبيلينف مـن أي ـا يسـلك فلـم الـديوان محقـب أما

ِزه، مبداخال صدره يوع  و   الخفيف[  ]من (93 )ص.  ولص مث  بعت

ين ضـــيعوا  ـوُدنياُهـــ بـــالُمروِ   الـــدِّ

 ـلنَّجـــا والقـــدري كـــالجبريِّ  وال ال
 

ـــــ  ــــعِ  طْ ـ ــــاةِ  بَِوْق ــــبراِت  يف الظُّب  السَّ

 الُغــــواةِ  الجفــــاةِ  ســــا ر وال ســــــ
 

 بقولص  بينهما يفّرق أن واألتْولتى الشطرين، بين نميز فال

ين ضــــيَّعوا  وُدْنيــــا بــــالمرو  الــــدِّ

ـــــ والقــــدري كــــالجبريِّ  وال ال  النْ
 

ــــبراِت  يف الظُّبــــاةِ  بوقــــع ُهــــطْ    السَّ

 الغـــواةِ  الجفـــاة ســـا ر وال َنْجـــسِ 
 

                                                 

 ..399. 371. 370. 326. 325. 299. 252. 191. 169. 162، 161تنعر الصفحات  ( 1)
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 الاام [  ]من 104 ص.

 ميدانـــــه يف الَحَابـــــاِت  ومجّاـــــيَ 
 

ــــيط  ــــه ورع ــــداةَ  موكب ــــاحا غ  تس
 

  بلــص البيبــين يف كمــا )مْبفــاعلن( البــاء ببســاين الحْلبــات للســياق  األســلم ولعــ 

 الضرورة ا بضت إعا الالّم مفبوحة ما اإلتيان إماانية رغم اللغة، يف األصّح  وهي وبعده،

 ك.عل الشعرية

 :573 ص.

 يـفـــــــ اـمـــــــ غيـــــــر وتـــــــدرك

ــــــــــاِّطْ  ــــــــــدور واْرَض  وَس  بالمق

 الرضــــــوان مــــــن ترجــــــو فمــــــا
 

 الخــــطُّ  الاــــد يومــــا الصــــحف 

 طُ ـالسخــــــــ بـــــــَك  يـــــــذهْب  ال

ـــــــــه حـترضـــــــــ أن ـــــــــ ل  رطُ ـش
 

   الصحي :

ــــر وتــــدرك ـــــ فـــــي مــــا غي ْح  الصُّ

 ُدوـبالمقـــــــــــ واْرَض  وَســـــــــــاِّطْ 

ــــــا ــــــو فم ــــــن ترج ــــــ م ْض  َواـالرِّ
 

ــــــ  ــــــا ِف ـ ــــــ يوم ــــــ دـالا  طُّ ـالخ

 طُ ـالسخــــــ بــــــَك  هْب يــــــذ ال رِ 

ــــــــه حـترضــــــــ أن نِ   رطُ ـشــــــــ ل
 

 الوافر. موزوء من ألنص

  :877 ص.

ـــورُ  َيْعـــَزى أبـــو  ظهـــرْت  الـــذي َيَانُّ
 

 البـــادي الّســـاطعِ  كالصـــباِح  آياتـــه 
 

ى<  الصحيح زَّ ْسـبتْفِعل نْ < البفعيلـة فبصـير الزاي، ببشديد، >ي عت بتْفِعـْ  < عـو  >م   >م 
 البسير. بحر من
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 :721 ص.

ــــــــا ــــــــيما ي ــــــــ نس ــــــــ ْ  ّب ه  نبِّ
 

ــــــــــــ واْ ــــــــــــِت  نبــــــــــــأْ    رِ ـبُخْب
 

م ، من أنص المحقب عكر  فاعالتن(. )فاعالتن الرم  موزوء من أنص والصحيح الرَّ

 :713 ص.

ــالتقوى أوصــيك ــ  ب ــنفس وتزكي  ال
 

 َنْجـسِ  َلها وصف   كل عن بتطهيرها 
 

 أو >وأوصــيكت <  والصــحيح المنــواد، مــ ا يســبقيم ال لانــص الطويــ  بحــر مــن
 ببشــديد >وتزكيَّــة<  وأيضــا )فعــولن(. لبصــير البفعيلــة أود يف حــرف يــادةبز >فأوصــيكت <

 )فعولن(. الوان يسبقيم حبى ببخفيفص ال الزاي

  321 ص.

 والرضح وبالشكر بالتقوى أوصيك
 

 الَقضـا سـابق مـن تاقـاه الذي بكل 
 

 يف حرف بزيادة >فأوصيكت < أو >وأوصيكت <  القود الضروري فمن هنا نفسص األمر

 )فعولن(. لبصير بفعيلةال أود

  406 ص.

 بـــالثرى الـــنجط سجاماســـيُّنا ســـا 
 

 والدفاح بالمرخ الطود اقتالع ورا  
 

 البفعيلــة لبســبقيم >أســامت < يقــاد أن الصــحيح ولعــ  البفعيلــة أود يف حــرف ســقر

 )فعولن(.

  490 ص.

 بفؤاديــــا أرى ال بســــعدى أهــــيط
 

ـــكُّ  وال نزوعـــا  ـــا وجـــِدي ينف  بادي
 



 
 92 

 )فعـولن البفعيلـة فبصـير الوان، السبقامة األلف فوق بالفبحة >وجديت < الصحيح

 الطوي . بحر من مفعال( فعولن مفاعيلن )فعولن عو   مفاعلن( فعود مفاعيلن

  500 ص.

 األعــــــراض حقهــــــطُ  يف وجــــــا ز
 

ــــل  ــــاح كاألك ــــراض والنك  واألم
 

 الرجز. وان ليسبقيم الميم ببساين حقهْم، الصحيح 

 مسا ل لغوي : -

  :717 ص.

ـــلو ـــذاك ق ـــا إن السجاماســـيِّ  ل  لن
 

 َغــِدرُ  يــا تهتكــه فــال َمصــوْنا ِعرْضــا 
 

، يا  الصحي  ر  دت نتـا< المرفـوص  الحدي، يف جاء كما النداء يف ها ا يسبعم  غ   أتْخبترت

نِ  أتب و ست د   اْلحت نِ  ْبن   أتْحمت ست ، أتيُّوبت  ْبنِ  اْلحت ا   نتا النَّقَّ ثت دَّ د   حت مَّ حت دت  ْبن   م  اءِ  ْبنِ  أتْحمت نتا ،اْلبتـرت ثت ـدَّ  حت

ِعيد   ْيدت  ْبن   ست وت نتا ،س  ثت دَّ ْيمت  ْبن   يتْحيتى حت لت نْ  ،س  ْبدِ  عت   عت
ِ
انت  ْبنِ  اهلل ْثمت ثتْيم ْبنِ  ع  نْ  ،خ  بتْيـرِ  أتبِي عت  ،الزُّ

نْ  ابِرت  عت الت   تادت  ،جت ْت  مَّ عت جت ة   رت اِجرت هت ـود    تادت  اْلبتْحرِ  م  س    رت
ِ
ث ونِي أتال   اهلل ـدِّ ـبت  ت حت ـا بِأتْعوت  مت

أتْيب مْ  ِة؟ بِأتْر ِ  رت بتشت ْم  فِْبيتـةٌ   تادت  اْلحت ـا مِـنْه  ـودت  يت س  ، رت
ِ
ـا اهلل ل ـوٌ   نتْحـن   بتْينتمت ْت  إِعْ  ج  ـرَّ ا مت ْينـت لت  عت

واٌ  و  ائِزِ  مِنْ  عت وت ْهبتانِيَّ  عت لتى تتْحِم    بِِهْم،رت ا عت ْأِسهت ةً  رت لَّ ، مِنْ     ـاءت ْت  مت ـرَّ ًبـى فتمت ْم، بِفت ـ ت  مِـنْه  عت  فتوت

ى ْيصِ  إِْحدت ا، بتْينت  يتدت ْيهت بِفت ا ث مَّ  كت هت فتعت ْت  دت رَّ لتـى فتخت ـا، عت ْكبتبتْيهت ْت  ر  ـرت ست اْنات ـا، فت ب هت لَّ ـا    لتمَّ ـِت  فت عت  اْرتتفت

بتْت  ْيِص، اْلبتفت التْت  إِلت قت ْوفت  فت ا ُغَدرُ  َيا تتْعلتم   ست عت  إِعت ضت زَّ  اهلل   وت جت َّ  عت ، وت
َّ
ْرِسي ـعت  اْلا  مت جت لِـينت  وت  األتوَّ

، اقِخــِرينت ــِت  وت لَّمت تتات ــ    األتْيــِدي وت األتْرج  ــا وت ــان وا بِمت ، كت ــْوفت  يتْاِســب ونت ــم   ست ْعلت ْيــفت  تت ْمــِري كت  أت

. أتْمر  ت ود    تادت  وت ود   يتق  س    رت
ِ
دت تْت، ث مَّ  دت تْت،صت <   اهلل ْيفت  صت دِّ    كت زَّ  اهلل   ي قت جت َّ  عت ْوًما وت   ت

ِديِدِهمْ  مِنْ  ي ْؤخت    ال ِعيِفِهْم؟!  ت  .(1)>لِضت

                                                 

 .4010، ر م الحدي،  2/1329 سنن ابن ماجة  (1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=28122
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3711
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8274
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4944
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7270
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 أالطاء مطبعي : -

 ومنها  البحقيب يف وردت البي األخطاء ببعض جدوال اقن ونسوق

 السطر الصفح  الصواب الخطأ

 13 11 المعطي عبد أحمد  معطي أحمد

 2 107 يوسفت  ألبي يوسف   ألبي

 4 117 و طفت وفطفت

 3 253 سقبها ا سقبص

 7 375 باألسرار باألسرتار

 األخير 155 الويالين الوياللي

 المستدرك عاح الديوان:

 كليـة يف (1)المعمقـة العليـا الدراسـات دبلـوم ببحـ، ا ـبغالي حـين- و فـت كنت

 النـاكر نزهـة< مخطـوط يف لليوسـي ةمنسـوب مقّطعـة علـى -م2003 سـنة بالرباط اقداب

 عبـارة ،(ه1127) البسـباويت القـادر عبـد بـن أحمد العبا  ألبي >الناضر الغصن وموة

 الحسـن و ـف ولما ،البسباويت إلى هـ(1091) الدرعي ناصر ابن حسين كببها رسالة عن

 أحمــد ع. عليهــا و ــف وممــن األبيــات. هــ ه بعنوانــص كبــب الابــاب هــ ا علــى اليوســي

 أيـام كببـت و ـد الابيـر، الشـين  ـقيب مـن الوحيـدة الرسـالة هـي<  يقـود ال ي يببالطر

 مـن فرتة يف اليوسي على األامة ا بداد مدى تبين وهي مسطوره. المبينة باإل ارة الشين

ـْين يشـهد وفيها المّطردة. السياسي البارين فرتات ست  اهلل ولـي البسـباويت أن ناصـر بـن الح 

                                                 
فهر  حسين ابن ناصر الـدرعي، تقـديم وتحقيـب  أحمـد السـعيدي، دار الابـب العلميـة، بيـروت، نـونرب ( 1)

ص، وسيصدر يف ئبعة منقحـة عـن مركـز الونيـد للدراسـات والبحـو  الصـوفية بوجـدة،  176، 2005

 البابع للرابطة المحمدية للعلماء بالرباط.
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 وهـي الرمـ ، بحـر مـن (1)«موـزوءة بأبيـات الشـهادة بعرفيسـ اليوسـي جعـ  مما حقا،

  (2)ونصها اليوسي ديوان يف الغائبة األبيات

ـــــــــــــا نِيئـــــــــــــا يت يـــــــــــــ هت ست  نت ـلِح 

ـــــــــــاِهدت  ـــــــــــْددت   ت ى عت ــــــــــــضت   ت

ــــــــــــــــــــــا نت أت ــــــــــــــــــــــ وت ِو  يـأتْرتت

ْيــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــدرجاتت  لت  صِ ـعت
 

ـــــــــــــــــا  ى مت  ودِ ـبالمْحـــــــــــــــــ أترت

ـــــــــــــات  ن اات ـــــــــــــص   جت نَّ ـــــــــــــ ات لِ  يـوت

ـــــــــــْوقت  ا فت ـــــــــــ ت ْســـــــــــوت ِ  هت  الم 

ـــــــــــــــــاتت  يف ام قت ـــــــــــــــــ مت مَّ   ِ ـك 
 

 عاح سبيل الختط:

 والصـادر المحقـب اليوسـي ديـوان يف نقديـة  ـراءة إنوـاا السـالفة األسطر حاولت

 وتشـّوفوا البـاحثون انبعـره الـ ي الديوان وهو السقاط، الوواد عبد األسباع بعناية حديثا

 لـىع نعـرة القـراءة هـ ه ألقـت و ـد القشـيبة. الحلـة هـ ه يف يصـدر اليوم عا هو وها إليص،

 جهـد عـن النقـاب كشـف إلـى سـاعية والفهـار ، والهـوام  المـبن حيـ، مـن الديوان

 جليلة. ِخْدمات ب  خدمة المغربي األدب بص فخدم المحقب، بص  ام دؤوب وعم  جهيد،

ج فقد يقاد، والحب ب الديوان خرت  األديـب صـاحبص يريـد وكمـا لـص ي ـراد كمـا المحقَّ

نات   نادرةً  اليوسي، علي أبو المفلب  عباراتص يف الاماد فقارب فوائبص، معدودةً  ونقائصص، صهت

 فاـان المفيـدة، وهوامشـص المبنوعـة، ورواياتـص المسـبقيمة، السـليمة وأواانـص المشاولة،

 األدب رايـة رفـع  ـد اقن ولانـص العهـور، يف تـأخر الـ ي األدبـي الرتا  يف غميًسا ِسْفًرا

 إعالء. أّيما وأعالها المغربي

                                                 

 .2/593فية يف أدب البسباويت، أحمد الطريبب، الابابة الصو( 1)

  ب. 79نزهة الناكر، البسباويت، ور ة ( 2)
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 نسخة مخطوئة من ديوان اليوسي
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 نسخة أخرى من ديوان اليوسي
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 النسخة المحققة من ديوان اليوسي
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 والمراجعالمصادر 

 جعفـر تحقيـب  ،الناصـري خالد بن أحمد األ صى، المغرب دود ألخبار االسبقصا .1

 ج. 3 .م1997/ه1419 لبيضاء،ا الدار الاباب، دار الناصري، ومحمد الناصري
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قوط  الجامع األعظط يف غرناط  اسسالميَّ  ومصيره بعد السُّ

 دراس  تاريخيَّ  أثريَّ 

 

 

 

 

يحب ُّ ه ا الوـامع ماانـة مميـزة بـين المسـاجد يف غرنائـة اإلسـالمية، بـ  أصـبح 

د بالصـدارة بعـد سـقوط  يضاهي ماانة جامع  رئبة وأ ـبيلية والقـرويِّين بفـا ، ثـم تفـرَّ

الحواضر األندلسيَّة واحدًة تلو األخـرى، وأصـبح محـّر أنعـار العلمـاء وئـالب العلـم، 

حعي باهبمام األسر الحاكمة البي توالت على حام المدينة، وبعـد سـقوط غرنائـة يف و

ــنة  ــزابيال س ــدو وإي ــاثوليايِّين فرنان ــبانيا الا ــي إس ـــ/ 997 بضــة ملا ــي 1492ه م، حع

 باهبمامها لان بشا  هخر بعد  رار تحويلص إلى كاتدرائية.

 بالية ه ه الور ة تلقي الضوء على ه ا الوامع من خالد المحاور ال

  > ـالص وأبعـاده<مواصـفاتص  -مادة بنائـص  -تارين بنائص وتأسيسص  -أهميبص وماانبص 
 مرافقص وملحقاتص   -ترميمص وإصالحص  -

 .الصحن أو الفناء -

 .ـ المئ نة أو المنار

 .ـ دار الوضوء

 >.كاتدراد<ـ هنايبص  تحويلص إلى كنيسة 

 نيديبن محمد الس صال 

  قسط التاريخ والحضارة بجامع  اسما 

 (سابقًا)الرياض بن سعود اسسالمي  ــ  محمد
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 مدالل

نــدل  اإلســالمية  رابــة  ــرنين تحفــ  مدينــة غرنائــة البــي أصــبحت عاصــمًة لأل

ــن  ــد م ــن العواصــم اإلســالمية بالعدي ــا م ــرة، كغيره ــص األخي ــزمن يف أيام ــن ال ونصــف م

المنش ت والمرافب الحيوية البي لها مسا  بحياة النا  سـواء منهـا الدينيـة أو الدنيويـة، 

و د كانـت هـ ه مـدار االهبمـام والـدعم علـى الصـعيد الرسـمي والشـعبي، وكهـر علـك 

فيما يبعلب بالناحية الدينية، حي، تعددت وتناثرت ه ه المباين يف أنحاء غرنائة بوضوح 

المبفر ــة، هــ ا البحــ، يعمــ  جاهــدًا لرصــد هــ ه العــاهرة الوــديرة بالدراســة والبحــ، 

والبنقيب يف المصادر المبعددة، ويحاود حصر أهم ه ه المنش ت العمرانية عات الطابع 

لمسود حينـًا واسـبق  عنـص بمبنـاه الخـاص بـص يف أحيـانت الديني أو العلمي ال ي ارتبر با

 أخر، ممثالً بأهم الووامع الغرنائية  أنًا وأكثرها تأثيرًا.

ويعدُّ ه ا الموضوص امبدادًا لبح، سـبب وأن ئر نـاه يبعلـب بالمسـاجد يف غرنائـة 

، إع عرضــنا لهــ ه المســاجد عرضــًا عامــًا، فدرســنا عمارعــا ومواصــفاعا (1)اإلســالمية

جنا على أثرها يف الموبمع الغرنائي والبصاق ه ا الموبمع ما، و مالمحها العامة ثم عرَّ

كما تو فنا عند بعض تفصيالت المسود الغرنـائي والوكـائف المبعلقـة بـصف ثـم أردفنـاه 

لنا الحدي، فيص عن المساجد الغرنائيـة نفسـها بمسـمياعا كـ  منهـا علـى  ببح، هخر فصَّ

يف كباب واحد محاولين تناود ه ا الموضـوص مـن عـدة اوايـا  حدةف وكانت النية جمعها

حسبما وفرتص لنا المادة العلمية، فهو دراسة تاريخية تؤرخ لا  منشـأة، وعمرانيـة ترصـد 

مواصفات المبنى وحومص ونوعية بنائص، ثم هو بعـد علـك سـو  كامـ  لهـ ه المنشـأة أو 

                                                 

 >  دراسـة تاريخيـةالمسـاجد يف غرنائـة<بـن سـعود اإلسـالمية بعنـوان   نشر يف مولة جامعة اإلمام محمد (1)
 .469-415هـ ص 1419محرم  21العدد 
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ليـص يف كـ  الوضـع الوديـد، ثـم تلك، نرصد فيص تاريخها حبى بعد السقوط، وما انبهت إ

 الوصود إلى مو عها المحبم  يف غرنائة الحديثة.

وه ا الموضوص ال ي نعرضص أمام حضراتام اليوم إن هـو إال أحـد ماونـات هـ ا 

الاباب نعر  فيص ألهم المساجد الغرنائية وأكثرها حضورًا يف الـ اكرة الغرنائيـة البـي 

 >المسـود األععــم<ب والوثـائب وهـو مــا عـرف بـــوصـلبنا جزئياعـا مبفر ــة يف ثنايـا الابــ
مسبعرضين أهميبص وصفاتص وتارين بنائص المحبم ، والرتميمات البي مرَّ ما، مع الو وف 

على أهم مرافقص من مئ نة ومواضئ وغيرها، ثـم الحـدي، عـن هنايبـص وم لـص بعـد سـقوط 

 المدينة يف يد النصارى اإلسبان.

ا الموضـوص نعـرًا لقلـة المـادة العلميـة مـن وعلى الرغم من صعوبة ئرق مثـ  هـ 

جهة وحاجبص إلى البح، والبأين من جهة أخرى، مع علك وجدتني مدفوعًا إلى الولـوج 

فيص والخو  يف غمارة، و د حاولـت جاهـدًا تغطيـة جوانبـص المبعـددة حسـب مـا وفرتـص 

ومــع المصــادر والوثــائب المخبلفــة البــي تمانــت مــن االئــالص عليهــا مــن مــادة علميــة، 

ها يف هــ ا البحــ،، إال أن هــ ا الموضــوص بمحبــواه  الفوــوات البــي لــم أتماــن مــن ســدِّ

م باكورة لوهـد نرجـو أن يبلـوه  ومصادره، يعدُّ جديدًا يف الماببة العربية األندلسية، ويقدِّ

ــاوي  ــوااد والفب ــب الن ــة يف كب ــدة المبمثل جهــود أخــرى، مســبغلة هــ ه المصــادر الودي

رين اإلســالمي، وكــ لك المصــادر والوثــائب وكبــب الطبوغرافيــة والـرتاجم يف كبابــة البــا

 المحلية واألجنبية البي تمث  اادًا مهمًا يف مث  ه ا الموضوص.

والمصادر البـي اعبمـدنا عليهـا يف كبابـة هـ ا البحـ، تبمثـ  يف المصـادر األجنبيـة 

أمـاكن بالدرجة األولى خاصة اإلسـبانية، ونبـف يسـيرة يف تـارين المسـاجد واألو ـاف و

البعليم ونحوها، مما أوردتص المصادر العربية خاصة كبب الرتاجم والنوااد أمثاد إحائة 

ابـــن الخطيـــب ومعيـــار الونشريســـي وغيرهـــا مـــن المصـــادر األخـــرى كوثـــائب العقـــود 
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والمبايعات الغرنائيـة مـثالً وكـ لك سـوالت الرحالـة الـ ين ااروا غرنائـة يف عقودهـا 

والبقارير الانسـية، خاصـة تلـك السـوالت البـي  صـد  األخيرةف وتشا  كبب األو اف

البي خلفها المسـلمون بعـد سـقوط دولـبهم يف  -غير المنقولة-منها حصر الرتكة الدينية 

غرنائة، والمبمثلـة يف أمـاكن العبـادات ومـا يف حامهـا، ثـم يف األو ـاف اإلسـالمية ومـا 

انســية يف غرنائــة بعــد يبعلــب مــا مــن ممبلاــات وعقــارات، والبــي هلــت إلــى اإلدارة ال

 M.del Carmenسقوئهاف و د نشرت الباحثة اإلسبانية ماريا دي  الاارمن بيَّانويبا رياو

Villanueva Rico  جزء مهم من ه ه السـوالت واألرا ـيف يف كبـابين، ا ـبم  األود

أو ـاف <هـ( ونشرتص تحت مسمى  911-910م )1505على السوالت البي دونت سنة 

 Habices de las Mezquitas de la Ciudad de(1)>ائـة و راهـامسـاجد مدينـة غرن

Granada y sus Alquerias،  أمـا الثـاين فقـد حـوى تلـك البقـارير البـي كببهـا منـدوب

-933 م(1527اإلدارة الانسية بعد أكثـر مـن عشـرين سـنة مـن األولـى وبالبحديـد سـنة

ــاف 934 ــن أو  ــاين اإلســالمية م ــك المب ــة تل ــا حال ـــ( مســوالً فيه ــا و ــارحًا ه ونحوه

أو ـاف الانـائ  الغرنائيـة مـن منـااد ومسـاجد <أوضاعها، و د أئلب على ه ا الوـزء 

 asasC ،Mezquitas ،y Tiendas de los Habices de las lglesias de(2)>ودكـاكين

Granada،  ومع ما ب لبص الباحثة فيهـا مـن جهـد إال أهنـا كببـت بلغـة إسـبانية  ديمـة، فيهـا

مات والرتاكيب البي يصعب فهمها ألن اللغة الحديثـة تواواعـا، ثـم أهنـا الاثير من الال

كببــت بلغــة الرمــوا المفهومــة هنــ ا  والبــي يصــعب الخــروج منهــا بنبيوــة حــود مو ــع 

المنشأة، فمثالً عندما يحدد البقرير ه ا المو ع بأنص بووار منزد فالن أو الزنقـة الفالنيـة، 

ا الوصـف يف علـك الزمـان لاـن تغيـرت المعـالم فإنَّ علك مفهـوم لـدى مـن كبـب لـص هـ 

 وانبهى علك الشخص وأجياد عديدة بعده يف و بنا الحاضر.

                                                 
 م.1961 مدريد سنة و د نشر تحت إ راف المعهد اإلسباين العربي يف( 1)

 م.1966تم نشره تحت إ راف المعهد الم كور يف مدريد سنة ( 2)
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كما كانت كبب الطبوغرافيـة والبـارين المحليـة خيـر عـون لنـا يف مسـيرتنا البحثيـة 

هـ ه، نخـص بالـ كر مـا كببـص الباحــ، والمبخصـص فيمـا يبعلـب بمدينـة غرنائـة  ــديمًا 

ــوي  ســياو  ــاوحــديثًا ل ــص الموســوم  ،Luis Seco de Lucena دي لوثين وكــان كباب

أهـم مـن وضـع صـورة تقريبيـة  (1)>غرنائة النَّصرية يف القرن الخام  عشر الميالدي<ب

لمدينة غرنائة اإلسالمية يف ه ه الفرتة، إع عر  ألحيائهـا وأا بهـا ومرافقهـا المخبلفـة 

رًا يف ه ا الموضوص، ومثـ  علـك مـا من دينية واجبماعية وعلمية، فاان اعبمادنا عليص كبي

ــو ــص جومــ، مورين ــة القــرن الباســع Gomez Moreno كبب ــة غرنائــة يف هناي حــود مدين

، وال ي ركز فيص الحدي، حود ه ه المدينـة ومرافقهـا، لانـص توسـع فيمـا يخـص (2)عشر

الانائ  والمعابد الغرنائية فأ ار إلى أصـولها األولـى، وحـاود باـ  نزاهـة وتوـرد أن 

القارا فارة عن أوليبها وه   امت على أنقـا  مسـود أو ربيطـة، ثـم مـا مصـير يعطي 

هــ ه المنشــأة اإلســالمية بعــد علــك؟، لقــد كانــت إجاببــص علــى هــ ه األســئلة يف أغلــب 

الحاالت خير ااد  دمص للبـاحثين مـن بعـده، ألنـص اعبمـد علـى وثـائب وأرا ـيف يصـعب 

بات األثرية البي  ام ما لبعضيد بحوثص، وال على غيره االئالص عليها، باإلضافة إلى البنقي

، (3)المبخصصة خاصة فيما يبعلب بالمسـود األععـم Balbasنن  أيضا كبابات بالبا  

                                                 

م، يف غرنائة. وله ا الباح، عدد من المؤلفات األخرى ك لك  ام بنشر وثائب المبايعـات 1975نشر سنة ( 1)

د نشـر والعقود الغرنائية المبأخرة تحت عنـوان  وثـائب عربيـة غرنائيـة مـن القـرن الباسـع الهوـري، و ـ

مف باإلضافة إلى عدد من البحـو  األخـرى أهمهـا 1961باللغبين العربية واإلسبانية. وعلك بمدريد سنة 

 .La Granada Nazari del siglo xv. Granada 1975 مما يبعلب بموضوعنا 

م، ثـم أعيـد نشـره يف 1992و د نشر يف مولد واحد سـنة  Guia de Granadaوكبابص هو  دلي  غرنائة ( 2)

 م، مع هوام  وتعليقات وإضافات ألحقت يف جزء مسبق .1992رنائة سنة غ

له ا الباح، كمٌّ لي  بالقلي  مما يبعلب بدراسة المدينـة األندلسـية بمرافقهـا ومنشـ عا، و ـد تـرجم مركـز ( 3)

الملك فيص  بالريا  كبابص عن  المدن األندلسية اإلسالمية، وسنبعرف على البح، الم كور وغيره يف 

 لصفحات البالية إن  اء اهلل.ا
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ثم الابابات البي تناولت السوالت الم كورة هنفا بالشرح أو البعليب مث  ما كبببص تريسـا 

 .(1)نسيةحود المساجد يف كبب األحبا  الا Teresa Martinez Perezبر  

 :أهميته ومكانته -8

ــ  الوــامع األععــم  ــة ســوراريو -يحب ــوم كاتدرائي ــ ي تق ــص يف  Sagrario ال ماان

ماانة مبميزة يف تـارين المسـاجد لـي  باألنـدل  وحـدها بـ  يف الغـرب  -غرنائة اليوم 

اإلسالمي عامة، إع يعدُّ أحد المسـاجد الشـهيرة هنـا  مـن أمثـاد جـامع  رئبـة وأ ـبيلية 

بفــا  وكــ لك جــامع القيــروان، وغيرهــا مــن جوامــع الحواضــر األندلســية والقــرويين 

والمغربية، لانص من  القرن السابع الهوري وعلـى امبـداد الثـامن والباسـع أصـبح يشـا  

أهمية خاصة، إع بعد سقوط الحواضر األندلسـية مثـ   رئبـة وأ ـبيلية وبلنسـية وغيرهـا 

مـن العـالم اإلسـالمي ئيلـة أكثـر مـن  تفرد بالصدارة ليشا  مركز إ ـعاص يف هـ ا الوـزء

 رنين من الزمن، نلح  علك واضحًا يف  ـدِّ الرحـاد إليـص مـن داخـ  وخـارج األنـدل  

اإلسـالمية، خاصـة مــن  بـ  علمـاء  ــماد أفريقيـة الـ ين تــرددوا علـى األنــدل  وااروا 

 جامعص ه ا والبقوا بعلمائص وأئمبص.

فيمـا  -إال أهنـا تعـود  >األععم<البسمية ومع أننا لم نبوفر على ما يفيد ببعلي  ه ه 

إلى ما بلغص من سعة وتفرد بالصدارة وإ امة الومعـة فيـص دون غيـره مـن المسـاجد  -يبدو

، ممـا (3)على بعض مساجد ه ه المدينة >الابير<، ثم ما يرتدد من إئالق لف  (2)األخرى

 تطلب تمييزه م ا االسم.

                                                 

 يشا  ه ا الموضوص فصلص يف مولة األندل  اإلسالمية  ( 1)

Las Mezquitas de Granada en los libros de Habices"ANDALUCIA ISLAMICA vol. 
1v-v (1983-6) p.203-235.  

 .469-415، ص >  دراسة تاريخيةالمساجد يف غرنائة< نانا شنا ه ه القضية يف بحث (2)

 .مث  مسود البيااين الابير (3)
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المبأخرة لـدى مسـلمي األنـدل ، يبولـى و د اكبسب ماانًة خاصة يف ه ه الفرتة 

علك واضحًا يف تقائرهم على حلقاتص وانبعامهم يف دروسص، كما انعاـ  علـك يف تلـك 

الرعاية واالهبمام من  ب  الحاام ال ين توالوا على حام غرنائة يف مراحلهـا الباريخيـة 

ة النَّصرية كانت المخبلفة، خاصة المبأخرة منها، وال أددَّ على علك من أنص يف عهد الدول

، ولـ ا (1)والية القضاء مشروئة بقبود إمامة صـالة الوماعـة أو الومعـة يف هـ ا الوـامع

فقد حعي بحضور علماء أجالء كان لهم  أهنم وصيبهم لي  يف األندل  وحدها بـ  يف 

غــرب العــالم اإلســالمي  ائبــةف وخــوف اإلئالــة والباــرار نحيــ  القــارا الاــريم علــى 

 .(2)رنا إليها أثناء الحدي، عن ماانة المسود الغرنائي العلميةالنماعج البي أ 

ول ا فال نسبغرب علك االهبمـام الرسـمي والشـعبي بشـأن هـ ا الوـامع، وهـو مـا 

صَّ ما، وما أبدتص الدولة من االهبمام بأمره، حبـى  ترجمبص كثرة األحبا  الشعبية البي خ 

علـى أكمـ  وجـصف وحـين نسـبعر  تلـك يؤدي رسالبص الدينية والعلمية يف ه ه المدينـة 

ّبست على مصالحص وخدمبص من  ب  المحسنين المسـلمين، سـواء مـا  المو وفات البي ح 

نوـد أهنـا  (3)يبعلب منها بالعقار من بيوت ومزارص ونحوها أو غيرها من مو وفات أخـرى

ك مـع كبيرة يف حومها، ثمينة يف  درها، مبعددة ومبنوعة يف صنفها، فايف إعا تعـافر علـ

صص الدولة من مبالغ ثاببة للعناية بص وإصالح  أنص و ؤون القائمين عليص؟!.  ما تخصِّ

                                                 

 .171ص 1م ج1975عنان القاهرة محمد ابن الخطيب  اإلحائة يف أخبار غرنائة تحقيب  (1)

 هنفًا. وعلك يف البح، الم كور (2)

بن يحي(  المعيار المعرب والوـامع المغـرب عـن  انعر حود ه ا الموضوص ك  من  الونشريسي )أحمد (3)

معلومـات <م، الوزء السابعف جاسم العبودي  1990واألندل  والمغرب، بيروت، فباوى علماء إفريقية 

 ،Casas؛ )لــم ينشــر( >هامــة عــن األحبــا  حســب الوــزء الســابع مــن المعيــار المعــرب للونشريســي

mezqitas، y tiendas de los habices، de las iglesias de Granada، ed. M. Millanueva 
Rico، Madrid 1966. Habices de las Mezquitas de la ciudad de Granada y sus 

alquerias، ed M. Millanueva Rico، Madrid 1961. 
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كما يرتجم علك الدور الريادي له ا الوامع اسبقطابص ألعداد غفيرة مـن المصـلين 

الـ ي  Jeronimo Munzer الغرنائيين، ال ين أ ـاد الرحالـة األلمـاين خيرونيمـو منبـزر

ــى غرنائــة بعــد ســقو ــوبر وصــ  إل ــد النصــارى األســبان )أكب م( 1494ئها بعــامين يف ي

باثــرعم يف إحــدى الومــع البــي  ــهدها مــ ا الوــامع، والــ ين  ــّدرهم بحــوالي الثالثــة 

 .(1)هالف، صلى عدد منهم خارج حرمص الكبعاكص بالمصلين

يف مشـاهدات أولئـك الرحالـة الـ ين ااروا  -أيضـًا-تعهر تلك األهمية والماانة 

المية، سواًء أكانوا عربًا أو أجانبا، حي، رصدوا ما رأوه من حركـة ونشـاط غرنائة اإلس

وهنضة عمرانية يف ه ه المدينة، فمنح بعضهم ه ا الوامع  يئًا من حديثص ووصفص، وهو 

ما يساعد الباح، يف ه ا الموضوص على رسم صورة  بص مبااملة عنص، خاصة بعد عدمص 

  ية.وتحويلص إلى كنيسة وئم  هثاره البا

ومع ك  علك فال نود من الدارسين من اهبم بص أو حاود دراسبص ورصـد نشـائص، 

ي  بالبــا  ــص إلــى أهميبــص  Torres L.Balbas مــا عــدا الباحــ، اإلســباين تــورِّ الــ ي تنبَّ

وماانبص يف غرنائة اإلسالمية وحبى بعد سقوئها وأفرده ببحـ، خـاص، نشـره يف مولـة 

لمن يابب يف ه ا الموضـوص، لمـا يبضـمنص مـن وثـائب  ، يعبرب مرجعًا أساسيا(2)األندل 

 عات  يمة يف تارين ه ا الوامع خاصة يف فرتة ما بعد السقوط.

 أوليته وتاريخ بنا ه: -7

ومع األسف الشديد لم تمدنا المصادر المبوفرة بمـادة علميـة مهمـة تحـدد تـارين 

ة بنـاء، أو أنـص خـالف بناء ه ا الوامع أو توضح ئبيعة مو عص، وه  كان بارا خاليا من أي

علـك؟ إال أننـا لـم نعــدم بعضـًا مـن اإل ـارات عات الداللــة البـي يماـن أن تلقـي بعــض 

                                                 
 (1) Viaje por Espana y Portugal، Granada 1987، p. 34. p. 51 
 (2) vol. x (1945)،pp.409-432. 
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األضواء حود ه ه النقاط. فالدالئ  كلها تشير إلى أنص أ يم على أر  فضاء، فلـم تـ كر 

ّيد فو ص  المصادر اإلسالمية أو النصرانية ما يفيد خالف علك، إع كان علك الوزء ال ي   

مما يعني خلـوه مـن المبـاين يف هـ ه الفـرتة  (1) ا الوامع يمث  فحص غرنائة وفضاؤهاه

ـّيد علـى  Morenoالبي بني فيها المسود األععم. أما ما عكره مورينو  من أنص  د ياون   

، فهو احبماد لم يقم عليص أية أدلة أو  ـرائن مـن المماـن أن تعـزا (2)أئالد معبد نصراين

يف علك ما أ اعص القس  والرهبان من كونص صومعة  ديمة لبربير  ه ا العن، ولع  سنده

، ولـي  هـ ا هـو مـا (3)علك اإلجراء المبمث  يف تحويلص إلـى كنيسـة بعـد سـقوط غرنائـة

ي أخــ  علــى مورينــو فقــد ســبب وأن أ ــار إلــى أنَّ هــ ا الوــامع  ــد رّمــم يف القــرن الثــامن 

 !! (4)الميالدي/الثاين الهوري

ت البي بين أيدينا، ال نسبطيع أن نوزم ببارين معين ود يـب لبنـاء ويف ك  المعلوما

هــ ا الوــامع، وإن كــان الباحــ، الابيــر تــوّري  بالبــا   ــد أكــد علــى أنــص بنــي يف القــرن 

م 1016هـــ/407الخــام  الهوري/الحــادي عشــر المــيالدي، وبالبحديــد مــا بــين ســنة 

، (5)ي أو ابـن أخيـص حبـو بـن ايـر م أي يف الفرتة البي حام فيها ااري1039هـ/429و

بـن توبـة  ـد عمـ   بـن محمـد معبمدًا يف علك على نص  سا ص ابن الخطيب يفيد بأن علي

                                                 
نشـر  ،اهلل م  م كرات األمير عبدبلقين الصنهاجي  الببيان ال ي نشره ليفي بروفنساد تحت اس بن اهلل عبد (1)

 .22م، ص1955 ،دار المعارف بمصر

 (2) GOMEZ MORENO: Guia de Granada، Granada 1892، p. 280.  
 اسم الشهاب الحوـري )أفو ـاي(  ناصـر الـدين علـى القـوم الاـافرين، مخبصـر )رحلـة  بن أحمد انعر  (3)

 .23ص ،م1997 ،ر البيضاءالدا ،تحقيب محمد راوق ،الشهاب إلى لقاء األحباب(

 (4) Guia… p. 280 

( ثم تاله ـه410-407ايري الصنهاجي ) بن حامها لغرنائة وما حولها بإمارة ااوي ةاسبهلت ه ه األسر (5)

( وكـان ـهـ465-429ه( وبعده تولى حام اإلمارة ابنـص بـادي  )429-411ماكسن ) بن خيص حبو أابن 

( ال ي خبمت بص إمارة ه ه األسرة بعد خلعص ـه493-465بادي  ) بن بلقين بن اهلل خلفص هو حفيده عبد

 .من  ب  المرابطين
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، ممـا يعنـي أنـص (1)م1055هــ/يونيص 447منرب جامع غرنائة يف  هر ربيع األود مـن سـنة 

 كان  ائما  ب  ه ا البارين، وأن ه ا القاضي  د أكم  بناءه بعم  منرب لص.

نباج ال ي توص  إليص بالبا  يعبمـد أساسـا علـى أن الوـامع المـ كور وه ا االسب

لان لي  ه ا باألكيد، ألن النص لـم يحـدد اسـم الوـامع  -محور حديثنا  -هو األععم 

وال مو عص، فلماعا ال ياون المقصـود هـو جـامع هخـر كوـامع القصـبة مـثال القريـب مـن 

بـن  مـة؟ فحبُّـو  و بلـص عمـص ااوي صور الزيريين وأماكن اسـبقرارهم يف القصـبة القدي

ايري انبق  إلى غرنائة تلك البلدة الصغيرة مسببداًل ما ألبيـرة، يف كـ  كـروف سياسـية 

 لقة، ومرحلة انبقالية يمرُّ ما الرببر عمومـًا وبنـي ايـري الصـنهاجيين بشـا  خـاص
(2) ،

و ــع فــال  ــك والحــاد هــ ه أهنــم يبحثــون عــن الماــان اقمــن والحصــين الــ ي يمثلــص م

و( علــى ئــود الهضــبة البــي  ارة دارُّ القصــبة القديمــة الوا ــع علــى امبــداد ضــفبي هنــر هــدَّ

ِّ البيااين، وه ا ما ي سبشف مـن وصـف 
سبحبضن  لعة الحمراء فيما بعد، بينها وبين حي

ــاد   ــاره جــّده، إع   ــ ي اخب ــري للماــان ال ــر الزي ــروا <األمي ــع أن يخّي واتفــب رأي الومي

ومعقالً  امخًا، يبنون فيص ديـارهم ويرحلـون إليـص بقلـبهم وكثـرعم، ألنفسهم جبالً منيفا 

وبصـروا بالوبـ  الـ ي فيـص اقن مدينـة غرنائـة موسـطة <ثـم يقـود   >ويوعلونص القاعدة

للبلد كلص، الفحص أمامص، وجهبي الزاوية والسطح بونبيص، ونعـر الوبـ  وراءه، فـأفبنهم 

يطب لـص حصـارًا وال منعـًة داخـالً وال خارجـًا  الماان... ورأوا... أن العدو مبى ناالص لم

                                                 

توبة يانى بأبي الحسن، كان من العلماء الفضالء والفقهاء األجالء، ولي  ضاء  بن . وعلي4/92اإلحائة  (1)

 .غرنائة لبادي . )المصدر نفسص(

ية يف األنــدل  اإلســالمية بــين فبــات الموبمــع هــي تلــك الفــرتة البــي ا ــبغلت مــا نــار العصــبية والعنصــر (2)

ودخلوا على إثرها يف صراص مرير مع بعضـهم لـم يحسـم إال بعـد فـرتة ليسـت بالقليلـة توـرص  اإلسالمي،

 ســى أنـواص الضــنك والشــدة، واســبغلها النصـارى بــ كاء. انعــر حولهــا  محمــد أخاللهـا النــا  والــبالد 

 .م1960اهلل عنان  دود الطوائف القاهرة  عبد
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ف وه ا المو ع ال ي حدده األميـر الزيـري هـو نفـ  المنطقـة البـي تحـدثنا عنهـا (1)>الببَّة

هنفا، وهو ال ي يؤكد عليص بالبا  نفسص عندما يشير إلى اخبيار ااوي للضفة اليمنى لنهـر 

ععم يف مو ع أسف  منـص  لـيالً يف بينما يقع الوامع األ (2)هدارة كمو ع لعاصمبص الوديدة

بداية الفحص الفسيح ال ي يشالص ربض الرملة وال ي سيصبح مركز ثقـ  المدينـة فيمـا 

 بعد.

باإلضافة إلى ه ه المعطيات، هنا   رائن أخرى تؤيد ما عهبنا إليص مـن تسـاؤالت 

هـا أنَّ تشاك يف البارين ال ي حدده الباح، األسباين كبو يـت لبشـييد هـ ا الوـامع، ومن

ارة عـرف  النص الم كور يقرن بين بناء ه ا المنرب وإنشاء جسر يربر بين ضـفبي هنـر هـدَّ

نسبة إلى ابن توبة السالف الـ كر، وهـي ال تبعـد كثيـرًا عـن مو ـع  > نطرة القاضي<باسم 

ف ثــم هنــا  دليــ  هخــر يبمثــ  يف األســوار البــي أ امهــا (3)الوــامع المــ كور أعنــي القصــبة

ــون حــو د غرنائــة لحمايبهــا، وهــي لــم تمبــد إلــى الماــان الــ ي يشــغلص الوــامع الزيريُّ

، فه  من المعقود أن يبم بناء مرفب حيـوي وهـام يـرتبر بحيـاة (4)الم كور يف تلك الفرتة

النا  ارتبائـًا وثيقـًا خـارج أسـوار المدينـة؟! األمـر يؤكـد تـأخر بنـاء هـ ا الوـامع عـن 

 لي .البارين ال ي حدده بالبا  بزمن لي  بالق

وللخروج من ه ا اإل ااد يمان أن يفسر األمر على النحو البالي  الوامع ال ي 

أضيف لص المنرب هو جامع القصبة أو مسود هخر  ريب منـص، ولمـا اادت المدينـة ونمـت 

واسببب األمن فيها، تطلب الوضع بناء الوامع األععم يف تلك المنطقة الفسـيحة خـارج 

                                                 
 .22-21ص ،الببيان (1)

(2 )"el Alminar de la lglesia de San Jose.." al Andalus V1 (1941)، p. 439. 

 .RIDHA HADI ABBAS، Toponimos espanoles relacionados con el Cadiazgo انعر  (3)

Granada 1988، (inedito). pp. 24-25 
ألمصـار الوـزء الـ ي حققـص مصـطفى أبـو ضـيف الـدار فضـ  اهلل العمـري  مسـالك ا بـن يحيـى بن أحمد (4)

 .159، 155م، ص1999البيضاء، 
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رنائــة المعبمــد، وهــو الــ ي أواله المرابطــون عنايــة نطــاق القصــبة، ثــم أصــبح جــامع غ

خاصة، وأضافوا على تلك الزيادات البي سنبو ف عندها فيما بعدف ومن هنا فيحبم  أن 

ياون بناء ه ا الوامع  د تمَّ يف أواخر فرتة إمارة الزيريِّين، بعد اادهار المدينـة واتسـاعها 

عهد المرابطين وحامهم للمدينة سـنة وكثرة سااهنا يف أواخر عصر الطوائف ومع بداية 

م، خاصة وأنَّ بالبا  نفسص، يؤكـد علـى البشـابص الابيـر بـين هـ ا الوـامع 1091هـ/494

وبين المساجد المرابطيَّة األخرى يف  ماد افريقية
والبي أمان البعـرف عليهـا، وكـ َّ  (1)

ة البـي تبنَّاهـا بعـض بعضها با يًا إلى اقن، وربما و ع ه ا الباحـ، الابيـر يف فـنِّ الدعايـ

المغرضين من المسبشر ين يف حملبهم ضدَّ المرابطين، والبقليـ  مـن  ـأهنم وأعمـالهم 

يف إسبانيا اإلسالمية أمثاد دواي ومن سار يف ركبص، ول ا فقد اسـباثر  يـامهم بمثـ  هـ ا 

المشروص المهـم، مـع أنـص يبما ـى مـع سياسـبهم الدينيـة والعمرانيـة، البـي دعمـت تلـك 

اد البي تـدخ  يف نطـاق المنشـ ت الدينيـة، وهـي  ضـية اتفـب عليهـا البـاحثون مـن األعم

مخبلف المشاربف ثم إنَّ الباح، نفسص  د أكد علـى عـدم اهبمـام أمـراء الطوائـف بمثـ  

خاصة بني ايري ال ين أثببوا أهنم أ ـ ُّ الوميـع اهبمامـًا بـاألمور الدينيـة،  (2)تلك المباين

قهـاء غرنائـة، الـ ين لوـأوا إلـى المـرابطين لشـاايبهم مما جعلهـم يصـطدمون بـبعض ف

 .(3)ودعوعم إلااحبهم

                                                 

(1)"La Mezquita mayor de Granada" al_Andalus (1945)، p. 410.  

 El "Alminar…" p.439 .15م، ص1971والموحدي، ترجمة سيد غااي، القاهرة،  الفن المرابطي (2)

ات هـؤالء الفقهـاء لـص بالبقصـير ومحالفـة النصـارى، ولوـوئهم إلــى أورد األميـر الزيـري يف م كراتـص اعامـ (3)

اهلل النبـاهي   عبـد بـن المرابطين يف عدد من صـفحات الابـاب، وانعـر باإلضـافة إلـى علـك  أبـو الحسـن

. و بـ  علـك 329ف عنان  دود الطوائف، ص97المر بة العليا فيمن يسبحب القضاء والفبيا، بيروت؟ ص

 ها.أموالالعب، بة اإلمارة ورادليهود وإئالق أيديهم بإل صبئبممالانطلقت اعامات لسلفص 
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 ترميمه وإصالحه: -5

كمــا هــو الحــاد مــع اإل ــااالت الســابقة لــم نعفــر بمعلومــات  ــافية حــود هــ ه 

النقطة، وك  ما هنالك هو إ ـارات عـابرة تفيـد بزيـادات أو ترميمـات محـدودة أجريـت 

ــادة يف مرافقــص يف عهــد عليــص، فمــثالً أ ــارت إلــى توســعة هــ  ا الوــامع وإصــالحص والزي

بن  بن يوسف بباليف من أميره علي (1)الرحمن المعافري المرابطين، إع  ام الواير عبد

ــادة يف ســقفص ســنة  ــي 1122/ـهــ516تا ــفين بزي م، ويؤكــد المقــري أن تلــك الزيــادة الب

الرتميم ، كمـا  ـام الـواير نفسـص بـ(2)أجريت علـى سـقفص  ـد أخـ ت مـن صـحن المسـود

، وهــ ا كمــا يبــدو لمواجهــة الزيــادة (3)والبعــدي  والبحســين يف أجــزاء الوــامع الداخليــة

 المسبمرة يف عدد مرتاديص.

ة مراح  من البطوير والبوسعة واإلصالح خالد عمره الطوي ،  ومع أنص  د مرَّ بعدَّ

لاافيــة إال أنـص يصــعب البعــرف علــى تلــك اإلجــراءات نعـرًا لعــدم تــوفر المــادة العلميــة ا

 لبح، ه ه الووانب.

 مادة بنا ه: -1

ــي توفرهــا  ــك الب ــير مــن تل ــال  ــكَّ أهنــا خل ــص، ف ــة يف بنائ ــا عــن المــواد الداخل  أمَّ

البيئة الغرنائية، مع توكيف عناصر أخـرى  ـد ال تبـوفر يف هـ ه المدينـة، وإن كـان علـك 

ـــر والرمـــ  و طـــع الحوـــارة  ـــزيج مـــن الوي ـــ ي هـــو م ـــالمالط ال  بشـــا  محـــدودف ف

                                                 

هـا الابـار، أوكـ  إليـص باإلضـافة يحـد معماريِّ وأيوسف،  بن يعد أحد واراء األندل  يف عهد المرابطين أيام علي (1)

مويـدين مـن الشـعراء الوإلى هـ ه األعمـاد البنـاء والرتمـيم يف ئرئو ـة، كمـا كـان مهبمـًا بـالعلوم الشـرعية، 

 .527-3/524 ،ابن الخطيب  اإلحائة انعر  هـ.519والاباب المبدعين، تويف يف غرنائة سنة 

 .3/232النفح  (2)

 .3/524ابن الخطيب  اإلحائة  (3)
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وال ي يشا  مادة  ـديدة الصـالبة، حـ َّ يف هـ ه الفـرتة البـي  ـيد فيهـا هـ ا   (1)رةالصغي

الوـامع محــ  الابــ  الحوريــة الاالســياية البــي اســبخدمت يف عهــد الخالفــة كأســا  

 للمباين، وهي مادة تمباا بالرخص والمبانة والوفرة.

رة، نخـرج ومن اسبعرا  تفاصي  المبنى البي جـادت مـا الوثـائب القليلـة المبـوف

ببعض البصورات عن ماونات مادة بنائص، فالحيطان عملت بالحوارة يف بعض أجزائها، 

ـا  والطوب يف األجزاء البا ية، ك  علك فوق أسا  من المـالط، ثـم كسـيت بـالوصف أمَّ

السقوف فقد عملت يف البداية مـن الخشـب النـاعم الـ ي اسبحضـر مـن البيئـة المحليـة، 

ة يف بعض الموا ع، ثم تطور الحاد إلى اسبخدام القرميـد إع حي، توجد األ وار الاثيف

غطيت بص السـقوف، البـي كانـت ملسـاء مـن الـداخ  يف مععـم أجزائهـا، وكلـت سـقوف 

األرو ة المبوااية والبي تشبص مثيالعا يف مسود  رئبة، مغطاة هي األخرى بنف  المادةف 

ناء األولى، وهو ما تؤكده بقايا أما األعمدة فقد اتخ ت من ج وص األ وار يف مرحلة الب

لاـن الوضـع تغيـر بعـد البعـدي  المهـم الـ ي  (2)بعض المباين البي تنبمي إلى تلك الفرتة

أدخلص عليص الواير المعافري امن المرابطين، إع اسببدد ه ه األعمدة بأخرى من الرخام 

، ويشــير (3)عات تيوــان  رئبيــة، نقلــت مــن بقايــا  صــور الزهــراء المبهدمــة  ــرب  رئبــة

بالبا  إلى احبماد أن علك اإلصالح  د تم يف  واعد هـ ا الوـامع اليمنـى، وأن السـقف 

 د عم  من الخشب المنقو  والمعشب، وأهنم ربمـا أضـافوا بعـض العناصـر الزخرفيـة 

 .(4)الوصية يف حيطانص

                                                 
العزيـز سـالم،  البـديع والسـيد عبـد مانوي  جوميت مورينو  الفن اإلسالمي يف إسبانيا، ترجمة لطفـي عبـد (1)

 .490القاهرة؟، ص

(2) L. TORRES BALBAS ،"La Mezquita…" pp. 429، 414.. 

 .T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 420؛ 3/524ابن الخطيب  اإلحائة  (3)

(4) T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 432. . 
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 صـفته: -7

حالـة المسـلمو لص المؤرخـون األندلسـيون والرَّ ن حـود كنَّا نؤم  كثيرًا على ما سوَّ

ر بعد اسبعرا  ئويـ  لمـا جـادت بـص أ ـالم هـؤالء ومـا  ه ا الموضوص، لان األم  تبخَّ

حوتص كببهم، فحبى مؤرخنا ابـن الخطيـب الـ ي أمضـى أغلـب فـرتات عمـره يف جنبـات 

غرنائة وتقلب يف مرابعها، لم يبو ف عند ه ا الوامع بوصـف أو تعريـف، اللهـم إال مـا 

بـص ورسـائلص ألمـور مبعـددة و ضـايا د يقـة ومعـالم أ ـ  ورد عرضًا، مـع أنـص تطـرق يف كب

أهميــة يف هــ ه المدينــة ومــا حولهــاف مثلــص يف علــك ابــن بطوئــة الــ ي مــّر بغرنائــة ســنة 

ـــ/750 ــا1350ه ــة دون تفصــي  لمعالمه ــام للمدين ــى بوصــف ع ــإن (1)م واكبف ــ ا ف ف ول

عـن معـالم  م، يعدُّ أبرا من فّص  الحـدي،1339هـ/739العمري ال ي اار غرنائة سنة 

المدينة العمرانية والطبيعية وموبمع أهلها وغير علك من األمور البي عم الباح،، وم ا 

ياون  د  ّ  عن  اعدة الصمت البي مارسها مؤرخو غرنائة حياد ه ا الموضوص الـ ي 

نحن بصدد الحدي، عنص سواء يف علك أبناؤها أو مـن كببـوا عنهـا مـن غيـرهم، إع يصـف 

شـيء مـن االنبهـار وإئـراء ععمبـص وروعبـص، ويـروي أن سـقفص مرفـوص جامعها األععـم ب

بأعمدة أنيقة، وأن الماء يوري فيـص، ويصـف مبنـاه بأنـص يحبـ  مو عـا مسـبقال ال يالصـقص 

بناء، وأن الدكاكين تحير بص، كما يشيد بحلقـات العلـم وموالسـص يف أرو ـة هـ ا الوـامع 

 .(2) >ينمعمور بالخير ك َّ ح<المبعددة، ثم يقود  إنص 

ولــي  العمــري وحيــدا يف  ــ وعه المــ كور فقــد هنــج هنوــص رحالــة هخــر هــو 

بن  اهين الملطي عندما وص  غرنائة اائرًا يف عهد السلطان أبي  بن خلي  الباسر عبد

                                                 

رحلة ابن بطوئة المسماة تحفة النعار يف غرائب األمصار وعوائب األسفار، تحقيب علـي المنبصـر  انعر  (1)

 .769-769، ص2بيروت؟، جالاباين، 

 .159-154مسالك األمصار، ص ص (2)
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م أي  ب  السقوط بحوالي سبع وعشرين سنة، 1466هـ/970بن سعد سنة  الحسن علي

م ين  جامعها األععم بال كر وإن كان علـى فبو ف بالوصف عند أبرا معالم المدينة ول

 .(1)اسبحياء وبإ ارة عابرة

ا الرحالة األجانب فقد تميزوا بد ة الوصف، فاأل ياء الصغيرة تلفـت أنعـارهم  أمَّ

 ب  الابيرة، خاصة الدينية منها، يف و ت كانت أوروبا يف أوج فورعا الدينيـة، وخيـر مـن 

حالة األلماين السا لف ال كر، ال ي يصف ه ا الوامع ومرافقص بعد جولـة يمث  هؤالء الرَّ

مبأنية يف أرجائص بالرحابة والسعة، ويشيد بعمارتص ومـا بـ د فيهـا مـن جهـد ومـاد تولـت 

فيها الععمة والفخامة، ثم ي كر أنص  د فر  بالبسر الفخمة الناعمة، وأضيء بعـدد كبيـر 

ـة مبناهيـة ك  علك  يِّ <من المصابيح والثرياتف وخبم حديثص بالقود   د بعناية تامـة، ود َّ

نا ه ا الرحالة بمعلومـات عات  يمـة علميـة بالغـة، >(2) تثير الدهشة واإلعواب ف و د أمدَّ

ســواء فيمــا يبعلــب بأبعــاد هــ ا الوــامع ومســاحبص وتفصــيالتص الداخليــة ومرافقــص، أو فيمــا 

معــة يخــص األنشــطة البــي تقــام فيــص، مــن صــالة وحلقــات علــم وعكــر وأعان وخطبــة ج

 وغيرها مما لفت انبباهص من موضوعات. 

الــ ي جــاء  Francois Bertautكــ لك حــاود القســي  الفرنســي فراناــو برتــو 

م، وصـف 1659هــ/1070إسبانيا إللقاء بعض المحاضرات الدينية، واار غرنائة سـنة 

المسود المحود إلى معبد نصراين، بأنص ماااد يحـبف  بشـالص اإلسـالمي القـديم، وأثـار 

بص نق  األعمدة الصغيرة يف ه ا الوامع، ولـم يخـف تعصـبص ومحاولبـص الحـّر مـن إعوا

                                                 

(ف و ـد نشـر 729، 729الرو  الباسم يف حواد  العمر والرتاجم )مخطوط ماببـة الفاتياـان ر ـم  انعر  (1)

الوــزء المبعلــب باألنــدل  مــن هــ ا الابــاب تحــت  G. LEVI DELLA VIDAالمسبشـرق اإليطــالي 

 viaggiatore، 11 regno di Granata nel 1465-66 nel ricordi di un egiziano al" عنوان 

Andalus 1 1933" pp. 307-334. 
(2) Viaje por Espana y Portugal p.42. 
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، خاصة وأنص  د  اخ وأصابص الوهن يف كـ ِّ اإلهمـاد النصـراين يف (1) يمة وأهمية المبنى

 ه ه الفرتة.

كما اار ه ه المدينة غير هؤالء من الرحالة األجانب، لانهم لم يبو فوا كثيرًا عنـد 

 .(2)ه ا، فلم يبحدثوا بشيء عي باد حود ه ه المنش تما يهم موضوعنا 

و د اعبمد بالبا  يف بحثص حود هـ ا الوـامع مـن ضـمن مـا اعبمـده مـن مصـادر، 

 هــ/1116على نشـرة تاـاد تاـون موهولـة تحـوي مخططـًا لهـ ا المسـود، رسـم سـنة 

 وهـي (3)م، عندما تقـرر هدمـص، وعلـك لالحبفـاظ بـص يف أر ـيف إدارة هـ ا المبنـى1704

تـ كر أوصـافًا غيـر د يقـة ومـوجزة، باإلضـافة إلـى  -حسب رأي بالبا -وثيقة غامضة 

. مثلهــا يف علــك مثــ  تلــك (4)كوهنــا عات صــبغة رســمية ال تخلــو مــن الهــوى والبعصــب

اللوحة البي احبف  ما يف اإلساوريـاد، لبمثـ  فحـص غرنائـة يف القـرن الخـام  عشـر 

الفرتة، وتوضح معهرهـا ومعالمهـا، إعا يعهـر الميالدي ولبعا  صورة المدينة يف تلك 

 .(5)ه ا الوامع  امخا بمناره المبميز األنيب، وسقفص المغطى بالقرميد، و ببص الباراة

 شكاه وأبعاده: -3

لم توفر لنا المصادر العربية  ـيئًا عي جـدوى حـود  ـا  هـ ا الوـامع أو ئولـص 

لها ما أو رده الرحالة األلمـاين منبـزر، وعرضص، لان مصادر أخرى سّدت ه ه الفووة، أوَّ

                                                 
(1) T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 417. 

، مولـة أوراق العـدد الرابـع، >غرنائة اإلسـالمية يف نعـر الرحالـة األجانـب<أحمد محمد الطوخي   انعر  (2)

 ،CRISTINA VINES،Granada en los Libros de viaje: ف وكـ لك5-141، ص1991 السنة

Granada. 1982. 
(3) T. BALBAS ،"LaMezquita…" p. 411. 

 نفسص. (4)

م 1431و د أمر برسمها فيليب الثاين أثناء معركة لص مع المسلمين، عسار خاللها بالقرب من غرنائة سنة  (5)

 .T. BALBAS ،"La Mezquita…" pp. 414-415ينة، انعر وأمر برسم الصورة له ه المد
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ثــم الوثــائب األجنبيــة األخــرى البــي اعبمــدها بعــض البــاحثين اإلســبان، يضــاف إليهــا مــا 

ـلوا  اكبشفص هؤالء يف المنطقة نفسها بواسطة تلك البنقيبات األثرية البي  ـاموا مـا، وتوصَّ

ــائج المهمــة، ومنهــا نســبنبج أنَّ هــ ا الوــامع كــان يأخــ    ــاالً خاللهــا إلــى بعــض النب

 45×36مسبطيالً يف مساحة إجمالية تقرب من ألـف وسـبمئة وعشـرون مـرتًا بأبعـاد هـي 

ــا عــدد بالئاتــص (1)مــرتا ــرق بــانحراف يســير نحــو الونــوب الشــر ي، أمَّ ، مبَّوهــا نحــو الشَّ

تأخــ  اتواهــًا موحــدًا إلــى جــدار القبلــة، ويف رأي مورينــو فــإنَّ  (2)فإحــدى عشــرة بالئــة

، وعلـى هـ ا األسـا  تاـون هـ ه (3)انبيبين يزيد على عشـرة أ ـدامعر  البالئبين الو

أكثر عرضًا من البالئات األخرى، فيما عدا البالئة الوسطى البـي تعبـرب أكثـر سـعة مـن 

، تفص  بين ه ه عشرة صـفوف مـن األعمـدة البـي كسـيت بـالمرمر األبـيض، (4)الوميع

، إع يخبلف  لـيالً مـن مصـدر وهو عدد لي  هنائيًا (5)والبي  درت بحوالي مئة وعشرون

قخـر، وتـرتبر هـ ه األعمـدة فيمـا بينهـا بعقــود علـى  ـا  حـدوة الفـر  علـى تيوــان 

رها البعض بمئة وثالثون ف ويف سـياق المقارنـات فقـد أكـد بعـض البـاحثين (6)جميلة،  دَّ

تشابص المساجد البي  ام بإنشائها المرابطـون، ممـا يـوحي لنـا بـأنَّ مسـود الوزائـر الـ ي 

مااالت بقاياه المرابطية، هو أ رما إلى جامع غرنائة األععم نعرًا للفرتة الزمنية البي بنى 

                                                 
(1)T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 419 ؛GOMEZ MORENO: Guia de Granada، p. 

283. 
هنا   بص إجماص على عدد األرو ة بين من تناولوا هـ ا الوـامع بالحـدي،، وإن كـان منبـزر  ـد  ـاد  بأهنـا  (2)

 .MORENO، Guia… p.283وــانبيين يف الحســبة. انعــر تســعة فقــر فإنــص لــم يــدخ  الــروا ين ال

T.BALBAS> ،La Mezquita…" pp. 420-431. SECO DE LUCENA: Plano de 
Granada Arabe، Granada 1910. P. 47. J. MUNZER، Viaje..p. 41. 

(3) Guia… p. 283. 

(4) T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 420. 

 ه ا العدد على علك المخطر ال ي وضع مبأخرًا، وربما بعد تغير ونقص نفسص، لان يالح  أنص اعبمد يف (5)

 يف ه ا الوانب من الوامع.

 نفسص. (6)
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، (1)فيها المسود األود واسبام  أو بني الثاين، والبي تمت تحـت إ ـراف الدولـة عاعـا

ومنها نسبنبج تشامًا واضحًا يف عدد البالئات، وك لك يف عقوده البي تقوم على دعائم 

ر علك مما يؤكد علك الشبص القائم بينهما، وهو ما يؤكد أئروحة نسـببص إلـى حورية، وغي

 فرتة المرابطين ولي  الطوائف.

ويأخ  السقف  ا   باب مبالصقة فوق األرو ة ويف الوسر  بة كربى مـا نوافـ  

، ويعهر بوضوح ا ببا  هـ ه مـن جـامع  رئبـة (2)مبعددة تمدُّ المسود باإلنارة الطبيعية

ثلما هـو الحـاد مـع المحـراب والمنـرب اللـ ان ال نعبقـد باخبالفهمـا الابيـر مـع الابير، م

 الوامع الم كور.

، أمـا الثالـ، (3)أما األبواب فقد كان له ا الوامع ثالثة، منها  اثنان رئيسيان كبيران

فيقع يف حائر القبلة للحاالت االسبثنائية مث  دخود اإلمام ونحو علـك، لاـن هنـا  مـن 

ف ويبدو أن ه ه األبواب كانت على غايـة (4)األبواب أربعة يف ك  حائر منهايعن أن عدد 

من اإلتقان وجودة الصنعة، نقشت عليهـا وفـوق أعبامـا نصـوص  رهنيـة وأدعيـة مـأثورة 

 .(5)وتوجيهات عامة للمصلين

 مرافقه ومالحقه: -2

 الصحن أو الفناء: -أ

رحاببص، وهو ما اسـبغلص ي سبشفُّ من المعلومات المبوفرة، سعة فناء ه ا الوامع و

 .(6)القادمون من خارج مدينة غرنائة السرتاحبهم ووضع أغراضهم فيص

                                                 
 .105م، ص1991(، الاويت، 37ف حسين مؤن   المساجد )سلسلة عالم المعرفةP. 431نفسص.  (1)

 .24صم، 1996العزيز سالم  المساجد والقصور يف األندل ، اإلساندرية،  السيد عبد (2)

(3) T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 422. . 

 (.1نفسص هــ. ) (4)

 .pp. 422-423نفسص.  (5)

 .11/97الونشريسي  المعيار  (6)
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مـ  بـالطوب علـى  ـا  حلـزوين،  36ويبوسر ه ا الصحن بئر عمقص   دم،  ـد ع 

، كما يبوسر الصحن حو  مملوء بالمياه، يبـدوا أنـص  ـد أعـدَّ (1)ووضع بص سلم لبنعيفص

قيا لملئص أيام جريان األ هنار، واسبعماد مياهص للوضـوء والسـقيا عنـدما يقـ  منسـوب للسُّ

األهنار ويف أيام الوفاف. ومن المنا شات الـدائرة بـين فقهـاء غرنائـة حـود ارص الشـور 

 ، ي سبنبج أنص  د تمَّ غرسص باأل وار.(2)من عدمص يف فناء المساجد

لمرابطـي ه ا ويبـدو أنَّ الحاجـة الماسـة لبوسـعة هـ ا الوـامع علـى عهـد األميـر ا

بن تا فين  د دعت إلى ا بطاص جزء لي  بالقلي  من ه ا الفنـاء لصـالح  بن يوسف علي

بيت الصالة، بعـد أن تـمَّ سـقفص وإدخالـص ضـمن المصـلى، ويف هـ ا السـياق أدخـ  علـك 

المهند  المسلم ال ي  ام ببلك العملية بعضًا من الرتميمات على الصحن نفسص، كهـر 

 .(3)الحور الناعملنا منها تبليطص كامال ب

وتصور بعض الوثائب، إحائة ه ا الفناء باألرو ة، لان يصعب معرفة ما إعا كانت 

 من الووانب الثالثة أم من جانبين فقر، لان يالح  يف مسـود الوزائـر  ريـب الشـبص بـص 

أن صحنص محاط بثال  مونبات يبـألف اثنـان منهـا مـن ثالثـة أرو ـة  -كما عكرنا سابقا-

 .(4)المونبة الخلفية على رواق واحدبينما تحبوي 

 المئذن  أو المنار: -ب

تنبصب الم عن عادة على اوايا المساجد كمعلم واضح يدد عليهـا، وتنطلـب منهـا 

 على<أصوات المؤعنين خم  مرات يف اليوم والليلة منادية بـ
َّ
 .>الصالة حي

                                                 
(1) T. BALBAS ،"La Mezquita…" p. 422.  

ف تــوري  341هـــ، ص1403بــن عبــداهلل الزركشــي  إعــالم الســاجد بأحاــام المســاجد، القــاهرة،  محمــد (2)

ف مـؤن   104-103(، ص1953، مدريـد )1، مولة المعهـد المصـري، عـدد >ية اإلسبانيةاألبن<بلبا   

 .91المساجد، ص

 .3/524ابن الخطيب  اإلحائة  (3)

 .235مؤن   المساجد، ص (4)
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ــار ــع من ــائي ترتف ــي لصــحن الوــامع األععــم الغرن ه ويف الطــرف الشــمالي الغرب

 امخًا مبخطيـًا أعلـى البنايـات الغرنائيـة، ممـا جعلـص معلمـًا لـي  للوـامع وحـده بـ  

نـت لـدينا فاـرة واضـحة عـن هـ ه المئ نـة، والفضـ  يف علـك  لغرنائة المدينةف و د تاوَّ

يعود للباح، بالبا  ال ي اسبفاد بـدوره مـن عـدة وثـائب و ـواهد أهمهـا تلـك اللوحـة 

والبـي تعطـي صـورة واضـحة لغرنائـة، وتبـين بشـا  المرسومة يف القرن الخام  عشر 

خاص الوامع ومناره ه ا، أما اقخر فالرسم البخطيطي للوامع ومناره ال ي عم  سـنة 

م اعبمادا على وثائب سابقة عملت لص  ب  هدمص، باإلضافة إلـى مـا و ـع 1614/ـه1023

طين بغرنائـة، تحت يده من  واهد أثرية ووثائقيـة أخـرى، ويقارنـص بمنـار مسـود المـراب

معبمــدا يف علــك علــى ئــراا البنــاء ومادتــص، خاصــة وأنــص با ــر تــرميم مئ نــة المــرابطين 

 .(1)بنفسص

تقوم ه ه المئ نة على  اعدة صلبة مـن خلـير مبماسـك مـن الحوـارة والمـالط، 

مـرتًا، مشــيدة  4.46وتباـون مـن مبنـى ربــاعي الشـا  علـى  اعـدة مربعــة ئـود ضـلعها 

مرتًا، لان علك ال يعني  13.40سيَّة بالوّص، أما ارتفاعها فاان بالحوارة الخالصة وما

اء الزلـزاد المـدمر الـ ي أضـرَّ مـا كثيـرًا  االرتفاص الاام ، بـ  بعـد عـدم أجـزاء منهـا جـرَّ

ســم، ويف 70م. ويبلــغ ســمك حائطهــا حــوالي 1526/ـهــ932وأســقر أجــزاء منهــا ســنة 

 56مرتًا، ويرتفع سلم عرضص  1.67 وسطها دعامة مربعة الشا  أيضًا عات ضلع مقداره

 .(2)سم بين تلك الدعامة والودران الخارجية

 دار الوضوء: -ج

ا رتنت النعافة والبطهر ا رتانًا وثيقًا باإلسالم، فالمسلم يسـبقب  يومـص بالوضـوء، 

ول ا فقد حرص المسلمون علـى تحقيـب هـ ا الهـدف اإلسـالمي النبيـ  بمـا يافـ  أداءه 

                                                 
(1)T. BALBAS" ،La Mezquita…" pp. 423-425. 

 .p. 424 نفسص (2)
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، وألحـب باـ  بالشا  المطلوب، فاان
ّ
ت الحمامات العامة يف ك  مدينة بـ  يف كـ  حـي

مسـود ميضـأة تيسـر للنــا  الطهـارة والنقـاء، وكهـر علــك واضـحًا يف األنـدل  بشــا  

 .(1)خاص

و د ألحقت م ا الوـامع ميضـأة يبـدو االهبمـام بأمرهـا جلّيـًا، سـواء فيمـا يبعلـب 

الوامعف وإن كانـت الـدالئ  تشـير ببنائها أو تحسينها وعيئبها لبناسب حوم وأهمية ه ا 

إلى احبوائص على ماان للوضوء فقر هو ال ي يقع داخ  المسود يف صحنص أو يف جانبصف 

أما الحمام فقد أنشئ خارجص، وأود األخبار البي تطالعنا بشأنص، هو ما سا ص ابن الخطيب 

اقنـف  - الـرحمن المعـافري حود تارين بنائص والشخص المالـف بـص، إع يـ كر أن عبـد

)نـوفمرب  ـهـ509هو ال ي بنى علك الحمام يف أود يوم من جمادى األولـى سـنة  -ال كر

بن تا ـفين، وحـدد مو عـص بأنـص يف  بن يوسف م( أي يف عهد األمير المرابطي علي1115

و ـد أ ـارت الـدالئ  أنـص يقـع بالبحديـد يف الزاويـة الشـمالية الشـر ية  (2) ماد المسـود

 .(3)للصحن

نا  األلمــاين منبــزر بمــادة علميــة علــى جانــب مــن األهميــة، تعطــي صــورة و ــد أمــدَّ

واضحة لمالمحص األساسية وإن كان علك الوصف ال يفرق بـين الحمـام والميضـأة البـي 

خطوة مملوءة بالمياه، ولم يحدد  20وصفها بأهنا بناء يف وسطص حو  من المرمر بطود 

ارة لنا مصدر هـ ا المـاء، لاـن يبـدوا أنـص  ـد أوصـ  إليـص  بواسـطة  نـاة مائيـة مـن هنـر هـدَّ

القريب منص، ثم ي كر أن ه ا الحو  الابيـر يبفـرص منـص عـدة  نـوات مائيـة صـغيرة تقـوم 

فو ها  باب تشا  عددا من الحمامات عات فبحات أرضـية سـعة كـ  منهـا عراص ئـواًل، 

                                                 

 .109، ص>األبنية...<بلبا    (1)

 .3/524اإلحائة  (2)

 (3) T. BALBAS" ،La Mezquita…" p. 425. P.SECO DE LUCENA، La Granada 
Nazari del siglo xv. Granada 1975، p.65. 
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خـِف وبعر  مقداره  ربًا، وعكر أنَّ الماء يوري يف جزئهـا العلـوي ومـن تحبهـا، ولـم ي

 .(1)إعوابص م ا البصميم الد يب

وامبــدادا لهــ ه الرعايــة والعنايــة مــ ا الوــامع ومرافقــص فقــد أوكلــت مهمــة نعافــة 

 .(2)وصيانة ه ه الميضأة إلى موكف خاص، يقوم ب لك ك  يوم

وكان أود ما اخبفى من معالم ه ا الوامع بعد االسبيالء عليص وتحويلص إلى كنيسة 

عرًا ألنَّ الموبمع النصراين لم يان بحاجـة إليهـا، خاصـة يف هـ ه ميضأتص ه ه وحمامص، ن

الفرتة البي بلغ فيها البزمت الديني مبلغص، حي، كان القس  والرهبان يحضـون أتبـاعهم 

 .(3)على عدم م ِّ الماء، ويفبخرون بطود المدة البي يبقون فيها دون اغبساد

 نهايتـه: -1

، رغم البقلبات السياسية الخطيرة البي ك َّ ه ا الوامع صامدًا يؤدي دوره بصمت

تمرُّ ما غرنائة يف العقود األخيرة من عمرها اإلسالمي، سواء منهـا مـا يبعلـب بمـؤامرات 

القصر ودسائسص أو الثورات الشعبية البي يحركها ه ا الطرف أو عا ، لان ه ا الصـمود 

ها يف يد النصارى تحطَّم على صخرة علك الحد  الابير أال وهو سقوط المدينة ودخول

مف ومعـص تبـدأ فـرتة 1492ينـاير  2الموافـب  ـهـ997اإلسبان يف الثاين من ربيـع األود سـنة 

 أخرى وتارين هخر له ه المدينة.

لقد بدا من الواضح اهبمام الحاومة اإلسبانية المنبصرة م ا الوامع منـ  البدايـة، 

ائـة صـلَّى صـالة الشـار مـع فهنا  إ ارات غير مؤكـدة تـ كر أنَّ فرنانـدو لمـا دخـ  غرن

ا  النصر فيص ، ومـرد هـ ا االهبمـام مو عـص المبوسـر، وحسـن بنائـص (4)إسابيال، وأ ام  دَّ

                                                 
 (1) Viaje por Espana y Portugal، p. 426.  
 (2) T. BALBAS  ،" La Mezquita…" p. 426. 

 .119-117، 116، ص ص>األبنية...<بلبا    (3)

 (4) WASHINGTON IRVING، La Cronica de la Conquista de Granada. Granada. 1987. 

p. 520.  
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وسعة حومص، وكونص رمزًا لوحدة مسلمي غرنائة، الـ ين يؤمونـص كـ  يـوم جمعـصف ومـع 

 رعلك فلدينا وثيقة تفيد بإ امة صـالة الومعـة فيـص بعـد السـقوط، فالرحالـة األلمـاين منبـز

Munzer  ال ي اار غرنائة بعد سـنبين مـن سـقوئها، يؤكـد لنـا علـك بـ  يزيـده توثيقـًا

 .(1)بوصفص المفص  لو ائع صالة الومعة وخطببيها، وما جرى بعد االنبهاء منها

ويبدو أنص كان مـن أوائـ  المسـاجد الغرنائيـة تعرضـًا للمضـايقة، لألسـباب البـي 

ة الفعــ  عكرناهــا ســابقًا، إالَّ أنَّ عمليــة اإلغــ الق والبحويــ  تــأخرت  لــيالً خوفــًا مــن ردَّ

اإلسالمية نعرًا لاونص الوـامع األهـم يف المدينـة، فمـع كهـور اإل ـارات األولـى لـنقض 

بنود االتفا ية والنا، بالعهود البي  طعت للمسلمين، فقد توجهت إليـص األنعـار، إال أنَّ 

ت مصـادرتص، أي فيمـا بـين سـنة الوثائب لم تحدد لنا وضعص خالد ه ه السـنين البـي سـبق

م، وال يسببعد أنص ك َّ مفبوحًا للمسلمين حيزًا من علك الـزمن، ثـم بـدأ 1501م و1492

البضييب عليص وعلى مرتاديص حبى تم إغال ص يف وجوههم، ثم تلى علك إجراءات تحويلـص 

ون أيـة م، فأصبح معبدًا كاثوليايـًا د1501إلى كنيسة، إع صدر القرار رسمّيًا ب لك سنة 

، (3)م1505/ ـه911، ثم أنشئ فيص المصلى الملاي سنة(2)إضافة أو تعديالت على مبناه

، هـي (4)م1509ه/915و د رفعت بعد علك درجبص إلى كنيسة ععمـى )كاتدرائيـة( سـنة 

 .Sagrario المعروفة اقن يف وسر غرنائة بالااتدراد سوراريو

الوـامع محـدودة ليبما ـى علـك كانت البعديالت المبدئية البي أضيفت إلى هـ ا 

مــع وضــعص كانيســة، إع حــورت أجــزاء منــص أو أضــيفت إليــص أجــزاء أخــرى مــن مــ ابح 

                                                 
 (1) Viaje، p. 51. 
 (2) L. TORRES BALBAS  ،" La Mezquita mayor de Granada" p. 416. 

(3)MORENO، Guia، p. 287. 13، و د أنشئ ه ا المصلى ليضم رفاعما بعـد وفاعمـا، بأمرهمـا الصـادر يف 

 م.1504من سببمرب سنة 

 (4) BALBAS  ،" La Mezquita…" p. 416.  
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، لانــص بقــي محافعــًا علــى  ــالص وهيالــص العــام، وهــو مــا يؤكــده (1)ومصــليات ومنــابر

 /ـهـ1070الـ ي اار غرنائـة يف عـام  Francos Bertautالقسي  الفرنسي فراناو برتـو 

د اإلسالمي المحود إلى كنيسة، وأبرا ه ه الحقيقة، وإن كهرت م ووصف المعب1659

، إع لـم يمـض علـى ايارتـص (2)عالئم الشيخوخة واضحة يف ثنايا وصفص، على ه ا المبنـى

م، وإن كان علك الهـدم لـم 1661/ـه1072تلك إال سنبين، فاان بعدها  رار هدمص سنة 

األولى، وتر  البا ي علـى حالـص يشم  ك  مبنى الوامع، إع  م  جزؤه الغربي بالدرجة 

، حيــ،  ــيِّدت (4)م1704/ـهــ1116، لاــن اخبفــاؤه النهــائي كــان ســنة (3)بعــد ترميمــص

 الانيسة الحالية البي تعد أهم كنائ  المدينة حاليًا، على ئراا معمار عصر النهضة.

ا منار ه ا المسود المبميز، وال ي كان يعد من أهم معـالم غرنائـة اإلسـالمية،  أمَّ

د ك َّ يقاوم عاديـات الـزمن فـرتة ئويلـة، وإن كـان الزلـزاد القـوي الـ ي ضـرب هـ ه فق

م،  د أثر فيص تأثيرًا بالغًا، إال أنـص بقـي صـامدًا علـى الـرغم مـن 1526ه/932المدينة عام 

 عليص. >المنار القديم<إئالق مسمى 

ــا يف ســنة  ــص هنائي ــرر إاالب ــرًا تق ــ996وأخي ــ (5)م1599/ـه ــار المع ــة المن روف وإ ام

 .(6)ماانص > Turpianaتوربيانا<ب

وها ا اخبفى ه ا الوامع ال ي ك َّ أكثر من أربعة  رون، هي عصر هـ ه المدينـة 

ــائيون يف  ــص الغرن ــفَّ حول ــًا حضــارّيًا، إلب ــًا ومعلم ــزًا علمّي ــا مرك ــان خالله ــ هبي، ك ال

 صلواعم و ؤون حياعم الدينية والدنيوية، ومنحوه ك  رعاية وتقدير.

                                                 
(1) MORENO، Guia، pp. 288-289.  
(2) BALBAS  ،" La Mezquita…" p. 417. 
(3) MORENO، Guia، p. 248. 
(4) MORENO، Guia، p. 284. BALBAS> ،La Mezquita…" pp. 411-417. 
(5) BALBAS  ،" La Mezquita…" pp. 417-424.  

 .BALBAS ،"La Mezquita…" p؛ 23صلى القوم الاـافرين، بن  اسم الحوري  ناصر الدين ع أحمد (6)

424. 
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ا ( البـي حلـت محـ  Sagrarioيودر عكره يف ه ا المقام، أنَّ ه ه الانيسـة ) وممَّ

المسود األععم، تضم يف  ببها اقن رفاة الملاين الاـاثولياين فرنانـدو وإسـابيال وإلـى 

 .(1)جوارهما ابنهما و خصيات نصرانية أخرى مهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غرنائة اإلسالمية كما تصورها أحد الرسامين

                                                 

بـن  ف أحمـدMORENO، Guia، pp. 287-305 انعـر  وعـن محبويـات هـ ه الانيسـة بشـا  عـام (1)

المهــدي الغــزاد  نبيوــة االجبهــاد يف المهادنــة والوهــاد  رحلــة الغــزاد وســفارتص إلــى األنــدل ، نشــره 

م، 1961ف عنـان  اقثـار األندلسـية البا يـة، القـاهرة، 199-199م، ص1990إسماعي  العربـي، بيـروت، 

 .172-171ص
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  ب  هدمص كما صوره سانشز جوم، >الانيسة<الوامع 

 

* * * * 
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  (8571هـ/277 .)ت بن عزور القسنطيني أبو القاسط

 وُحضوُته الفاكي  يف البالط المريني

Abu Elqassim Ben Azouz Elqassantini (died 755h/ 1354) 
and his astronomical position in the Marinid tiles 

 

 

 

 

األ صـى العديـد مـن علمـاء المغـرب األوسـر خاصـة يف عهـد  اسبقطب المغرب

الدولة المرينية، فارتحلوا إليها لعلّو كعـب المشـيخة العلميـة مـا، فوعلـوا هّمهـم األكـرب 

هم لبحقيب الّريادة يف علم من العلوم، ب  مـنهم مـن اكبساب العلوم والمعارف البي تؤّهل

العلوم العقليـة مـن فلـك وحسـاب وتنوـيم، كـ نشر يف كّ  العلوم خاصة أصعبها وأدّ هـا

  بـن عـزوا القسـنطيني ولعّ  من أكثـر مـن هنـض لبلـك العلـوم العـالم الفقيـص أبـو القاسـم

علوم العقلية والنّقليـة، م( ارتح  إلى فا  وأخ  عن علمائها معاّن ال1354هـ/755)تـ. 

األمر ال ي جعلص يسبنهض هّمبص للبأليف برباعة، فيا ترى من ياون ه ا العالم؟، وكيـف 

ـرف مـا؟ ومـا هـو األثـر  أّثرت البيئة المغربية يف تاوينص العلمي؟، وما هي مؤلفاتص البي ع 

 ال ي تركص يف محيطص بفا  وخارجها؟

  يني:الفاك والّتنجيط يف البالط المر -أوال

مــن الّطبيعــي أن يزدهــر النّشــاط الفاــري ويباــاثف البــأليف المبنــّوص بفضــ  إرادة 

الّدولـة المرينيـة يف تشــويع المعـارف العلميــة، مّمـا جعــ  هـ ه الفــرتة مخبمـرة باألفاــار 

هّيأة السبقباد واحبواء العلماء من عوي المرا  يف الّبدري  والبأليف.  وم 

 نصيرة عزرودي

 ، التاريخ قسط >أ<محاضر أستاذ 

 قسنطين ، القادر جامع  األمير عبد
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 :بالفاكعناي  الّسالطين المرينيين : 8

ــا والمنّومــين  ــين عموم ــك والفلاي ــة بالفل ــي عناي ــبالط المرين عــرف ســالئين ال

خصوصــا، بــ  لهــم يف هــ ا أخبــار كثيــرة دّلــت عــن ســابب معــرفبهم مبــى يــؤود الحاــم 

، ب  منهم من كان يسبعين بمنوّميص يف مشاورات البناء والّبعميـر، مـن علـك  يـام (1)إليهم

م( أثنـاء اخبطائـص 1296ـ 1209هـ/695ـ  656الحب) الّسلطان المريني يعقوب ابن عبد

المدينة الوديدة فا  بإحضار المنّومـين والمعـّدلين لحركـات الاواكـب، مـنهم الفقيـص 

بــن الحبـا ، فاخبـاروا لهــا مـن الطوالــع النّووميـة مــا  المعـدد سـليمان الغيــا  ومحمـد

زيـة، دّد علـى يرضون أثره، ورصدوا أوانص، فاان ئالعهـا سـعيد، وو ـت يمـن وبركـة وم

ئود بقائها وكثرة عمارعا واّتصاد خيراعا، ومـن بركبهـا وسـعادعا وي مـن ئالعهـا أنـص ال 

 (2)يخرج منها جي  إاّل كفر، وال يموت ما خليفة، ولم يعقد  ّر ما لواء إاّل نصر.

 هــ/731-710) الحـب بـن عبـد بن يعقوب ك لك نلح  ولع الّسلطان أبو سعيد

 لدرجــة أّنــص كــان يسبفســر مــن الّشــين ابــن البنــا المراكشــي (3)نويمم( بــالبّ 1311-1331

عن يوم وفاتص، فأجابص يومـا أّن موتـص سـياون عنـد ا ـبغالص ببنـاء  (4)م(1321 هـ/721)تـ.

                                                 

ابن مراوق الخطيب، المسند الصـحيح الحسـن يف مـ ثر ومحاسـن مـوالي أبـي الحسـن، دراسـة وتحقيـب  (1)

 .129، ص 1991 -1401ماريا خيسو  بيغيرا، الشركة الوئنية للنشر والبوايع، الوزائر، 

لـّ خيرة الّسـنية يف تـارين الّدولـة المرينيـة، دار المنصـور للطباعـة والورا ـة، دت، ( ابـن أبـي ارص الفاسـي، ا2) 

 .162ـ  161ص

( يهبم علم الّبنويم بدراسة أحواد األجرام وأ االها وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها من حي، داللبها على 3) 

اءة المـدخ  إلـى صـناعة ما سيحد  يف العالم األرضي والبنبؤ بص  ب  حدوثص. سـالم يفـوت، مـدخ  لقـر

أحاام النووم البن البناء المراكشي، ندوة العلم والفار العلمي بـالغرب اإلسـالمي يف العصـر الوسـير، 

 .133، ص 2001تنسيب بنّاصر الب عّزايت، منشورات كلية اقداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، 

ا  يف عكر مـن حـ  مـن األعـالم مدينـة فـا ، ( للمزيد حود ترجمة حياتص، انعر ابن القاضي، ج وة اال بب4) 

 = ـ أحمـد جبـار، محمـد أبـالغ، حيـاة ومؤلفـات 152ـ  1/149، 1973الرباط، دار المنصـور للطباعـة، 
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 (1)موضع يف  بلة تااة يقاد لص تااروت فاان ما  الص حقا.

 م( حضـورا  ويـا1349ــ1331هــ/749ــ 731) ليشهد عهد الّسلطان أبي الحسـن

اهلل  للفلايـين والمنّومـين، إع  ـّرب إليــص كوكبـة مـن المنّومـين، وعلــى رأسـهم أبـو عبــد

بن السي  الّبعاليمي ال ي أهدى إليص أسطرالبا كبيرا من صنعص، فأكرمص  بن إبراهيم محمد

، كما تّزين بالئص ببعض من المنّومين مـنهم ابـن أخـت السـي  مـن (2)بدنانير من ال هب

واير غااي، وابن النوار، ال ين كانوا يف عـداد فريـب علمـاء الـبالط، تلمسان، وابن أخ ال

 (3)وكان من مهامهم  راءة الغيب للّسالئين وحا يبهم.

م( فمــن المعــروف عنــص 1359 - 1351هــ/759 - 752) أّمـا الّســلطان أبــو عنــان

جـرار  بـن بـن يحيـى تأسست اسبنادا لما اّدعاه منّومص الّبلمساين عثمان تاريخيا أّن دولبص

من أّن والده أبي الحسن سيهلك وسيؤود األمر إليص إثر حادثة القيروان، ولّمـا تحّقـب مـا 

 (4).>عكره لص المنّوم كاف ه الّسلطان أبي عنان بأن عقد لص على تلمسان

ولقيمة الّبنويم كان الّسالئين والواراء يطلبون بعضا من تلك الابـب البـي نالـت 

رجـز الداللـ  الكايـ  عـن الحركـات الفاكيـ  البـن أبـي  شرح<  هرة وعيوعا، منها كباب

م( الـ ي أّلفـص وأهـداه إلـى 1407هــ/910)تــ. البن القنف  القسـنطيني >الرّجام التيهرتي

الـ ي كانـت مـن أولـى اهبماماتـص المرينـي، و الواير أبي يحي أبـي باـر ابـن أبـي مواهـد

اراء ووحيـد األمـراء، ورئـي  فإّنـص لّمـا كـان سـّيد الـو<العلوم العقليـة، ويف علـك يقـود  

                                                 
، مطبعــة 29ابــن البنــا المراكشــي، منشــورات كليــة اقداب بالربــاط، سلســلة بحــو  ودراســات، ر ــم  =

 .21 -20، ص2001البيضاء. الطبعة األولى. -النواح الوديدة

 .1/149القاضي الماناسي، ج وة اال ببا ،  بن ( أحمد1)

 .329ابن مراوق الخطيب، المسند الصحيح الحسن يف م ثر ومحاسن موالي أبي الحسن، ص  (2)

 . 439 -439( ابن مراوق، المصدر نفسص، ص3) 

هم من عوي الشـأن األكـرب، ( ابن خلدون، العرب وديوان المببدأ والخرب يف تارين العرب والرببر ومن عاصر4) 

 .7/369، 2000ضبطص خلي   حادة وسهي  اكار، دار الفار للطباعة والنّشر والبوايع، بيروت،
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ــة الّســعيدّية محــاد الوــالد  ــة المبوكلّي ــة العلّي الّرؤســاء، وممــّدح الّشــعراء نائــب الخالف

والععمة والوـود المخصـوص بنصـر اقراء والبنـود الميمـون النّقيـب المسـعود الوجيـص 

األ ــهر األععــم الابيــر األضــخم األعلــى األحفــ  المحســن األفضــ  المرجــو المؤّمــ  

فوق الوفير.... سّيدنا أبو يحي أبو بار ابن سّيدنا الواير الخطير المعّعم... األكم  المش

المرحوم أبي مواهد غاا وص  اهلل أمـره، وتاّفـ  تأييـده ونصـره أجـّ  مـن خـدم بـأعلى 

 (1)>.العلوم القلية  درا وأرفعها وأععمها عند الرؤساء خطر

 : أشهر عاماء الفاك يف العهد المريني:7

لمغرب المريني العديد من الّشخصيات العلمية المحلّية والوافدة، ب  تزايـد برا با

 دوم العديد منهم إلى حواضره العلميـة منهـا مدينـة فـا  البـي اسـبهوعم لخصوصـيبها 

والّبو يـت، ولعـّ  الفارية، سطع نومها يف مخبلف الفنون وخاصـة يف الفلـك والّبنوـيم 

ــّدر عــددها بـــ مــن نافلــة القــود أّنهــا حعيــت بالعديــد   25مــن المــزاود الّشمســية والبــي   

، وه ا إن دّد على  يء فإّنما يدّد على  يمة المعارف الفلاية عموما والّبو يت (2)مزولة

 خصوصا ال ي ال يزاد ي دّر  يف جامعة القرويين.

ــــا  ــــن البن ــــاراة يف عهــــد بنــــي مــــرين العــــالم اب ــــة الب مــــن الّشخصــــيات الفلاي

فطـارت  ـهرتص ، (3)م( بلغـت هّمبـص يف البـأليف مبلغـا كبيـرا1132هـ/721المّراكشي)تـ.

                                                 

 (1) Marc Oliveras، Comentario de Ibn Qunfuḏ al-Qusanṭīnīin La Urŷūza astrológica 

de ʿAlī b. Abī l‐Riŷāl junto al comentario،Barcelona: Grup Millàs Vallicrosa 
d’Història dela Ciència Árab، Publicacions de la Universitat de barcelona، 
barcelona،2012،p 5 – 6. 

العزيز خربو  االفـراين، الّسـاعات المزوليـة بعـرو  المملاـة المغربيـة  يمبهـا الباريخيـة وداللبهـا  عبد (2)

 .42ـ  19، ص 2019، ، دار أبي ر راق للطباعة والنشرـ الرباط1الفلاية، ط

( أّلــف ابــن البنّــاء عــددا كبيــرا مــن الرســائ  القصــيرة يف  ــبى الموضــوعات والعلــوم كالبفســير والقــراءات 3)

وأصود الدين وأصود الفقص والمنطب وعلم البيان والبصوف، إال أن أ هر مـا خلفـص مـن هثـار مؤلفاتـص يف 

ــاء علمــص منهــا الرياضــيات والفلــك، وسنقبصــر فيمــا يلــي علــى عكــر مــا وصــ    = تلخــيص أعمــاد البنّ
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اقفاق وعّعمبص ملو  الدود وتلقبص بالمربة والخود، أخ  من علوم الشريعة حعا وافـرا، 

 (1)وبلغ يف العلوم القديمة الغاية القصوى والّرتبة العليا.

كبـاب  لص باص كبيـر يف علـم الفلـك، ولعـّ  مـن أ ـهر مؤلفاتـص البـي ال ـت الـرواج 

والـ ي اعبمـده علمـاء الفلـك، كونـص يمّثـ  مرحلـة  >منهاج الّطالب يف تعديل الكواكـب<

مبقّدمة أو وسطى يف تفاير ابن البنّاء، ب  ومرحلة خصـوبة فاريـة لبقائعـص وتداخلـص بـين 

الّبفايرين الرياضـي والفلاـي، حـاود مـن خاللـص تحديـد أصـود الحركـات البـي يعبمـد 

ئـود البلـد أي بعـده عـن المشـرق والمغـرب، والبـي هـي يف  عليها تقويمـص خاصـة نقطـة

 (2)أصود ايوص إحدى وعشرون درجة من المغرب.

                                                 
  ، وترجمـص إلـى الفرنسـية1969الحساب، )حّقـب مـن ئـرف الـدكبور محمـد سويسـي يف تـون  عـام  =

Aristide Marr  مقدمـة علـى أصـود  رفعص الحواب عن وجوه أعمـاد الحسـاب، (،1964ونشر عام

ــــع، ــــاالت األرب ــــد، المق ــــوانين، ا لي ــــدمات، الق ــــاب األصــــود والمق  يف عوات األســــماءرســــالة  كب

اال بضـاب )رسـالة يف العمـ  بالعـدد الرومـي(، مقالـة يف مقـادير  رسالة القانون يف العدد، والمنفصالت،

منهـاج الطالـب لبعـدي   كبـاب يف المسـاحة )مطـود(، رسالة يف المساحة)مخبصـر(، الماايي  الشرعية،

ارة، المنــــاخ لبعــــدي  الســــيارة يف تقــــويم الاواكــــب الســــي (،1952الاواكــــب )ئبــــع ببطــــوان عــــام 

تـأليف يف أحاـام النوـوم، مقالـة يف عمـ   المنهاج يف تركيب االايـاج، رسالة يف رؤية األهلة، الاواكب،

مخبصـر رسـالة ابـن الصـفار يف  مقالة يف العم  بالشباة البـي تاـون يف كهـر االسـطرالب، االسطرالب،

األنواء وفيص صـور الاواكـب )نقلـص إلـى  العم  باالسطرالب، ورسالة يف عكر الوهات وبيان القبلة،كباب

 Le calendrie d’Ibn al – Banna de Marrakech Paris :بعنـوان P.J. Reuaud) الفرنسـية

رسـالة يف  رسالة يف العم  بـالميزان، القـانون يف معرفـة األو ـات بالحسـاب اخبصار يف الفالحة،، 1984

ومؤلفاتص انعر. ابن القاضي، ج وة اال ببـا ،  رسالة يف ترحي  الشم . للمزيد عن حياتص فصود السنة،

البنّاء المّراكشي، وابن البنّاء  بن ـ محمد سويسي، األ ااد المساحية ألبي العّبا  أحمد 151ـ  150/ 1

رفــع الحوـاب عـن وجــوه أعمـاد الحسـاب، بــين الّشـرح االبسـبمولوجي والّبنعيــر < المّراكشـي يف كبابـص

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1نماعج من الرتا  العلمي العربي، ط والّبقعيد الّرياضي، ضمن كباب 

ــ 7، ص ص 2001 ــة فضــالة 42ـ ــت أصــولص ومناهوــص، مطبع ــم الموا ي ــابي، عل ــي الخط ــد العرب ــ محم ـ

 .149ـ  142، ص ص1996المحّمدية، المغرب، 

 .1/149( ابن القاضي، ج وة اال ببا ، 1)

 = جمـاعي علم الفلك يف الغرب اإلسالمي، مقـاد منشـور يف كبـابالّلطيف الشقوري، نحو تاريخية ل ( عبد2)
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مالامبــص الــولي  وللّبنوــيم حضــور  ــوي يف تاوينــص العلمــي، أخــ  حّعــا منــص أثنــاء

الرحمـان الهزميـري مـن أجـ  الـدخود يف ئريقبـص بعـد الخلـوة معـص  الصالح سيدي عبد

مـن األعكـار، ودعـا لـص بـالّبماين مـن علـوم الّسـماء ومـن علـوم لمّدة سنة، فأعطـاه عكـرا 

األر ، وما كـان إاّل أن فـبح اهلل عليـص يف علـم الهيئـة والنّوـوم حبـى أدر  مـنهم الغايـة، 

فطارت  هرتص يف علم الّبنويم، مّما جع  النّا  يقصدونص، مـنهم رجـ  مراكشـي  صـده 

بويف يف داره، فطلب منص ابن البنـا أن من أج  أن ي عّينص يف معرفة الماد ال ي دفنص و الده الم 

ي صّور لص داره يف الّرم ، ففع  وأعاد الاّرة ثال  مّرات، وبعدها أ ّر لـص بالمـاد المـدفون 

 (1)يف داره، وبالفع  كان ما عكره رحمص اهلل.

ومّمن برا أيضا على مسبوى عاد من الحضور العلمي الفلاي معاصره الفقيص أبـو 

ــ علــي الحســن )عــا  خــالد القــرن الســابع  (2)بــن علــي ابــن عمــر المراكشــي ن علــىب

                                                 
ــة اقداب والعلــوم اإلنســانية 1بعنــوان  كيــف يــؤرخ للعلــم، تنســيب ســالم يفــوت، ط = ، منشــورات كلي

 .96، ص1996بالرباط، مطبعة النواح الوديدة بالبيضاء، المملاة المغربية، 

 .1/149( ابن القاضي، ج وة اال ببا ، 1)

عمــر المراكشــي، ولــد بمــراك  أو ضــواحيها يف أوائــ  القــرن الســابع  بــن علــي بــن بــو علــي الحســن( هــو أ2)

هوري/ الثال، عشر ميالدي، تلقى تاوينص األولي يف مراك  ثم األندل  ومصر،  ـام بزيـارة عـدة مـدن 

مغاربية مث  فـا  وسـببة والربـاط وتلمسـان والوزائـر وبوايـة و سـنطينة وتـون  والمهديـة وصـفا ص 

ئرابل  والقـاهرة وإ ـبيلية واإلسـاندرية، ا ـبهر بالرياضـيات وعلـم الفلـك، ويف موضـوص الّسـاعات و

الّشمسية، نشر يف صناعة األدوات الفلاية، ويشهد على علك األسطرالب ال ي أنوزه وهـو محفـوظ يف 

فيـص يعمـ   مبحف تارين العلوم بأكسفورد، من مؤلفاتص  جامع المبادا والغايات يف علم الميقات، كباب

بالربكار البام، ورسالة يف كيفية الوصود إلى معرفة مقادير كالد األ ـخاص، ورسـالة يف العمـ  بـالارة، 

ورسالة يف هالت البقويم، ورسالة يف العمـ  بالصـفيحة الزر اليـة. للمزيـد انعـر. محمـد سويسـي، جـامع 

من كبـاب  نمـاعج مـن الـرتا  علي أو عمر المراكشي، مقاد ض بن المبادا والغايات ألبي علي الحسن

ـ سـيدي عمـر عسـالي،  102ـ  93، ص ص2001، دار الغرب اإلسـالمي، بيـروت، 1العلمي العربي، ط

تقديم كباب جامع المبادا والغايات يف علم الميقات للحسن المراكشي، تارين الرياضـيات العربيـة مـن 

 = 199ـ  196، ص 1993يـة، أبريـ  و ائع أعماد الملبقى الوئني األود حود تـارين الرياضـيات، غردا
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ــة ــاب (1)للهوــرة/ الثالــ، عشــر المــيالدي(، صــاحب االخرتاعــات الفلاي ، ا ــبهر باب

، وهو  ّمـة مـا صـنّف مـن المؤلفـات الفلايـة >جامع المبادا والغايات يف علم الميقات<

لاية يف عصره، جاء نبـاج باحبوائص على أسا  علم الفلك الاروي، ووصفا لألدوات الف

البقليد الرياضي العربي، انبهج يف كبابص منهج المؤلف ال ي يأخ  مـن كبـب مـن سـبقوه، 

 (2)ومنهج النا د المصلح لألخطاء البي و عوا فيها، ومنهج المبدص الموّدد.

عـالوة علـى  ـبى النعريـات والقواعـد  -ولعّ  أععم مزية للمراكشي ما يمّدنا بص 

ــد الوــداود، وخصوصــا الرياضــية المد ــن عدي ــي م ــ  الفلا ــبوجبها العم ــي يس ــة الب ّ ق

موموعة القيم المبعلقة بضبر أئواد البلدان وأعراضها، ماّونا  باة مرتابطة األئراف 

تمبّد على دار اإلسالم  ائبة، وإن كان السبب يف علك لسـائر األايـاج العربيـة، فـإّن األمـر 

كشي هو ما جع  من حـّ  للونـاح الغربـي مـن الطريف ال ي تااد تبميز بص جداود المرا

العــالم اإلســالمي وألوروبــا وإلــى منطقـــة البحــر األبــيض المبوســر عاّمــة، فنصـــف 

ّصـص  150اإلحداثيات الوغرافية تقريبا البي جمعها الحسن، وربما تفـوق  مدينـة  ـد خ 

يف كـّ  هـ ه للمغرب وألروبا، ومن المعلوم أّن النبائج تعّين عمليا اّتوـاه الخـّر الّرأسـي 

                                                 

سيدي عمر عسالي، تحقيب رسالة يف معرفة  در ما يرى اإلنسان القائم على بسير األر  مـن الـدائرة  =

الععيمة المبوهمة على بسـير األر  المـارة بموضـع  دمـص، ومـن الـدائرة الععيمـة المسـامبة لهـا يف أي 

، 2، 1، العـددان 15تـارين العلـوم العربيـة، المولـد فلك أردنا للحسن المراكشي، مقاد منشور يف مولة 

 .79ـ  75، ص2011معهد الرتا  العلمي العربي، جامعة حلب، سورية، 

( منها أسطرالب كروي ي حـبف  بـص اليـوم يف مبحـف تـارين العلـوم الربيطـاين بأكسـفورد. انعر.سـيدي عمـر 1)

 بـي، المؤلفـات الفلايـة للحسـن المراكشـيعسالي، منهوية تأليف كباب تعليمي يف الّبقليد الفلاـي العر

ــاألغواط، 2019، جــانفي 74م( أنموعجــا، مولــة دراســات، العــدد 13)القــرن  ، جامعــة عمــار ثليوــي ب

 .124الوزائر، ص

( ســيدي عمــر عســالي، تقــديم كبــاب جــامع المبــادا والغايــات يف علــم الميقــات للحســن المراكشــي، ص 2)

 .214ـ199
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 (1)البلدان، وسر الفضاء، وه ا الخّر يمّث  يف الو ت نفسص العمود على سطح األر .

ــد ــي عب ــار الفاســي كمــا ا ــبهر بفــا  فلاــي اســمص ألب ــا عــام (2)اهلل البق )كــان حي

، الـ ي أناـر فيـص علـى >كتـاب األدوار يف تسـيير األنـوار<م(، من مؤلفاتـص 1419هـ/921

الحركة ال اتية للشم )حركة اإل باد واإلدبار( مثببا للّشم  القدماء والمحدثين إثبات 

وإّن معّلم العلماء <، ويف علك يقود  (3)حركة واحدة، وهي البي تسمى بالحركة الطبيعية

له ا الشأن أبو إسحاق النقّا  عكـر أنـص دام علـى رصـد الّشـم  والقمـر ومـا أمانـص مـن 

سـنة فلـم يوـد بـين مواضـع األوائـ   الاواكب مع من يثب بص يف مّدة من خم  وعشـرين

                                                 
علـي أو عمـر المراكشـي، مقـاد ضـمن  بـن ا والغايـات ألبـي علـي الحسـن( محمد سويسي، جامع المبـاد1)

 .99كباب  نماعج من الرتا  العلمي العربي، ص

حزب اهلل الفاسي المعروف بابن البّقار، اإلمام المحـد  الراويـة النعـار  بن إبراهيم بن اهلل محمد ( أبو عبد2)

الهوري، من بيت بني حزب اهلل الخـزرجيين،  المبفنن الفاض  اللغوي الزاهد، ولد أوائ  القرن الساد 

كان بيبهم بفا  بيت أصالة وعلم، وأصلهم من األندل ، وئرأوا على فا  فاسبوئنوها، وهم من ولد 

عبادة الخزرجي، حصَّ  علومص ومعارفص األولية بمدينة فا ، ثم دخـ  األنـدل  فلقـي  بن سعد بن  ي 

كـان مـن أهـ  الفقـص والحـدي،، مبحققـًا < اد عنص ابـن األبـار  ما أعالم كبار أخ  عنهم العلم وأجااوه، 

، و اد عنص أيضا ابـن >بالرواية والحدي، عن رجالها، عاكفًا على البدري ، حافعًا مبفننًا، ااهدًا فاضالً 

كان أحد األئمة يف علم الحدي، والضبر للرواية وحسـن البقييـد، والبنقيـر عـن <الملك المراكشي   عبد

، علمًا يف الزهد والفض  والحف  للغة، عني ب لك كلص كثيرًا، واسبنفد فيص عمره مسـبفيدًا أحواد الرجاد

إبراهيم المراكشي أنص و ف على تـأليف لمإمـام ابـن  بن ، وي كر العبا >ثم مفيدًا، إلى أن تويف رحمص اهلل

محمـد الحمـري  بن وبالمحو بن ، بخّر المؤ ت السيد الطاهر>األدوار يف تسيير األنوار<البقار سّماه  

اهلل القضـاعي،  عبـد بـن اهلل محمـد هـ، انعر، ابن األبار، أبو عبـد1320السعيدي المراكشي، انبسخص عام 

ــ 2/379، 2011، دار الغرب اإلسالمي، تون ، 2الباملة لاباب الصلة، تحقيب بشار عواد معروف، ط

لــ ي  والباملــة لابــابي الموصــود اهلل محمــد األوســي، ا الملــك المراكشــي. أبــو عبــد ـ ابــن عبــد 390

/ 9 ـريفة، مطبوعـات أكاديميـة المملاـة المغربيـة، المغـرب،  بن والصلة، السفر الثامن  تحقيب محمد

محمد،  ورة النور الزكية يف ئبقات المالاية، بيروت  دار الفار،  بن ـ ابن مخلوف، محمد 269-269

عــالم بمــن حــّ  مــراك  وأغمــات مــن األعــالم، ( العبــا  ابــن إبــراهيم الّســماللي، اإل506، ر ــم 163)

 .333/ 4، 1993، المطبعة الملاية، الرباط، 2منصور، ط بن الوهاب مراجعة عبد

( محمد المنوين، الدراسات الفلاية يف المغرب المريني، ندوة تحقيب الرتا  المغربـي األندلسـي  حصـيلة 3)

 .476، ص1997، منشورات كلية اقداب، مطبعة  م ، وجدة، 1وهفاق، ط
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واألواخر إال ما يوب لحركة اإل باد واإلدبار وما يقع يف األرصاد مـن البقريـب، ووجـد 

وصّح عنده أّن ما ينبهي إليص تعدي  اإل باد واإلدبار عشر درجات ال غيـر، و ـد اسـبدر  

ات وهناية المي  بن إسحاق عليص د ائب يسيرة تزيد على العشر الدرج الّراصد أبو العّبا 

الاّلي عندهم ثال  وعشـرون درجـة وثـال  وخمسـون د يقـة، وأ ّلـص ثـال  وعشـرون 

درجة وثال  وثالثون د يقة عكر علك أبو إسـحاق الزر الـة يف مقالبـص يف حركـة اإل بـاد، 

وبّين علك فيها بالرباهين فليلبم  من هنالك، ووجـدنا يف أوضـاعهم وبأايـاجهم لزمـان 

اب وهو عام إحدى وعشرين وثمانمائة للهورة تعدي  حركة اإل باد يف وضعنا له ا الاب

 رب هنايبص، وهي كما وضع الزر الـة عشـر درجـات غيـر د ـائب يسـيرة بالّبقريـب، وكمـا 

 (1).>وضع ابن إسحاق عشر درجات وسد  درجة له ا البأرين

 يف الوسط العامي المريني: (2)مكان  عاط الّتوقيتـ  5

غاربة بعلم الّبو يت أحد فروص علم الفلك إلـى عهـد المـرينيين، اسبمرت عناية الم

 خّصصوا للمؤّ بين والمؤعنين بوامع القرويين بفا  غرفة خاصة تعرف بالغريفة، ب نيت

بالوهة الونوبية للصومعة، إلى جانبها دار المنوانة على باب الشّماعين، لها مدخ  ثاين 

ويعبقـد أّن الـ ين كـانوا يسـانوهنا مسـاعدين  خاص من أعالها ينف  إلى الغريفة مبا رة،

، وعندما يحين و ـت األعان (3)للمؤ ت، أو كانا مّمن يقوم يف  هر رمضان بوكيفة النفار

                                                 
 (1) Montse Díaz-Fajardo،La teoría de la trepidación en un astrónomo marroquí del 

siglo XV: estudio y edición crítica del "Kitab al-adwar fi tasyir al-anwa de 
AbūʻAbd Allāh al- Baqqār، 2v،p 88-89 

علــم الّبو يــت بصــفة عاّمــة فــرص مــن فــروص علــم الفلــك، يهــبّم ببحديــد الموا يــت مــن المنعــور الفلاــي  (2)

والشرعي، والمشبغ  بعلم أو ات الصالة يطلب عليص المؤ ت، يف حين الميقايت يعمـ  يف تحديـد الو ـت 

حّدد الو ت اعبمادا على حركة الّشـم  اليوميـة علـى األفـب، لـص يف علـك عـّدة ئـرق عموما، والمؤ ت ي  

، 1الواحد بلحـاج، علـم البو يـت والهندسـة الفلايـة الارويـة، ط سواء ب الت الّرصد أو بالحساب. عبد

 .94، ص 2013مطبعة تطوان، 

دار الابـاب اللبنـاين، بيـروت،  الهادي البااي، جامع القـرويين المسـود والوامعـة بمدينـة فـا ، ط، عبد (3)

1973 ،2/322. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montse+D%C3%ADaz-Fajardo%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montse+D%C3%ADaz-Fajardo%22
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يشير المؤ ت إلى مساعده فيمسك بخرصة كبيرة من حديد يف كهـر بـاب الغريفـة فينـزد 

ن على الصـومعة ما بقسوة على مسمار غلي  ثال  مرات، ويف ه ه اللحعة ياون المؤع

وعند الو عة الثالثة يرفـع العلـم أو الفـانو  معلنـا دخـود الو ـت، وهنـا تبعـالى مـن كـ  

جانب أصوات المؤعنين من مخبلف الصوامع يف المدينـة، وهنـا  خرصـة ثانيـة يف كهـر 

باب الناف ة المطلة على الصحن، وتسـبعم  عنـد ئلـوص الفوـر خاصـة يف  ـهر رمضـان 

 (1)لمن يعبزمون الصوم.

كما أعطى الّسلطان أبي عنان أوامره بوع  صارية من خشب علـى أعلـى المئ نـة 

ي رفع عليها علم أبيض عالمة على دخـود أو ـات الصـلوات بالنهـار، وأارق صـباح كـ  

جمعة، وأمر برفع فانو  ليال على الصاري لالسبدالد على دخود الموا يت الليلية وما 

ـّو  يف هـ ا العصـر عـدد  يرتتب عليص علك من الصـلوات واإلمسـا  لمريـد الصـيام، وس 

الاراسي العلمية بوامع القرويين ثمانية عشر كرسيا من بينها كرسي البعـدي ، ت لقـى منـص 

وي عــد هــ ا الارســي مــن األهميــة بماــان ألنــص كــان يوــاور <درو  البو يــت والبعــدي ، 

ر   وكانت له ا الارسي عـدة عقـارات مو وفـة علـى >خزانة السلطان أبي عنان مـن ي ـدت

 (2)فيص.

بالّساعات فاان جلّيا، من علك أّنص ئلب من المؤ ـت المعـدد البلمسـاين أّما ولعص 

ــابن الفحــام بعــد أن  أبــو الحســن علــي بــن أبــي العبــا  أحمــد الّصــنهاجي المعــروف ب

اسبوئن مدينة فـا ، أن يصـنع لـص سـاعة مقابـ  بـاب مدرسـبص المبوكلّيـة الوديـدة البـي 

                                                 

 .2/346الهادي البااي، المرجع نفسص،  عبد (1)

 30خلي  أجبابدي، المغاربـة وعلـم البو يـت، نـدوة علميـة يف موضـوص علـم البو يـت وعلـك يـوم األحـد  (2)

تيزنيـت،  ، تنعـيم مركـز أكلـو للبحـ، والبوثيـب ببنسـيب مـع الوماعـة القرويـة بـأكلو بـإ ليم2014مار  

 المملاة المغربية.
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جمــادى األولــى عــام  41مــن فــا ، و ــد فــرغ مــن عملهــا يــوم  أحــدثها بســوق القصــر

 (1)م.1357هـ/759

م( الـ ي 1362 - 159هــ/762ــ 760األمر نفسص ن سّولص عند السلطان أبو سالم)

 هــ/773بن أبـي الربيـع ابـن سـليمان اللوـائي )تــ. الرحمن  ّرب إليص الفقيص أبو ايد عبد

اخـرتص لـص أسـطرالبا تـدار  ـبابص علـى   ين ابن القنفـ  القسـنطيني، والـ ي (2)م(1371

، وبـص يبحـّدد ارتفـاص الّشـم  كـم مـن النهـار، وكـ لك ارتفـاص (3)الصفيحة بواسطة المـاء

، وه ا االبباار ال يزاد محفوكا بالغريفة بمنارة القرويين بفا ، لانّـص (4)الاوكب باللي 

الما الـ ي هـو الحمد هلل صنعت ه ه الموانة مـع أسـطر<معّط  عن العم ، نق  عليص  

بــن موالنــا  بــن موالنــا ســعيد مــن تمامهــا، مــن أمــر موالنــا الســلطان أبــو ســالم إبــراهيم

الحب المريني، وكان تمام صنعها وتركبها يف أحد وعشرين محّرم  بن موالنا عبد يوسف

 (5)هـ.763الحرام فاتح عام 

                                                 
خلـدون، بغيـة  بن يحي 1/119لرواد، اخلدون، بغية  بن ( للمزيد عنص وعن الّساعة البي صنعها انعر. يحي1)

الحميــد حاجيــات، الوزائـر  الماببــة الوئنيــة،  الــواد، تحقيــب عبـد الـرواد يف عكــر الملـو  مــن بنــي عبـد

+ 41ــ 2/40. 1910 -1329لوزائر  مطبعـة فونطانـة، +بغية الرواد، تحقيب ألفرد بي ، ا 1990 -1400

ـ الوزنائي، جنى اهر اق  يف بناء مدينة  192ابن مراوق الخطيب، المنا ب المراو ية، ص .222ـ 219

الهـادي  ـ عبـد 53، ص1991، المطبعـة الملايـة، الربـاط، 2الوهـاب ابـن منصـور، ط فا ، تحقيب عبد

، 1عة بمدينة فا ، موسـوعة لباريخهـا المعمـاري والفاـري، طالبااي، جامع القرويين المسود والوام

ـ محمـد المنـوين،  2/324، 2000، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 2، ط1973دار الاباب اللبناين، 

 .360، ص1996 -1416، منشورات كلية اقداب، الرباط، 2ور ات عن حضارة المرينيين، ط

 .57( الونشريسي، الوفيات، ص 2)

 .69-69ابن  نف  القسنطيني، أن  الفقير، ص ( 3)

 .69-69( ابن  نف  القسنطيني، أن  الفقير، ص 4)

( محمد المنوين، الدراسات الفلاية يف المغرب المرينـي، مقـاد ضـمن  نـدوة الـرتا  المغربـي األندلسـي  5) 

 ــم   ، مطبعــة1حصــيلة وهفــاق، ضــمن كبــاب  تحقيــب الــرتا  المغربــي األندلســي حصــيلة وهفــاق، ط

 .469، ص1997وجدة، 
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بـن  دبـن محمـ برا أيضا من المهرة أيضا يف صناعة المزاود الفقيـص سـيدي محمـد

م(، الــ ي صــنع مزولــة 1391هـــ/794)تـــ(1)بــن عمــر المشــهور بــالّلخمي الــرحمن عبــد

ومزولـة أخـرى بوـامع األنـدل  بفـا  مؤّرخـة ببـارين وضعها بسطح جامع القـرويين، 

 (2)م.1394هـ/796

انبشرت يف خضّم ه ا الوسـر الّبعليمـي المحّفـز العديـد مـن كبـب علـم الميقـات 

   (3)ولعّ  أ هرها

بن محمد األادي الشـهير بـابن  ألبي العبا  أحمد (4)>ألوقات بالحسابعاط ا<ـ 

 م(1321هـ/721البنّاء المراكشي)تـ.

تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي يف معرف  األوقـات والحسـاب مـن غيـر آلـ  وال <ـ 

 م(.1395هـ/796)كان حيا سنة  بن علي المقري بن محمد لعلي (5)>كتاب

 (6).م(1407هـ/910البن القنف  القسنطيني)تـ >وقاتسراج الثقات يف عاط األ<ـ 

                                                 
هـ، وتويف ليلـة 703( هو الشين الفقيص المحدّ  المقرا انفرد بعلوم الرواية وجل  لمإ راء بفا ، ولد سنة 1)

إدري  الاباين، سلوة األنفا   بن جعفر بن اهلل محمد ه.للمزيد انعر. أبو عبد794محرم عام  12األحد 

اهلل الاامـ  الاّبـاين وهخـرون، دار  لحاء بفا ، تحقيـب عبـدومحادثة األكيا  بمن أ رب من العلماء والّص 

 .5ـ  4/ 2الثقافة مؤسسة للنشر والبوايع، الدار البيضاء، دت، 

العزيز خربو  االفراين، الّسـاعات المزوليـة بعـرو  المملاـة المغربيـة  يمبهـا الّباريخيـة وداللبهـا  ( عبد2) 

 .34ـ  33+  24ـ  23، ص 2019، الرباط، ، دار أبي ر راق للطباعة والنّشر1الفلاية، ط

ــة الحاضــرة يف العصــر المرينــي راجــع. محمــد المنــوين، 3)  ( للمزيــد مــن الّبفاصــي  حــود المؤلفــات الفلاي

 .479ـ  467الدراسات الفلاية يف المغرب المريني، ص

حفوكـة بالخزانـة حّققها محمد العربي الخطابي، واعبمد يف تحقيب ه ه الرسالة على ثال  نسـن خّطيـة م (4)

(. انعـر، الخطـابي، علـم 2/ مومـوص)6501( 1/ موموص)1919( 1/ موموص )6667الحسنية أر امها

 .99ـ 96الموا يت، ص

، وتوجـد نسـخة أخـرى بـنف  الخزانـة تحـت ر ـم 137/5( مخطوط بالخزانة الصبيحية بسـال تحـت ر ـم 5)

 .10355، ونسخة بالخزانة الحسنية تحت ر م 305/4، 169/10

 .4629مخطوط بالماببة الوئنية ببون ، تحت ر م  (6)
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ــ  بــن أبــي علــي  ألبــي الحســن علــي (1)>أرجــورة يف الميقــات والهيئــ  والّتنجــيط<ـ

 م(.14هـ/9)عا  خالد القرن  القسنطيني

للوــادري، أبــو ايــد  (2)>روضــ  األرهــار يف عاــط وقــت الايــل والنهــار<ـــ أرجــواة 

تباـون مـن مؤ ـت جـامع القـرويين بفـا ،  م(1435هــ/929الرحمن المديوين )تــ عبد

 اســبخدم فيهــا حســاب مو ــع الّشــم هـــ، 794عنــوان، نعمــص ســنة  26بيــت و 334

، ال ت االهبمـام بشـرحها يف الحلقـات الميقاتيـة، وتوالـت  ـروحها، وبـ لك >والنّووم

للوـادري، كبـاب جمـع  (4)>اقتطاف األنوار من روض  األرهار< (3)تااثرت مخطوئاعا.

،  ام بالّبعليب عليص ونشـره محمـد العربـي الخطـابي يف (5)علم األو ات بالحسابفيص من 

 (6).>علم الموا يت أصولص ومناهوص<كبابص 

، عكـر فيـص (7)الـرحمن المـديوين الوـادري ألبي ايـد عبـد >شرح اقتطاف األنوار<ـ 

 مسائ  منعومبص روضة األاهار.

بــن أحمــد المواســي  بــن عيســى ألبــي العبــا  أحمــد >شــرح روضــ  األرهــار<ـــ 

 (8).هـ(911البطيوي)تـ

                                                 
 .909( مخطوط بماببة األساورياد بمدريد تحت ر م 1)

ــاط ر ــم  (2) ــة الحســنية بالرب ــة 253ب ـ  246ا ضــمن مومــوص )12032مخطــوط بالخزان ( مخطــوط بخزان

 .79المسود العبيب بالصويرة عدد  

، 1996 -1416منشـورات كليـة اقداب، الربـاط، ، 2محمد المنـوين، ور ـات عـن حضـارة المـرينيين، ط (3)

 .365ص

 د.2059( مخطوط بالخزانة الوئنية بالرباط تحت ر م 4)
 (5) Emilia Calvo،Two Treatises on M¡qat from the Maghrib (14th and 15th Centuries 

A.D.)، Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural 
Sciences in Islamic Civilisation، 2004: Vol.: 4 ;p163-199 

 .134ـ 100ص ومناهوص، صمحمد العربي الخطابي، علم الموا يت أصول (6)

، ولص نسخة بالخزانة الحبسية بأسفي تحت ر م 10523ـ 10496اهلل كنون تحت ر م  مخطوط بماببة عبد (7)

310. 

 .311، ولص نسخة بالخزانة الحبسية بأسفي تحت ر م 10317اهلل كنون تحت ر م  مخطوط بماببة عبد (8)

http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/index
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/index
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/issue/view/14986
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اهلل محمــد الحبــا   للفقيــص أبــو عبــد (1)>تفجيــر األنهــار الــالم روضــ  األرهــار<ـــ 

 م(.1462هـ/967) (2)البلمساين

ــ  ــا   األفكــار يف شــرح روضــ  األرهــار<ـ ــد >نت ــص أبــو عب اهلل محمــد الحبــا   للفقي

 م( 1462هـ/967البلمساين)

اهلل محمـد  للفقيص أبو عبـد (3)>عدد الّسنين والحسابتحف  الحساب يف <ـ أرجواة 

(، وهـــي أرجـــواة يف معرفـــة البـــوارين والشـــهور م1462هــــ/967الحبـــا  البلمســـاين)

 المسيحية والعربية.

المســتوعب الكــايف والمقنــع الشــايف يف األوقــات فيمــا يصــا  بالطالــب المجيــد ـــ 

بــن  للحســن (4)>األغــاربوالرجــل المريــد مــن معرفــ  الكواكــب ومــا ذكــر يف األنــواء و

 م(.1205هـ/602)تـ.  الخطيب األموي القرئبيبن خلف أبو علي  علي

بـن  بـن محمـد الـرحمن للشين أبي ايد عبـد >رسال  لامبتد ين يف عاط الميقات<ـ 

 (5)م(.1560هـ/960أحمد الطرابلسي الباجوري )تـ

                                                 
 د.499مخطوط بالماببة الوئنية بالرباط تحت ر م  (1)

، >كان فقيهـا عالمـة صـالحا عـدديا فرضـيا معـدال<هو اإلمام الفقيص العالم الفرضي الفلاي،  اد عنص البنبابي  ( 2)
لص بغية الطالب يف علم األسطرالب، وتحفة الحساب يف عدد السنين والحسـاب،  ـرح تلخـيص ابـن البنـاء، 

لفـرائض، ونيـ  المطلـوب يف العمـ  بربـع ونعم رسالة الّصفار يف األسـطرالب، و ـرح علـى البلمسـانية يف ا

اهلل الهرامـــة،  عبـــد بـــن الحميــد الويــوب. انعـــر. البنبابـــي، نيــ  اإلببهـــاج ببطريـــز الــديباج، تحقيـــب عبـــد

ـ أبـو الحسـن علـي القلصـادي األندلسـي، رحلـة القلصـادي، تحقيـب محمـد أبـو  543، ص 1999ئـرابل ،

.وللمزيد حود مؤلفاتص وأهميبهـا، أبـو القاسـم 109ص م،2011، 1األجفان، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

 .119ـ 1/115، 1999سعد اهلل، تارين الوزائر الثقايف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 .6441( مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط، تحت ر م 3)

، تحـت ر ـم أوراق مببـورة اقخـر(، محفوكـة يف ااويـة الهامـ  ببوسـعادة 4نسخة مخطوئـة غيـر كاملـة ) (4)

 ب.29

 .256( موموص مخطوط بالخزانة العائلة العثمانية بطولقة تحت ر م 5)
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 (1)ألبي ايد الباجوري. >رسال  يف اتجاه القبا < ـ

 (2)ألبي ايد الباجوري. >غافاين عن قبا  الصحاب  والتابعينتنبيه ال< ـ

 (3)ألبي ايد الباجوري. >مقدم  يف عاط الميقات< ـ

بــن الحــاج أحمــد  بــن محمــد لعبــد الــرحمنرســال  يف العمــل بــالربع المجيــب  ـــ

 (4)الباجوري.

 (5)بن أحمد الّباجوري. بن محمد الرحمن ألبي ايد عبد >رسال  يف بيت اسبرة<ـ 

 ترجم  المؤلف: -انياث

لم تحض  خصية ابن عزوا باإلحائة الّشاملة يف كبب الرتاجم والّطبقـات، رغـم 

صدى أعمالص ومداركص الفلاية الخالّ ة، مّما يدفعنا بعض االّئالص على مؤلفاتص محاولـة 

بعّمدا أم ال؟  معرفة أسباب ه ا الّشح إعا كان م 

   (8571/ـه277)تـ.بن عزور القسنطيني أبو القاسط -8

يف  > سـنطينة<بن عّلنا  القسـنطيني، ولـد بمدينـة  بن الحاج عزوا هو أبو القاسم

القرن الرابع عشر الميالدي، أصلص من بني علنا ، نزي  مدينة فا ، ارتح  إلـى تـون  

 (6).م1354/ـه755ما سنة  واسبوئنها، ثم عاود الّرحي  إلى  سنطينة وتويف

                                                 
 . 10153( مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط ر م 1)

 .1639( مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط ضمن موموص تحت ر م 2)

 .224حت ر م ـ مخطوط بالخزانة الحسنية ت 1296( مخطوط بمركز جمعة الماجد بدبي تحت ر م 3)

 .256( موموص مخطوط بخزانة العائلة العثمانية بطولقة تحت ر م 4)

 9796ضمن موموص، ونسخة أخرى تحـت ر ـم  6670لص عدة نسن بالخزانة الحسنية بالرباط تحت ر م  (5)

 ا.11994ضم موموص، وأخرى ضمن موموص تحت ر م 

 = يحيــى بــن ـ أحمــد 359، ص 1993بيــروت، ( ابــن القنفــ ، الوفيــات، منشــورات دار اقفــاق الوديــدة، 6)
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ود ه ه الشخصية العلمية البـي يعهـر مـن خـالد ما نملاص من معلومات بسيطة ح

، ومن المبوّ ع أنص درسـص يف مسـقر رأسـص بقسـنطينة، (1)مؤلفاعا تخّصصها يف علم الفلك

ثــّم ارتحــ  نحــو مدينــة فــا  واســبقر فيهــا، وهنــا  نبــغ يف البــأليف خاصــة وأّنــص احبــّك 

 بعلمائها وسالئينها، ثم رجع إلى  سنطينة وتويف ما.

  مؤلفاته: -7

عثرنا من خالد تببع المصادر المطبوعة والمخطوئة علـى عنـاوين فلايـة د يقـة، 

 منها ما مفقود، ومنها ما هو الااد يف  الص المخطوط، وهي كالبالي 

علـى مقدمـة يـربا فيهـا المقـادير احبـوى  (2)>الزي  الموافق والمناخ المطـابق< -1

 >فـا <حعـة ورصـد جـرت يف المبغيرة للحركة الوسـطية البـي بناهـا علـى عمليـات مال
باسبخدام اقلة المعروفة ب ات الحلـب، الهـدف مـن هـ ا (3)م1345هـ/745حوالي سنة 

                                                 
، المطبعــة 2منصــور، أعــالم المغــرب العربــي، ط بــن الوهــاب ـ عبــد 45الونشريســي  الوفيــات، ص =

 الملاية، الرباط.

 من الّدراسات اإلسبانية البي فّصلت يف مؤلفات ابن عزوا الفلاية  (1)

Julio Samsó،Horoscopes amd History: Ibn Azzuz and his retrospective 
horoscopes related to the battle of El Salado (1340)،” In The Formation of al- 
Andalus، Part 2: Language، Religion، Culture and the Sciences، edited by 
Maribel Fierro and Julio Samso،1998،p101 – 102 - Julio Samsó، ‘Andalusian 
Astronomy in 14th century Fez: al‐Zīj al‐Muwāfiq of Ibn ʿAzzūz al‐Qusanṭīnī’، 
Zeitschrift für Geschichte der Arabisch‐Islamischen Wissenschaften، 11 (1997): 
pp. 73–110 - Josep Casulleras ;Ibn Azzūz al-Qusantīnī's tables for computing 
planetary aspects، Suhayl. International Journal for the History of the Exact and 
Natural Sciences in Islamic Civilisatio(Barcelone)،7(2007)،pp 47-114  

ضمن مومـوص. ويوجـد كـ لك بالخزانـة الحسـنية  2461( يوجد منص مخطوط الماببة الوئنية بالرباط ر م 2)

ص وبين مخطـوط الماببـة الوئنيـة بالربـاط ، خاد من اسم المؤلف، وبعد المقارنة بين9772مخطوط ر م 

وجدت تطابقا تاما بينهما، مما يؤكد نسببص إلى ابن عزوا القسنطيني. والمالحعة أن ه ا المؤلف تخبلر 

 فيص مسائ  الفلك بالبنويم.

 9691( ابن عزوا، المقالة الثانيـة مـن الفصـود يف جمـع األصـود، مخطـوط بالخزانـة الحسـنية تحـت ر ـم 3)

 ظ.173ور ة ر م  )موموص(،
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 >ابـن إسـحاق<الرصد هـو تصـحيح جـداود الحركـة الوسـطية للاواكـب يف ايـج الفقيـص 
البونسي، وإن كان معاصروه اسبعملوا المشاهدة العينية لرصد الحركات الوسطية، هـ ه 

أخطاء يف القيا  فهـي تسـو  أامنـة تـرابر الاواكـب العلويـة، تسـارص  الطريقة أوجدت

نفسـص  >ابـن عـزوا<حركة المرين ومواضع االنقالب بالنسبة للزهـرة وعطـارد، و ـد أ ـّر 

بوجود اخبالفات عند حسابص لمدى الاسوف، كما يفسر المؤلف علك يف مقدمة تأليفـص، 

يهـا باسـبخدام خريطـة صـور الـربوج حي، يقود أنص دّ ب النبائج البي جرى الحصـود عل

المســبخدمة لاشــف الطــالع، وئرائــب البســيير ألحــدا  تاريخيــة ماضــية، مثــ  معركــة 

أكبــوبر 30هـــ/741جمــادى اقخــرة  07( يف El Salado)الســاالدو) >فتحــص ئريــف<

 (2)أو سقوط دولة الموحدين، أو  يام مملاة بني مرين يف فا . (1)م(1340

منـا عنـده النصـبة بزيونـا الـ ي سـمّيناه الـّزيج الموافـب ونحن أ <ويف علك يقود  

ال ي رصدناه يف سنة خم  وأربعين وسبعمائة للهورة، وهي سنة  ـران الثقلـين يف أود 

الّدلو، ثّم عكرنا يف مقّدمة ه ا الّزيج أّنا اخبربناه بعد الّرصد والّبحقيب ببسيير أدلة  رانات 

                                                 
( معركة ساالدو، هي معركة حاسـمة بـين الوـي  المرينـي بقيـادة أبـو الحسـن ومسـاعدة ملـك غرنائـة أبـو 1)

الحواج يوسف، والويو  القشبالية واألراغونيـة والربتغاليـة الموحـّدة بقيـادة ألفونسـو الحـادي عشـر، 

ــاد، جــر ــك الربتغ ــع مل ــو الراب ــع، وألفونس ــدرو الراب ــك أراجــون بي ــر ومل ــى ضــفاف هن ت أحــداثها عل

الساالدو)هنر صغير يصّب يف المحير األئلسي  ماد مدينة ئريـف(، انبهـت مزيمـة المسـلمين ومقبـ  

اهلل عنـان، دولـة اإلسـالم يف األنـدل ، العصـر  عدد هائ  منهم.للمزيد مـن البفاصـي  انعـر، محمـد عبـد

 .129ـ  127، ص 1997الخانوي بالقاهرة، ، ماببة 4الّرابع هناية األندل  وتارين العرب المنبصرين، ط

 (2) Julio Samsó،Horoscopes amd History: Ibn Azzuz and his retrospective horoscopes 
related to the battle of El Salado (1340)،.” In The Formation of al- Andalus، Part 
2: Language، Religion، Culture and the Sciences، edited by Maribel Fierro and 
Julio Samso،1998،p101 – 102 - Julio Samsó، ‘Andalusian Astronomy in 14th 
century Fez: al‐Zīj al‐Muwāfiq of Ibn ʿAzzūz al‐Qusanṭīnī’، Zeitschrift für 
Geschichte der Arabisch‐Islamischen Wissenschaften، 11 (1997): pp. 73–110. 

سامســو، حــود المصـادر الفلايــة األندلســية والمغربيــة  العمـ  المنوــز، ومشــروعات للبحــ، خوليـو -

المسبقبلي، مقاد من كبـاب تحقيـب مخطوئـات العلـوم يف الـرتا  اإلسـالمي، أبحـا  المـؤتمر الرابـع، 

 .142، ص1997تحرير إبراهيم  بوح، مؤسسة الفر ان للرتا  اإلسالمي، لندن، 
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وتحاويــ  ســنين لمواضــع  وائــع كلّيــة وموفقــة داللبهــا للحــواد  الطارئــة  وكســوفات

وأامنبها وسيما الو يعة الععمى البي حدثت يف أّيام أمير المؤمنين وخليفة رّب العالمين 

يف  هر جمـادى األولـى سـنة سـبعمائة واحـد وأربعـون وأفقهـا سـبة سـنة ألـف وسـبمائة 

 (1)>.واحدا وخمسين ل ي القرنين

ثــّم أدخلنــا يف ايونــا مــن االمبحــان بــأن أ منــا ئوالــع  رانــات <يقــود   ويف علــك

وكسوفات كلية على م هب وضع ه ا الزيج، وصّيرنا مببزاعا لمواضع القوائـع الالّيـة 

والدالئ  األصلية، وأثببنـا أامنبهـا فاانـت موافقـة لداللـة الحـواد  البـي دّلـت كانبقـاد 

 (2).>لغالبية والدولة المرينية نصرها اهلل وأيدهادولة الموحدين و يام الدولة النصرية ا

يــ هب المخــبّص خوليــو سامســو إلــى القــود أّن الســلطان المرينــي أبــو الحســن 

م( اسبقدم ابن عزوا يف بالئـص يف إئـار 1349 - 1331هـ/749 - 731) بن عثمان علي

ماماتـص، سّري كي يعلمص بالبطّورات المسبقبلية لألحدا  السياسية البي تاون ضـمن اهب

المسـند الّصـحيح الحسـن يف محاسـن < فاما  ب  العالم ابن مراوق ال ي مّوده يف كبابص

،  بــ  أيضــا ويف ســرّية تامــة بعــض المنّومــين والفلايــين يف >ومــ ثر موالنــا أبــي الحســن

 (3)بالئص، وه ا راجع يف رأيي سامسو إلى أرثوعكسيبص المبطّرفة.

السـلطان المرينـي أبـا الحسـن كـان ال  وه ا ينفي  ـود ابـن مـراوق الخطيـب بـأنّ 

 (4)يبدي اهبماما بالّبنويم، ب  تربأ منص، ولم يعطي أّي اعببار ألهلص.

                                                 
 ظ. 173لثانية، ور ة ر م ( ابن عزوا، المقالة ا1)

، ور ـة 2461( ابن عزوا، الزيج الموافب والمناخ المطابب، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، تحت ر م د/2)

 . 2ر م 

 (3 ) Julio Samsó،Horoscopes amd History: Ibn Azzuz and his retrospective 

horoscopes related to the battle of El Salado (1340)،p119. 
 .142خوليو سامسو، حود المصادر الفلاية األندلسية والمغربية، ص-

 .439( ابن مراوق، المسند الّصحيح الحسن، ص 4)
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يف تفسـيره لهـ ه األحـدا  الباريخيـة أسـلوبا توريبيـا بـدائيا  >ابن عـّزوا<اسبخدم 

حسب المخبص اإلسباين خوليو سامسو مويا، وهو يحبوي أيضا على مـواد ئريفـة مثـ  

يومــا كــان  11325رات المناخيــة البــي نوــد مــن بينهــا دورة  مريــة ئولهــا وصــفص للــدو

، وحساب الزمن لي  لص عال ة (1)بن دفيد يعقوب<اكبشافها ي عزى حبى و ت  ريب إلى 

بالبارين الحقيقي، ويعبرب اسبعماد الوداود الفلاية مسؤوال عـن األخطـاء المسـولة يف 

ــج  ــن إســحاق<اي ــة أخــرى تركــزت تصــحي>اب ــن جه ــن عــزوا< حات، م ــة يف  >اب الد يق

االخبالفـــات الحاصـــلة علـــى المالحعـــات باســـبخدام هلـــة عات الحلـــب، حيـــ،  ّســـم 

ــي  ــة الب ــى أدوار نوومي ــين الحســاب ومالحعــة المواضــع( إل االخبالفــات)االخبالف ب

م، مسبعمال يف إيضاح نبائوص علـى 1344هـ/ 745والمسولة عام  >ابن إسحاق<سولها 

عقلية ونسب عدديـة فمـن خـالد النبـائج المبوصـ  عليهـا  ـام  براهين هندسية ومقايي 

 ببقسيمها إلى أدوار حركات )ما خرج لنا من أدوار الحركات بالّبقسيم(.

، >فـا <تسويالتص للوداود من خالد المالحعـات يف مدينـة  >ابن عزوا<واص  
ــدير خــّر العــر   ــى تق ــد  ; °40 33توصــ  إل ــى ضــوء خــر الطــود المعطــى يف عه عل

 >المشـرتي<علـى كواكـب  >ابـن عـزوا<، إلى جانب علك عم  19 ;°25نيين وهو  المري
مــدف معرفــة الــرتابر الحاصــ  بينهمــا وحســاب الاســوف، إال أّن النبــائج  >المــرين<و

المسّولة لم تان كافية، فقام بسلسلة من المالحعـات والمشـاهدات يف تحديـد خطـوط 

 >فـا <المالحعـات كـ لك يف أئواد الشم  والقمـر ومنـااد الاواكـب وجـرت هـ ه 
ابــن <، وتمــت مقارنــة النبــائج المحصــ  عليهــا مــع نبــائج >عات الحلــب<وباســبخدام هلــة 

إسحاق، االخبالف الحاص  يف القيـا  يـدّد علـى تصـغير الـزمن، والنـاتج الزمنـي كـان 

                                                 

 .143( خوليو سامسو، المرجع نفسص، ص1)
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ابـن إسـحاق <يقّسم على عدد األدوار البي تأخـ ها كـ  الاواكـب بـين امـن مالحعـات 

 ال ي يحّدد امن تسويلص له ه النبائج. >بن عزواا >ومالحعات<

ــزي  الكامــل< -2 ــص 1315/ـهــ719ضــعص عــام و >ال ــص إال مــا كبب م، وال يعــرف عن

بعضهم على الصـفحة األولـى مـن الـزيج الموافـب يف نسـخة الخزانـة العامـة، ونقلـص عـن 

 (1)بن أبي يحي الحبا . محمد

اد عليــص يف كبابــص الــزيج ، وهــو كبــاب مفقــود، أحــ>الحــزور يف شــرح الزهــور< -3

  (2)الموافب.

، كببص على  ا  مخبصر، عكر يف ه ه >مدالل الصناع  عاح مذهب الجماع < -4

، ومقــدار داللــة (3)المقالــة جميــع مــا يخــبّص باــ  كوكــب منهــا يف جميــع الموجــودات

، (4)الاواكب والنوص الحاد  فيها، ومقدار الحاد  فيها أخير هو أم  ر، وامانص وماانـص

ا يحبــاج إليــص النــاكر يف صــناعة الّبنوــيم مــن دالئــ  الــربوج والاواكــب مفــردة بــ اعا ومــ

وبامبزاجهـــا يف الـــربوج االثنـــي عشـــر ويف البيـــوت، وبمشـــاهدة الاواكـــب واتصـــاالعا 

ومرورها بعضها على بعـض، ونعـر القمـر لاـ  واحـد مـن الاواكـب يف البيـوت االثنـي 

 (5)عشر.

 رح أرجـواة ابـن أبـي <طيني بعض الفصود يف كبابص نق  لنا منها ابن القنف  القسن

، وعلك يف معر  حديثص عن كيفيـة معرفـة العفـر يف الحـروب، أ ـار فيهـا إلـى >الرجاد

                                                 
 .364( محمد المنوين، ور ات، ص1)

ــي، مــن كبــاب 2) ــة يف المغــرب المرين ــوين محمــد، الدراســات الفلاي ــب الــرت<( انعــر، المن ــي تحقي ا  المغرب

 . 471األندلسي حصيلة وهفاق، ص

 ظ. 170( ابن عزوا، المقالة الثانية، ور ة ر م 3)

 و.91( ابن عزوا، المقالة الثانية من الفصود يف جمع األصود، ور ة ر م 4)

 و.73( ابن عزوا، المقالة الثانية من الفصود يف جمع األصود، ور ة ر م 5)
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مسألة وردت بخّر ابن عزوا ببلد  سنطينة وهو مقيم ما مدة سبعة أيام، تعرضت خاللها 

 وضعف العدو.ال ي اسبنبج منص  وة المحاصر  (2)، فنعر إلى الطالع(1)للحصار

، تحد  فيها عن أدوار القمر البامة البـي  ـدرها بــ (3)>رسال  يف أدوار النيرين< -5

يومـا،  14 ـهرا و 11سـنة و 31يوما وهي تعادد كمـا  ـاد مـن السـنين القمريـة  11324

 سنة ويوم واحد فقر. 31ومن السنين الشمسية 

 (4).>نبذة يف العمل الستيني< -6

 (5).>مختصر يف الفرا ض< -7

، يبـألف مـن أربعـة رسـائ ، (6)>المقال  الثاني  من الفصـوم يف جمـع األصـوم< -9

والرسالة الوحيدة البي وصلت إلينا هي الّرسالة الثانية، وهي مقّسمة على عشـرة فصـود 

 (7)وخاتمة، وملخص للفصود البي  رحها  بال.

                                                 
ـ  719) أبـي اكريـا بـن هـا يف عهـد السـلطان الحفصـي أبـي يحـي أبـي باـر( المقصود بـص حصـار الزيـانيين ل1)

م(، ا ـبد الو ــع فيهـا علـى المدينـة وأهلهــا، ويف األخيـر انفـّض الحصـار بفضــ  1346ـ  1319هــ/749

اجبماص أه   سنطينة مع السلطان أبي يحي للمدافعة عن المدينة. للمزيد انعر، ابـن القنفـ ، الفارسـية يف 

 .162الحفصية، صمبادا الدولة 

 .09( رصد ابن عزوا ئالعا هخر، انعر. الملحب ر م  2)

. لاننا نود أّن األسباع المغربي المخبّص يف 509/2( مخطوط بالخزانة العلمية الصبيحية بسال، تحت ر م 3)

 Ecrits mathématiques en، الرياضـيات المغاربيـة دريـ  لمـرابر يـدرجها ضـمن علـم الّبو يـت

circulation au Maghreb a l'époque d'ibn khaldun (732-808h/1332-1406)،  مقـاد يف

كباب  األبنية الفاريـة يف الغـرب اإلسـالمي امـن ابـن خلـدون، تنسـيب بناصـر البعـّزايت، منشـورات كليـة 

 .34، ص2007اقداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، مطبعة النواح الوديدة، الدار البيضاء، 

 .159/3ة الصبيحية بسال، ر مص ( مخطوط بالخزان4)

 .359( ابن  نف   الوفيات، ص 5)

 9691( ابن عزوا، المقالة الثانيـة مـن الفصـود يف جمـع األصـود، مخطـوط بالخزانـة الحسـنية تحـت ر ـم 6)

 .07وجص. انعر الملحب ر م  63)موموص(، ور ة ر م 

 خطوط ينقصص الفصلين الثاين والباسع.، وه ا الم179إلى الور ة ر م إلى الور ة  63( من الور ة ر م 7)

 ( 2010ماي  31إلى  29مقاد يف الملبقى المغاربي العا ر يف تارين الرياضيات العربية )تون ، 
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، والثـاين (1)اائنـاتعنون الفص  األود بـ  يف معرفة األنواص البي يسبدّد ما على ال

، والثالــ، يف معرفــة تحويــ  الســنين وداللــة الملــك (2)يف معرفــة األدّلــة الالّيــة والوزئيــة

، والخام  (4)، والّرابع يف معرفة دالئ  القرانات الخمسة المبحّيزة(3)والرعية وأحوالهم

ــص ــا رمــزوه في ــة البســيير و ــرح م ــأثير(5)يف معرف ــود ت ــة أو ــات حل ــاد  يف معرف  ، والّس

، والثـامن يف (7)، والسابع يف معرفة مواضـع حلـود البـأثير يف البلـدان واأل ـوار(6)األدلة

معرفة دالئ  االجبماعات واالسبقباالت الاسـوفية وغيـر الاسـوفية، ودالئـ  الخصـب 

، والعا ـر يف معرفـة سـنى (8)والو ب واألهوية واألمطار واألسعار وما يغلى ويـرخص

 (9)و ت كهورها.الفبون والحروب والخوارج، و

 م وعــن مضــمونص يقــود 1305هـــ/704عكــر يف مقدمــة المخطــوط أنــص ألفــص ســنة 

اخبّصـت مقـالبي بفصــ  مفـرد وضـعت فيــص نصـبة القـران االنبقــالي للمثلثـة الهوائيــة يف <

ــنة دع) ــران س ــوى 704الق ــا يماــن واســبخرجت   ــب بأصــّح م ــص الاواك ( ورســمت في

لسنة وأكهرت فيص ئريقة البسيير اقتية هنا حعوكها ودالئ  ما يحد  القران، وتحوي  ل

مشروحا، جعلبص للطالب مثاال وللنّاكر ئريقا سـهال، وللحـاكم منفعـة كـّ  علـك حسـبما 

 (10).>صّح بالّبوربة واالمبحان واهلل الموفب للصواب

                                                 
 كهر.  71كهر إلى  63( ابن عزوا، المقالة الثانية من الفصود يف جمع األصود، ور ة ر م 1)

 ( ه ا الفص  سا ر من النسخة. 2)

 وجص. 105كهر إلى  71( نفسص، ور ة ر م 3)

 وجص. 122كهر إلى  106( نفسص، ور ة ر م4)

 كهر. 126وجص إلى  122( نفسص، ور ة ر م 5)

 كهر. 127كهر إلى  126( نفسص، ور ة ر م 6)

 وجص.131كهر إلى  127( نفسص، ور ة ر م 7)

 كهر. 159وجص إلى  131( نفسص، ور ة ر م 8)

 وجص.170كهر إلى  159( نفسص، ور ة ر م 9)

 ظ. 63( ور ة ر م 10)
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نــا   يف الفصــ  األود مســألة تــأثير األفــال  علــى الاائنــات بــين مؤيــد ومناــر، 

ــايبهم بأحاامهــا مــع االســبدالد بالبحــ، فالمؤيــدون لهــا احبامــو ا لبوــارمم  ــدة عن

واالعببار بطرق الفلسفة الّروحية، والمناـرون أغفلـوا كـانوا جـاهلين البحـ، يف أحـواد 

ــ  يف تصــاريفها، وحــالهم ال يخبلــف عــن  ــص والبأّم ــص ودوران الفلــك وأ خاصــص وحركات

عـادوا أهلـص وناصـبوهم الواه  يف كيفية سياسـة الملـو  وتـدبيرهم ورعيـبهم فـأناروا و

 (1) العداوة والبغضاء.

عالج يف أغلـب الفصـود مسـألة تـأثير الاواكـب علـى الملـو  والّرعيـة واألسـعار 

والحروب والخصب والو ب، والطواعين، فعلى  در الاوكـب يف النحوسـة والسـعادة 

 ي عطى لص الخير والصـالح والسـعادة والفـرح ببلـك الداللـة، والنحوسـة تـدّد علـى الشـرّ 

 والّضرر واألمور الماروهات.

 ومن بين المسائ  العديدة البي نا شها 

 (2) ـ القود على انقالب الّدود.

  (3)ـ القود على داللة حاد الّرعية.

 (4) ـ القود يف معرفة الخصب والو ب وكثرة الحبوب و ّلبها.

ــرب ــّرد وال ــة واألمطــار والّصــحوة والغمــام وال ــ  األهوي ــة دالئ ــ القــود يف معرف ق ـ

 (5) وتحريك الّرياح وساونبص.

                                                 

 ظ. 63( ور ة ر م 1)

 و.103ظ ـ  101( ور ة ر م 2)

 ظ.104و 103( ور ة ر م 3)

 ظ142و 140( ور ة ر م 4)

 ظ.150ظ إلى غاية 142( ور ة ر م 5)
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ــواص المســبعملة إلدام  ــن األن ــره م ــي ثمــن القمــح وغي ــاين األســعار أعن ــ عكــر مع ـ

، وبعد أن يسبعر  تأثير الاواكـب علـى ارتفـاص ورخـص األسـعار، يـ كر أّن (1)اإلنسان

األسعار  د تغلى من سـوء سـيرة الملـك يف كـّ  امـان ألّن الملـو  جيـد ورديء، وبقـدر 

اون حاد النا  فأبدأ يف النّعر باألسعار من و ت  يام الملك وأخـر نصـبة  يامـص سيرتص ت

  (2) واعرف أحواد جميع الاواكب يف صعودها وهبوئها وسقوئها وايادعا ونقصاهنا.

ـ عكر معاين األسعار أعني ثمن القمح والّشعير وغيره من األنواص المسبعملة إلدام 

   (3) اإلنسان.

 (4) معرفة سني الفبون والحروب والخوارج. ـ الفص  العا ر يف

  (5) ـ الاالم على  ّدة الحروب وضعفها.

  (6) ـ الاالم على مواضع الحروب.

 (7) ـ الاالم يف معرفة الّعفر والغلبة للملك أو الخارج.

 (8) ـ الاالم على داللة أحواد الخوارج.

 (9) ـ الاالم على حاد الّسوون والمحبوسين.

                                                 

 ظ.  154ظ إلى غاية 150( ور ة 1)

 وظ.  153( ور ة ر م 2)

 ظ. 154ظ ـ إلى غاية  150( ور ة ر م 3)

 و.161 ظ ـ 159( ور ة ر م 4)

 و.164و 161( ور ة ر م 5)

 وظ. 164( ور ة ر م6)

 و ـ ظ.165( ور ة ر م7)

 و.166ظ ـ 165( ور ة ر م 8)

 و.166( ور ة ر م 9)



 
 149 

 (1) حصن المدن ومعرفة أحوالها وما يؤود إليص أمرها.ـ الاالم على 

ـــ الاواكــب تخــبّص يف فعلهــا بــبعض األ ــياء دون بعــض كاخبصــاص الاواكــب 

 (2) بالبلدان وبضروب من الحيوان والنبات والمعادن وغيرها.

 الخاتم 

ســـاهم ابـــن عـــزوا يف تنشـــير الحركـــة الفاريـــة الفلايـــة يف القـــرن الثـــامن  -

ر الميالدي، وبرهن على كفاءتص الفلاية، مّما أكسبص غزارة يف االنباج الهوري/الرابع عش

 الفلاي.

األســباب البــي جعلــت مــن  خصــية ابــن عــزوا القســنطيني غيــر واضــحة مــن  -

بارعـا فيـص خصوصـا  المعالم يف كبب الرتاجم، هي ميولص الّبنويمية يف البـأليف، فقـد كـان

ئار، والمصـادر الباريخيـة لـم تاـن تقبـ  والفلك عموما، وجّ  مؤلفاتص تّصب يف ه ا اإل

بأّي تصـريح عـن  بـود الّبنوـيم لـرفض النخبـة الفقهيـة لـص، فمـن المعلـوم أّن ابـن عـزوا 

القسنطيني تّم اسبقدامص يف بالط الّسلطان أبي الحسن المريني يف إئـار سـّري كـي ي علمـص 

ص، منها معرفة سـني بالبطّورات المسبقبلية لألحدا  السياسية البي تاون ضمن اهبمامات

الفبــون والحــروب والخــوارج، وتقديراتــص علــى  ــّدة الحــروب وضــعفها ومواضــعها، 

ومعرفة الّعفر والغلبة للملـك أو الخـارج عنـص، وبيـان داللـة أحـواد الخـوارج، وأحـواد 

الّسوون والمحبوسين، وكيفية تحصين المدن ومعرفة أحوالها وما يـؤود إليـص أمـره مـن 

ّ  ه ه المباح، بطبيعة الحاد ال تبوافب مـع مـا تـّم الـرتويج لـص بـأّن خراب أو عمران.، ك

الّسلطان المريني أبا الحسن كان ال يبـدي اهبمامـا بـالّبنويم، بـ  تـربأ منـص، ولـم يعـر أّي 

 اعببار ألهلص، ه ه المعطيات من وجهة نعري هي البي عّزات  ّح الابابات عنص.

                                                 

 ظ.170و ـ 166( ور ة ر م 1)

 ظ. 170( ور ة ر م 2)
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ــة وال - ــص الفلاي ــن عــزوا بمؤلفات ضــوة علــم حضــور اب ــة وح  ــة يؤكــد ماان ّبنويمي

 الّبنويم عند حاام بني مرين، وتداخ  مباحثص يف السياسة والحروب واألسعار.

كان ابن عزوا جنبا إلى جنب مع المنّومين والفلايين يف البالط المرينـي،  ـّدم  -

خدماتص الّبنويميـة لسـالئينها، وبـرهن كفاءتـص ومقدرتـص يف تحليـ  األحـدا  وفـب تـأثير 

 اواكب.ال

إّن اسبحضار الّبنويم والفلك من  أنص أن يسبولي لنا عديـد القضـايا السياسـية  -

المثابرة يف عصر الدولة المرينية، ب  من  أنص أن ي صّحح المعلومات الباريخية المبـواترة 

أحيانا بالخطأ والمغالطة، ل ا وجب اسبغالد النّصوص الفلايـة البـن عـزوا القسـنطيني 

بـالغين إن  لنـا أّن هـ ه  من أج  اسبوالء ضـبابية الوسـر السياسـي هنـ ا ، فلـن ناـون م 

ــع  ــة م ــى مســبوى إحــدا   طيع ــى إل ــن  ــأهنا أن تر  ــة م ــة والّبنويمي ــوص الفلاي النّص

ــة، فالنّصــوص  ــات والمســائ  الّبنويمي ــّدعي رفــض الباهنّ ــي ت ــة الب النّصــوص الباريخي

 ب من المساوت عنص.الّبنويمية تحّررت تماما من تلك الربقة وأعطبنا حقائ

ضرورة اسبنها  الهّمـة لبحقيـب مخطوئاتـص مـن  بـ  فريـب بحـ، مبخّصـص  -

ومباّون فلايا ورياضيا وه ا من باب رّد العرفـان لهـ ه الّشخصـية الفـّ ة البـي ألقـى لهـا 

الباد واالهبمام الباحثين االسـبان واهـد فيهـا البـاحثين الوزائـريين، وللعلـم فقـد أوكـ  

إلــى ئالبــص  >خوليــو سامســو<باين بقســم الفيلولوجيــا بوامعــة بر ــلونة الربوفيســور االســ

الــزيج الموافــب البــن عــّزاو <تحقيــب  واعــد وجــداود  >حامــد بــراين< الباحــ، المغربــي

لان من خالد مبابعبي له ا الّبحقيب علمت من أسـات ة الوامعـة أنـص تو ـف ، القسنطيني

 المسبقب . عن العم  عليص لعروف  اهرة على أم  اسبامالص يف
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 ثبت المصادر والمراجع

 :المخطوطات -أ

 ابن عزوا أبو القاسم الحاج القسنطيني 

، مخطـوط بالخزانـة الحسـنية تحـت المقال  الثاني  من الفصوم يف جمع األصـوم -

 )موموص(. 9691ر م 

مخطوط بالخزانة العامة بالربـاط، تحـت ر ـم ـ الزي  الموافق والمناخ المطابق،  -

 .2461د/

 المصادر:  -ب

أعال  بن منصور،  الوهاب عبد - 45بن يحيى الونشريسي  الوفيات، ص أحمد -

 ، المطبعة الملاية، الرباط.2، طالعربيالمغرب 

، لكتـاب الصـا  التكماـ اهلل القضـاعي،  بـن عبـد اهلل محمـد ابن األبار، أبـو عبـد -

 م.2011، دار الغرب اإلسالمي، تون ، 2تحقيب بشار عواد معروف، ط

دار المنصــور الّسـني  يف تـاريخ الّدولـ  المرينيـ ،  الـّذاليرةلفاسـي، بـن أبـي ارص اا -

 للطباعة والورا ة، دت.

الوهاب ابن منصـور،  ، تحقيب عبدجنح رهر اآلس يف بناء مدين  فاسالوزنائي،  -

 م.1991، المطبعة الملاية، الرباط، 2ط

 الهرامـة، اهلل بن عبـد الحميد ، تحقيب عبدبتطريز الديباج اسبتهاجنيل البنبابي،  -

 م.1999ئرابل ، 

، تحقيــب محمــد أبــو القاصــادي رحاــ أبــو الحســن علــي القلصــادي األندلســي،  -

  .م2011، 1بيروت، لبنان، طاألجفان، دار ابن حزم، 
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، دار الغــرب اإلســالمي، بيــروت، الثقــايف الجزا ــرتــاريخ أبــو القاســم ســعد اهلل،  -

 م.1999

 تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهط العبر وديوان المبتدأ والخبر يفابن خلدون،  -

، ضبطص خليـ   ـحادة وسـهي  اكـار، دار الفاـر للطباعـة من ذوي الشأن األكبر

 م.2000والنّشر والبوايع، بيروت، 

، اسعال  بمن حّل مراكش وأغمات مـن األعـال العبا  ابن إبراهيم الّسماللي،  -

 م.1993اط، ، المطبعة الملاية، الرب2بن منصور، ط الوهاب مراجعة عبد

ــ  بــن إدريــ  الابــاين،  بــن جعفــر اهلل محمــد أبــو عبــد - ســاوة األنفــاس ومحادث

اهلل الاام  الاّبـاين  ، تحقيب عبداألكياس بمن أقبر من العاماء والّصاحاء بفاس

 وهخرون، دار الثقافة مؤسسة للنشر والبوايع، الدار البيضاء، دت.

الذيل والتكماـ  لكتـابي وسي، اهلل محمد األ الملك المراكشي. أبو عبد ابن عبد -

بن  ريفة، مطبوعات أكاديميـة    تحقيب محمدالموصوم والصا ، السفر الثامن

 المملاة المغربية، المغرب.

، الربـاط، جذوة االقتباس يف ذكر من حـل مـن األعـال  مدينـ  فـاس، القاضيابن  -

 م.1973دار المنصور للطباعة، 

، بيروت  لزكي  يف طبقات المالكي شجرة النور ابن محمد،  ابن مخلوف، محمد -

 دار الفار.

ــنطيني،  - ــ  القس ــن القنف ــاتاب ــروت، الوفي ــدة، بي ــاق الودي ، منشــورات دار اقف

 م.1993

المسـند الصـحي  الحسـن يف مـ ثر ومحاسـن مـوالي أبـي بن مراوق الخطيب، ا -

، دراسة وتحقيب ماريا خيسو  بيغيرا، الشركة الوئنية للنشر والبوايع، الحسن

 م.1991 -1401ر، الوزائ
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ــن خلــدون يحــي - ــدب ــي عب ــن بن ــوك م ــرواد يف ذكــر الما ــ  ال ــواد،  ، بغي ــب ال تحقي

، بغي  الرواد+ 1990 -1400الحميد حاجيات، الوزائر  الماببة الوئنية،  عبد

 م.1910 -1329تحقيب ألفرد بي ، الوزائر  مطبعة فونطانة، 

 المراجع بالاغ  العربي : -ج

، منشـورات كليـة اة ومؤلفات ابـن البنـا المراكشـيحي، محمد أبالغ، جبارأحمد  -

 -، مطبعة النوـاح الوديـدة29اقداب بالرباط، سلسلة بحو  ودراسات، ر م 

 م.2001البيضاء. الطبعة األولى.

، ندوة علمية يف موضـوص علـم البو يـت المغارب  وعاط التوقيت، أجبابديلي  خ -

بح، والبوثيـب ببنسـيب ، تنعيم مركز أكلو لل2014مار   30وعلك يوم األحد 

 ، المملاة المغربية.مع الوماعة القروية بأكلو بإ ليم تيزنيت

حـوم المصـادر الفاكيـ  األندلسـي  والمغربيـ : العمـل المنجـز، خوليو سامسـو،  -

، مقاد من كباب تحقيـب مخطوئـات العلـوم يف ومشروعات لابحث المستقباي

راهيم  ــبوح، مؤسســة الــرتا  اإلســالمي، أبحــا  المــؤتمر الرابــع، تحريــر إبــ

 م.1997الفر ان للرتا  اإلسالمي، لندن، 

مــدالل لقــراءة المــدالل إلــح صــناع  أحكــا  النجــو  البــن البنــاء ســالم يفــوت،  -

، ندوة العلم والفار العلمـي بـالغرب اإلسـالمي يف العصـر الوسـير، المراكشي

ــوم اإلنســانية، الر ــة اقداب والعل ــّزايت، منشــورات كلي ــاط، تنســيب بنّاصــر الب ع ب

 م.2001

تقــديط كتــاب جــامع المبــادا والغايــات يف عاــط الميقــات سـيدي عمــر عســالي،  -

، تارين الرياضيات العربية من و ائع أعماد الملبقى الـوئني لاحسن المراكشي

 م.1993األود حود تارين الرياضيات، غرداية، أبري  
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عاـح  تحقيق رسـال  يف معرفـ  قـدر مـا يـرى اسنسـان القـا طسيدي عمر عسالي،  -

بسيط األرض من الدا رة العظيم  المتوهم  عاح بسـيط األرض المـارة بموضـع 

، قدمه، ومن الدا رة العظيم  المسامت  لها يف أي فاـك أردنـا لاحسـن المراكشـي

، معهـد 2، 1، العـددان 15مقاد منشور يف مولة تارين العلوم العربيـة، المولـد 

 م.2011الرتا  العلمي العربي، جامعة حلب، سورية، 

منهجيـ  تـأليف كتـاب تعايمـي يف الّتقايـد الفاكـي العربـي، سيدي عمر عسـالي،  -

، مولـة دراسـات،  ( أنموذجـا85المؤلفات الفاكي  لاحسـن المراكشـي)القرن 

 ، جامعة عمار ثليوي باألغواط، الوزائر.2019، جانفي 74العدد 

لمغربيــ  الّســاعات المزوليــ  بعــروض المماكــ  اعبـد العزيــز خربــو  االفــراين،  -

، دار أبي ر راق للطباعة والنشرـ الربـاط، 1، طقيمتها التاريخي  وداللتها الفاكي 

 م.2019

، مقـاد نحـو تاريخيـ  لعاـط الفاـك يف الغـرب اسسـالميعبد الّلطيف الشقوري،  -

، 1منشور يف كباب جماعي بعنوان  كيف يؤرخ للعلـم، تنسـيب سـالم يفـوت، ط

ــة اقداب والعلــوم اإل نســانية بالربــاط، مطبعــة النوــاح الوديــدة منشــورات كلي

 م.1996بالبيضاء، المملاة المغربية، 

، ط، دار جـامع القـرويين المسـجد والجامعـ  بمدينـ  فـاسالبـااي،  الهاديعبد  -

 م.1973الاباب اللبناين، بيروت، 

، موسـوعة جامع القرويين المسجد والجامعـ  بمدينـ  فـاسالبااي،  الهاديعبد  -

، دار نشـر 2، ط1973، دار الاباب اللبنـاين، 1والفاري، ط لباريخها المعماري

 م.2000المعرفة، الرباط، المغرب، 
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بـن البنّـاء المّراكشـي،  األشكام المساحي  ألبـي العّبـاس أحمـدمحمد سويسي،  -

رفع الحجـاب عـن وجـوه أعمـام الحسـاب، بـين  وابن البنّاء المّراكشي يف كتابه

، ضـمن كبـاب  نمـاعج مـن ّتقعيـد الّرياضـيالّشرح االبستمولوجي والّتنظيـر وال

 م.2001، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1الرتا  العلمي العربي، ط

دولـ  اسسـال  يف األنـدلس، العصـر الّرابـع نهايـ  األنـدلس اهلل عنان،  محمد عبد -

 م.1997، ماببة الخانوي بالقاهرة، 4، طوتاريخ العرب المنتصرين

ــابي،  - ــد العربــي الخط ، مطبعــة فضــالة واقيــت أصــوله ومناهجــهعاــط الممحم

 م.1996المحّمدية، المغرب، 

، ، منشـورات كليـة اقداب2، طورقـات عـن حضـارة المـرينيين، محمد المنوين -

 م.1996 -4141، الرباط

، نـدوة تحقيـب الـرتا  الدراسـات الفاكيـ  يف المغـرب المرينـيمحمد المنـوين،  -

كليــة اقداب، مطبعــة ، منشــورات 1المغربــي األندلســي  حصــيلة وهفــاق، ط

 م.1997 م ، وجدة، 

 المراجع بالاغ  باألجنبي : -د

_ Emilia Calvo ،Two Treatises on M¡qat from the Maghrib (14th and 
15th Centuries A.D.) ،Suhayl. International Journal for the History of the 
Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation ،2004: Vol. 4 

- Julio Samsó ،Horoscopes amd History: Ibn Azzuz and his retrospective 
horoscopes related to the battle of El Salado (1340) ،” In The Formation of al- 
Andalus ،Part 2: Language ،Religion ،Culture and the Sciences ،edited by 
Maribel Fierro and Julio Samso ،1998  

http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/index
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/index
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/index
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/issue/view/14986
http://www.raco.cat/index.php/Suhayl/issue/view/14986
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- Julio Samsó ،‘Andalusian Astronomy in 14th century Fez: al‐Zīj 
al‐Muwāfiq of Ibn ʿAzzūz al‐Qusanṭīnī’ ،Zeitschrift für Geschichte der 
Arabisch‐Islamischen Wissenschaften ،11 (1997) 

- Josep Casulleras ;Ibn Azzūz al-Qusantīnī's tables for computing 
planetary aspects ،Suhayl. International Journal for the History of the Exact 
and Natural Sciences in Islamic Civilisatio(Barcelone) ،7(2007) ، 

- Marc Oliveras ،Comentario de Ibn Qunfuḏ al-Qusanṭīnīin La Urŷūza 
astrológica de ʿAlī b. Abī l‐Riŷāl junto al comentario ،Barcelona: Grup Millàs 
Vallicrosa d’Història dela Ciència Árab ،Publicacions de la Universitat de 
barcelona ،barcelona ،2012 

- Montse Díaz-Fajardo ،La teoría de la trepidación en un astrónomo 
marroquí del siglo XV: estudio y edición crítica del "Kitab al-adwar fi tasyir 
al-anwa de AbūʻAbd Allāh al- Baqqār ،2v 

 

 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Montse+D%C3%ADaz-Fajardo%22
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د يخ محمَّ  ن باقاسط ب الشَّ

ار البسكري   (8181هـ=8572)ت  الَخمَّ

اٌخ َمغُمورٌ   َنسَّ

 

 

 

 

 مقدم 

اًخا للابب، كان من خالد االئـالص علـى نسـخة  ار نسَّ مَّ يف على الشين الخت أود تعرُّ

ــاين  >المقنــع والشــرح الوــامع<مخطوئــة لابــاب   ــو الحسَّ وُّ لمؤلفــص أبــي القاســم ابــن خت

بـن عمـر ببلـدة  مقبنيات ومحفوكات ااويـة الشـين علـي، من ـه956الفاسي المبوىف سنة 

ة،  رب بسـارة (، 21ور ـة، مسـطرعا ) 140  )ال تحمـ  ر ـم الحفـ (، وهـي يف (1)ئ وْلقت

هـــ، بيــد الناســن  1293(، مابوبــة بخــر نســخي جميــ ، ن ســخت ســنة 14×19مقاســها )

د تـارين <عة . و ـد رجعـت  حينتهـا لموسـو(2)بن أحمد الخمار البسـاري بن بلقاسم محمَّ

ــايف ــر الثق ــاخة  >الوزائ ــص اهلل(، يف فصــ  )النس ــدكبور بلقاســم ســعد اهلل )رحم ــباع ال لألس

ـاخ يف عهـد االحـبالد الفرنسـي، فلـم  ون(، البي تحدَّ  فيص عن أبـرا وأ ـهر الن سَّ اخ  والنَّسَّ

                                                 
ــاين،  ( انعــر عــن ماببــة هــ ه الزاويــة  تــارين الماببــات اإلســالمية ومــن ألــف يف الابــب لعبــد1) الحــي الاب

 (.329-326)ص

 (.174-173عمر، )ص بن مخطوئة من مخطوئات ماببة ااوية علي 500فهر  ألهم  انعر  (2)

 سمير يحيح سمراد

 الجزا ر -بن با   /أحمد8جامع  وهران 
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ِسي المساجد، إع كان ال درِّ ه  يف ه ا الموضع، وإن كان عكره يف حديثص عن م  رت كت شين أجده عت

، وعكـره أيًضـا يف أصـحاب الماببـات )الخـزائن (1)الم كور يبعائى البدري  ولص تالميـ 

كان ولوْعا بجمع الكتب الخاصـ  بـه، وكانـت مكتبتـه <العلمية( الخاصة، و اد بالحرف  

 .(2)>كان محبًّا لاكتب، وكان تالميذه يستفيدون منها<، و اد  >متنوع  وهام 

ــاخت  محمــدلـ لك سـياون حــديثي عـن الشـين  ــار حـديًثا عـن نتسَّ مَّ بـن بلقاسـم الخت

ربًِاا أعمالص يف النساخة، حي،   اِخين، وم  سبدِرًكا على عدم الحدي، عنص يف النَّسَّ ب ب، م  للا 

ًسا، فإنص لم يشبهر يف جملة مـن ا ـبهر بالحـ ق  درِّ وإن كان  د ا بهر بين النا ف لاونِِص م 

يف  -نْسـن الابـب  -بم الدراسـات مـ ا الوانـب لـم عـ -أو علـى األ ـ -يف فن النَّْسـن، 

  خصيبص العلميَّة.

خصيَّ  يف الفروع اآلتي :  وسأتناوم هذه الشَّ

  ـ أصاه ونسبه 8

بـن  بـن أحمـد القـادر بـن عبـد بـن محمـد بـن أحمـد بن بلقاسم هو الشين محمد

ار، أص  العائلة من المغرب األ صـى، ثـم هـاجر أحـد أجـدادها إلـى  مَّ  ـرب  >ليانـة<الخت

ا إلى >بسارة< ا جد العائلة األود فهـو الشـين أبـو الشـباء >عر  أوالد نابت<، منضم  ، أمَّ

ار مَّ الخت
(3). 

 نبذة عن الشيخ أبي الشتاء )ُبوَشتَّح(: 

ـب )مـن  بيلـة -فيمـا يقـاد  -بن موسـى  هو أبو الشباء، اسمص محمد ،  ـاويُّ النَّست

ـار، كـان أسـمر اللَّـ ون، وسـبب تسـميبص بـأبي الشـباء، أن النـا  الشاويَّة(، معروف بالخمَّ

                                                 
 (.3/150) تارين الوزائر الثقايف ألبي القاسم سعد اهلل، انعر  (1)

 (.5/391) المصدر السابب انعر  (2)

 (.23تحفة الخلي  يف نب ة من تارين بسارة النخي  ألحمد خمار، )ص انعر  (3)
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احباجوا إلى الشباء فلوؤوا إليص يطلبون منص االسبسقاء، فأ مطروا يف الحاد، وجـرى عليـص 

سم. وهو من كبار المشاين، أخ  عن أبي محمد سيدي عبـد
ِ
اهلل الغـزواين، تـويف  علك اال

فن بـ  ـه997 واد سنة  11ضحوة يوم األربعاء  ن بالد فشبالة بقـرب هنـر م >همرگو<، ود 

 . (1)-بينص وبين هنر سبو -ورغة 

 يف بسكرة: >الخمار< عا ا  - 7

بـن خمـار بـأمرت مـن  من ه ه العائلة هو الشـين بلقاسـم >بسارة<أود من اسبوئن 

ة<بن عمر الطولقي، فسان   يخص علي ا ت ، ثـم بنـى -أحـد أحيـاء بسـارة القديمـة ->  تدَّ

يف أواخــر القـرن الباسـع عشــر مـيالدي، و ــد  ـام ببوســعة  وا ـرتى أمالًكـا كثيــرة، وهـ ا

ــري< ــة<ب >جــامع ســيدي الخنف ا ت ــص  الشــين محمــد(2)> تدَّ ه  ابن ــدت ــواله بع ــ ي ت ــن  ، ال ب

 .(3)بن الخمار، ال ي جع  منص ااويًة لبحفي  القرهن وتدري  العلوم الشرعية بلقاسم

 مولده وتعايمه: - 5

الشين محمد م( 1951هــ=1267ن رتجم لـص  ولـد سـنة ) بن بلقاسم الخمار ال ي وت

، وتعلم فيها المبادا األولى علـى يـد الشـين محمـد ادبـاب ، ثـم انبقـ  إلـى >بسارة<ب

بــن عمــر بِطولقــة إلكمــاد تعليمــص، ومــن أبــرا  ــيوخص فيهــا  األســباع  ااويــة الشــين علــي

يسي(، إلى أن تخرج يف سنة ) )الشين  .(4)م(1972هـ=1299بن بلقاسم الدِّ

                                                 
( 106-104ممبع األسماص يف الوزولي والب باص وما لهما من األتبـاص لمحمـد المهـدي الفاسـي )ص انعر  (1)

( وســلوة 459 -459ومــرهة المحاســن مــن أخبــار الشــين أبــي المحاســن لمحمــد العربــي الفاســي )ص

 (.1/155األنفا  ومحادثة األكيا  بمن أ رب من العلماء والصلحاء بفا  البن جعفر الاباين )

تحفة الخليـ  يف نبـ ة مـن تـارين بسـارة النخيـ  ألحمـد  انعر  .ـه 7يرجع تأسي  ه ا الوامع إلى القرن ( 2)

 (.52خمار، )ص

، وعـن ااويـة الشـين (24 -23تحفة الخلي  يف نب ة من تـارين بسـارة النخيـ  ألحمـد خمـار، )ص انعر  (3)

ار البساري محمد  ( منص.50 -49)ص انعر  بن الخمَّ

 (.79-76الحليم صيد، )ص معوم أعالم بسارة لعبد انعر  (4)
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يِسي: عن الشيخ نبذة  بن باقاسط الدِّ

يسي صـاحب  بن بلقاسم هو الشين بن الصغير، من عرية سيدي إبراهيم الغود الدِّ

ــة ابــن علــي الشــريف  ــة ثــم ااوي ــة ئ وْلقت ة(، دترت  يف ااوي ادت ــة ب وْســعت يْ  )ناحي ــة الــدِّ ااوي

علًِّما، ثم اسبقرَّ هخًرا بالدِّ  ة م  ئتة، ثم رجع إلى ااوية ئ وْلقت ي ، وا بغ  باسب را ـص بشالَّ

يْ  ســـنة  معبِمـــًدا علـــى الزراعـــة ونْســـن الابـــب، وكـــان لـــص خـــرٌّ جميـــ . تـــويف بالـــدِّ

 . (1)م(1993=ـه1311)

  إجاراته ورحالته - 1

ــين ــة )الش ــة الطولقي ــباعه يف الزاوي ــص أس ــدري   أعن ل يســي( يف الب ــن بلقاســم الدِّ ب

،  اد يف أود اإلجااة   ه  قي المكر  الطاهر النقي العـالط األجـل الشاب الت<واإلفباء وأجاات

إلن، وفيها الشهادة لص باألهلية يف العلم واعبنائص  >...بن الخمار من تالميذنا السيد محمد

 .>وِعْشِقه فيه<بص 

إلــى بــالد المشــرق ألداء فريضــة  -م( 1972=ـهــ1299) -لي ســافر يف هــ ه الســنة 

 ت العديدة، منها الحج وللقاء العلماء، و د حصَّ  هنا  على اإلجااا

 بن إبراهيم بثبت محمد األمير المالاي، غير مؤرخة. (2)ـ إجااة الشين حسن

 ـ إجااة الشين أحمد األاهري بالثبت نفسص، غير مؤرخة أيًضا.

 22بن محمد العربي المدر  بالمسـود النبـوي مؤرخـة يف  ـ إجااة الشين محمد

 هـ.1299عي القعدة 

                                                 

 .(429 -7/427و) (5/400) تارين الوزائر الثقايف انعر  (1)

بــن عابــد المــالاي، يعــرف يف مصــر  بــن حســين بــن إبــراهيم كــ ا، ولعــ  الصــواب  حســين، وهــو حســين (2)

 (.2/230) األعالم انعر  .ـه1292باألاهري، تويف سنة 
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المدر  بالمسود النبوي بثبت  (1)بن كاهر الوتري بن علي ـ إجااة الشين محمد

نِي المؤرخة يف عي القعدة سنة  الَّ  .ـه1299صالح الف 

، ي ـدرِّ  العلـوم >جامع سـيدي الخنفـري<ورابر يف  - >بسارة< -رجع إلى بلدتص 

وي قرا  القرهن
(2). 

ِجـِص   -م 1972-لي  لـديَّ معلومـات كافيـة عـن نشـائص العلمـي مـا بـين سـنة تخرُّ

ة( و ا ت ًسا رسمي ا يف بسارة ) تدَّ رِّ دت م مـن رحلبـص -(3)م1991-سنة تعيينص م  ، ِسـوى مـا تقـدَّ

 الحواايَّة. وربما كانت لص رحالٌت أخرى يف الشرق أو الغرب.

  وفاته - 7

ال ي أصبح  >جامع سيدي الخنفري<م(، ودفن داخ  1910هـ=1327تويف سنة )

ى باسِمِص أيًضا يسمَّ
(4). 

  مؤلفاته - 3

ى   بن بلقاسم لم يرت  لنا الشين محمد ـار مـن المؤلفـات ِسـوت مَّ رسـال  يف <بن الخت

 .يف البصوف (5)>بن أبي القاسط الهاماي الرد عاح بعض ما جاء يف مرا ِي الشيخ محمد

  عقبه - 2

ــو الشــاعر المعــروف بلقاســم ــى اقن، وه  ــا إل ــزاد حي  ــن ال ي ــاده مت ــن أحف
مِ ــن  وت ب

                                                 
 (.6/301، )األعالم للزركلي  ترجمبص يف( انعر 1)

 (.77الحليم صيد، )ص معوم أعالم بسارة لعبد انعر  (2)

 (.3/150) تارين الوزائر الثقايف انعر  (3)

مقـاد األسـباع عبـد24تحفة الخلي  يف نب ة من تارين بسارة النخي  ألحمد خمار، )ص انعر  (4) القـادر  (، وت

-http://www.aswat: )>مولة أصوات الشماد< ع بومعزة، يف عكرى رحي  الشين أحمد خمار، مو

elchamal.com/ar/?p=98&a=45737.) 
معوــم أعــالم بســارة ( و24تحفــة الخليــ  يف نبــ ة مــن تــارين بســارة النخيــ  ألحمــد خمــار )ص انعــر  (5)

 (.79الحليم صيد )ص لعبد
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ا حفيده الشين أحمـد1931قاسم الخمار )ولد سنة بن بل بن محمد الصادق بـن  م(، وأمَّ

ــف  بــن محمــد الصــادق ؤلِّ تحفــة الخليــ  يف نبــ ة مــن تــارين بســارة <بــن بلقاســم فهــو م 

لد يف >النخي   م.2005م، وت وفِّي يف 1919، و 

 أوم اشتغاله بنَْسخ الكتب: - 1

ة بن عمر بِ  وأود  عهده بنتسن الابب كان يف ااوية الشين علي مهـد تعليمـص  -ط وْلقت

و فإهنا مؤرخٌة يف سنة ) وُّ هـ(، 1293األود ـ، يدد عليص النسخة البي كببها مِن  رح ابن خت

بَّمــا ا بــدى يف علــك بشــيخص )الشــين ــة. ور  ــن بلقاســم  أي امــانت تبلمــ ه يف هــ ه الزاوي ب

م. طِّص الومي  كما تقدَّ ن الابب بخت نْست يسي( ال ي كان يت  الدِّ

ار(:تكوينه  - 1  لمكتبته )أو مكتب  الشيخ الَخمَّ

وجلوسص فيص  -المالصب لداره- >جامع سيدي الخنفري<وبعد اسبقراره أخيًرا يف 

جمـع  لبدري  الطلبة، كان يتنسن كثيًرا من الابب يسـبعين مـا يف البـدري  والمطالعـة، وت

ار<، كانت عند عائلة (1)ماببًة كبيرًة مبنوعةً  مَّ ـمَّ هلتـت ف>هد الخت يمـا بعـد  إلـى أصـهارهم ، ث 

 . (2)عن ئريب البيع >ئولقة<يف  >بن عمر هد الشين علي<

بن عمر بطولقة مِـن الابـب البـي  وجدت  يف فهر  مخطوئات ااوية الشين علي

ار غير الشرح الم كور أًوالت )يف صدر المقـاد(  مَّ بِضـعة  -هي مِن نتْسن الشين محمد الخت

 كبب هي 

حســـن القنـــاوي الشـــافعي، وتـــارين نســـخص   بـــن لمســـعود نصـــيح  اسالـــوانــــ 

 .(3)ـه1294

                                                 

 (.151-3/150) ،تارين الوزائر الثقايف ألبي القاسم سعد اهلل انعر  (1)

 ما أفادين ب لك أحد أفراد عائلة الخمار.( ك2)

 (.159-159عمر، )ص بن مخطوئة من مخطوئات ماببة ااوية علي 500فهر  ألهم  انعر  (3)
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 .(1)ـه1296يف الفرائض، وتارين نسخص   رجز أبي إسحا  التامساينـ 

ألحمـد المنوـور الفاسـي، وتـارين  شـرح المـنه  المنتخـب يف قواعـد المـذهبـ 

 .(2)هـ1299نسخص  

ص، على أنص ال تزاد موموعة من الابب لـم ت فهـر  ولـم يضـمها الفهـر  المطبـو

ار. مَّ ا مما نسخص الشين الخت هت  فلع  األيام ت عِهر لنا غيرت

 استمراره يف النَّْسخ إلح أالرياته: - 81

ار يشبغ  بِنتسن الابب إلى أواخر ِسنِي حياتص البـي بلغـت نحـو  اسبمر الشين الخمَّ

ه، وهخر عمـ  أيًضـا يف 1293كان سنة  -و فت  عليص  -سنًة، فأود عم  لص يف النَّْسن  60

ار البساري لم ينقطع عن نتْسـن  . والمراد أن الشين محمدـه1303سنة  بن بلقاسم الخمَّ

الابب بخر يده، وعن المطالعة فيها من أيام البحصي  إلى أيام البدري ، و طع يف علك 

ــاه مــن القــراءة والمطالعــة يف الابــب  اهــرة  ــبابص و ــرًخا مــن كهولبــص، ولِمــا كــان يتبعانت

ها  أ ِصيب بمر ت يف عينتيص يف هخر حياتـص، و ـد سـافر إلـى تـون  المخطوئات والنق  من

ا أدَّى إلى عزلـص عـن البـدري  1905ألج  العالج يف سنة  م، وا بدَّ عليص مر   عينيص ممَّ

 .(3)م1910م، ولم يلب، أن تويف )رحمص اهلل( بعدها يف سنة 1909الرسمي يف سنة 

و: البن >المقنع والشرح الجامع< نسخ  كتاب - 88  الجُّ

... انبهى على يد ناسـخص لنفسـص ثـم <  >المقنع والشرح الوامع< اد يف هخر كباب 

بـن الخمـار البسـاري منشـًأ وداًرا  بـن أحمـد بـن بلقاسـم لمن  اء اهلل من بعـده  محمـد

                                                 
 (.239-237، )صالمصدر السابب انعر  (1)

 (.92، )صالمصدر السابب انعر  (2)

 (.151-3/150) ،تارين الوزائر الثقايف ألبي القاسم سعد اهلل انعر  (3)
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من هوـرة مـن لـص  ثالث  وثمانين وما   وألف 1293األ عري اعبقاًدا المالاي م هًبا عام 

و ــد و ــع اخــبالف بــين كبابــة تــارين النســن باألر ــام وبــالحروف، اهـــ.  >الِعــز والشــرف

واحبماد الخطأ يف كبابة األر ام أكثر منص يف الابابة الحرفية، فإعا اعبمدنا ما كببص بالحرف 

هو ) م(، وه ا ال يبوافـب مـع مـا  ـدمنا يف 1769هـ( فسيوافب بالميالدي حوالتي )1193وت

القرن الباسع عشر الميالدي، فياـون المعبمـد  ترجمة الشين محمد الخمار فهو من أه 

و المابوب باألر ام  ) ناِسـب 1966هـ(، ألنـص الـ ي يوافـب حـوالتي  )1293إعن ه  م( الم 

للفرتة البي عا  فيها الشين الخمار، وما و ـع يف كبابـة الحـروف هـو خطـٌأ وسـهٌو، واهلل 

 أعلم.
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 >المقنع والشرح الوامع<الور ة األخيرة من نسخة كباب 

 لاتاودي ابن سودة: >الفجر المنير< كتاب نسخ  - 87

ــف مــن نتســِن  >فهــر  مخطوئــات الخزانــة العامــة بالربــاط<و فــت  يف  ؤلَّ علــى م 

( 1/د/1965(، وتر يمـص )175الشين، هـو يف القسـم الثالـ،، الوـزء األود، )الصـفحة 

 >الفجــر المنيــر يف الــرد عاــح مـن أبطــل صــالة الجــط الغفيــر<ضـمن مومــوص، هــو كبـاب 
فهر   1795هـ=1209 بن سودة )ت بن الطالب للباودي وافب الفراغ من <م(،  اد الم 

هـ وهو منقود مِن خـر ناسـخها مـن خـر 1309رجب الفرد عام  10نسخص يوم األربعاء 

حلى  >لخمار البساريبن ا بن بلقاسم مؤلفها، بخر محمد اهـ،  اد  بخر مغربي جيِّد م 

 ولط أقف عايها./ب. 11/ب إلى 1باأللوان، ضمن موموص من ور ة 
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ار أيًضـا، تـددُّ علـى أنَّـص  مَّ ثم و فت  على نسخة أخرى للاباب من نسن الشين الخت

ة، هــي مــن محفوكــات جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود بالريــا ،  نســخص أكثــر مــن مــرَّ

، مقاســها  22ور ــات، مســطرعا  9(، تقــع يف 7741ة العربيــة الســعودية، بــر م )المملاــ

ٌم علـى نسـخة ـه1303صفر  20. كببت يف 4/20× 5/15 . فـددَّ علـى أنـص نسـخها مبقـدِّ

 الرباط.

رضـي اهلل  قام الذي نقاُت من الطه: منقـوم مـن الـط المؤلـف...< جاء يف هخرها 

 .>نعنص ونفعنا بربكاتص وبركات أ ياخص، همي
الشـين  -وجاء يف هخرهـا تقـريٌ  لوـواب البـاودي، يعهـر أنـص مـن تحريـر الناسـن 

ار مَّ  ،  اد -الخت

الحمد هلل  الوواب أعاله صحيح غني عن البصـحيح، أجـاد فيـص المويـب وأتـى <

فيص من حسن تصرفص بـاألمر العويـب، فلـم يبـب للزيـادة عليـص مبسـع، وال القصـور مثلـي 

ولى أمـر الوميـع وياـون للاـ  منـا بمـا كـان بـص لاـ  منصـف وراءه ماان يسـع، واهلل يبـ

اهـ مطيع، همين والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد وهلص وصحبص إلى يوم الـدين 

بــن الخمــار البســكري ناقاهــا الثالــث مــن الــط مؤلفهــا وهــو تمــا  الثالثــ . كتبــه  محمــد

 ، وعلى إثره أيًضا >بن باقاسط ابن الخمار البسكري محمد

انبهى الفور المنير يف الرد على من أبطـ  صـالة الوـم الغفيـر بحمـد اهلل وحسـن <

عونص، والصالة والسالم على سيدنا محمد وهلص وصحبص، بخر ثال، مـن نقلهـا مـن خـر 

اهلل نوـ  سـيدي إبـراهيم الديسـي غفـر اهلل لـص ولوالديـص  بن عبد مؤلفها فقير ربص المربو 

د وال  وة إال باهلل العلـي الععـيم، وافـب تمـام كببهـا ولمشايخص ولعامة المسلمين وال حو

ثالثـة وثالثمائـة  1303مضت من صفر الخيـر أود فصـ  الشـباء سـنة  20يوم السبت يف 

 .>ملسو هيلع هللا ىلصوألف من هورة من خلب على أكم  وصف 
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ــة هاــ ا   ــيَّن أســماء الثالث ــن  الــط محمــدومــن خــالد هــ ه الفقــرة األخيــرة يبب ب

ار البسكري، باقاسط يِسي،  بن عبد عن الط المبروك بن الَخمَّ اهلل نجل سيدي إبراهيط الدِّ

 بن سودة. بن الطالب عن الط الُمِجيب محمد التاودي
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 منزلته يف أعمام النَّْسخ: - 85

ـار،  ، فالناكر يف أعماد النَّاسن الشـين محمـدأما القيم  الجمالي  مَّ بـن بلقاسـم الخت

عبناء بالمابوب. 
ِ
 يرى فيها جودة الخر وجمالص ويِود لمسة اال

ن المنقود عنها، وأهمية مواضيعها.وأما القيم  العامي   ، فهي حسن اخبيار النُّست

منقـوم ِمـن الـط <للباودي ابن سـودة   >الفور المنير<أفاد  ول ص يف هخر نسخة  و د

ها أجودها وأ رمـا >ناسخها من الط ُمؤلِِّفها ن البي ي ريد نتْسخت ، أفادت أنص كان ينبقي من النُّست

. مت  إلى المؤلف، كما تقدَّ

ه ي   >المقنع والشرح الوامع<وك لك يف نسخة كباب  و، حي،  نود  ثبـت البن خوُّ

ـو  -تارين فـراغ المؤلـف  وُّ وكـان فراغـه منـه ... : <مـن  ـرحص،  ـاد يف هخـره -ابـن خت

، را نـا اهلل خيـره وو انـا رضي اهلل عنه يف آالر شوام مـن سـن  اثنـين وثالثـين وتسـعما  

. وهو ما لم ت كره بقية النسـن البـي و فـت  عليهـا، وهـي خمـٌ  )نسـخة مؤسسـة > ره

 (13376و 13303سـخبان يف الخزانـة الحسـنية بـر م )( ون379عالد الفاسي )بر م ص

ــد ــر م ) ونســخة مؤسســة الملــك عب ــز بالبيضــاء ب ــة 464العزي ــة الوئني ( ونســخة المابب

 . (/ 917المغربية بر م )

  جـواٌب فقهـي يعـالج مسـألة >الفوـر المنيـر<أما أهمية موضوص الابابين، فاباب 

ان.عدم صحة الصالة خلفت من ال ي حسن القراءة أو مس  ألة بطالن االئبمام باللَّحَّ

  هو  رح أرجـواة أبـي ايـد البلمسـاين >المقنع والشرح الوامع<وموضوص كباب 

 يف مسائ  البيوص.

ه، كمـا أن الحاجـة إلـى معرفـة هـ ه المسـائ   طتـر  ين لـص أهميبـص وخت وكاِلت الموضوعت

ة و ديدة. لِحَّ  م 
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، فـإنني لـم أئلـع خ( وتصحيحهوأما تقييط عماه من حيث ضبط النَّص )َمَحل النَّْس 

مـا  المقنـع <كبـاب -على جميع أعمالص، وإنمـا ائلعـت فقـر علـى عملتـْين لـص، األود منه 

ن، وبعد معالوة النَّص )أو النُّسخة البي مـن عملـص(  - >والشرح الوامع من بواكير ما نتست

قابلبهـا، لـ ا لـم تت  ْخـ   مِـن كهر عليها بعـض  االسـبعواد يف النَّسـن وعـدم تصـحيحها وم 

ـنعة  عـالِم أو مـن لـص ا ـبغاٌد  حة، فلـم يعهـر عليهـا صت أخطاء وكلمات غيـر م صـحَّ قر وت ست

ـاخ العـاديُّون. وربمـا ياـون عـ ره يف  بالِعلم على األ  ، فخرجت كأيِّ عمـ ت يتعمل ـص النُّسَّ

خها يف  بابص ويف امان تبلم ه يف ااوية ئولقة.  علك أنص  نتست

ــا كبابــص اقخــر  فيحبــاج إلــى فحــص ومقابلــة علــى نســخص  - >وــر المنيــرالف< -أمَّ

األخرى. و د ئبع مؤخًرا عن دار الابب العلمية ببيروت، ببحقيب الدكبور يون  بقيان، 

 ولم يبيسر لي الو وف عليص.

 الاتم 

ـار البسـاري  ه ا و خصيَّة الشين محمد مَّ ـاخ -بـن بلقاسـم الخت الـ ي نعبُّـص  بالنَّسَّ

غمور ا إلـى مزيـد البحـ، والبقصـي للاشـف عـن أعمالـص وتقيـيم ال تزاد تحبا -المت ج منَـّ

دِّ جسور البواصـ  العلمـي  إنباجص وإبراا جهوده ومساهماتص يف إثراء الماببة المعرفية ومت

 بين أهلص وتخليد هثار األجداد يف بتنِيِهم.

، سيَّما وأحـد أحفـاده  ولي أمٌ  يف أن تعهر أعمالص وأ ياء من أخباره ولو بعد حينت

ـار - ـى أن  -الشين أحمد الخمَّ ست كـان يمبلـك ماببـًة مهمـًة، ال تـزاد  ائمـًة إلـى اقن، فعت

ن الباحثون منها في خرجوا للعموم مخبوءاعا ومانوااعا. اَّ  ي مت
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 مقاصد اسمام  عند الفقيه 

 هـ(8588بن َمْحَمد السوسي السماللي)ت عاي

 

 

 

 

 بسط اهلل الرحمن الرحيط

 الحمد هلل وحده.. والصالة والسالم على من ال نبي بعده..

، لـص أهميبـص وماانبـص، وأثـره الواضـح يف اإلمامـةفإن الحدي، عن مقاصد  أما بعد 

اعبزاا المسلم بدينص، وتشببص بِقيتمص، والطاعة تبحقب بلزوم جماعـة المسـلمين وإمـامهم، 

الة وأه  األهواء ودعـاة الخـروج، كمـا أن الوماعـة واالتحـاد تبحقـب خالفا للفرق الض

باإلمامــة، وال إمــام إال بالســمع والطاعــة. فاإلمامــة هــي حــار  هــ ا الــدين، ولهــا اليــد 

 الطولى لصيانة ه ا الدين وإ امة  عائره، وال ب عنص من عب، الدجالين ودعاة الفبن.

ــة الغــرب اإلســالمي بإع مــاد المقاصــد وإكهــار أحاــام و ــد أســهم فقهــاء مالاي

الشريعة وعللها يف مصـنفاعم المبنوعـة علـى  ـا  إ ـارات وتلميحـات، يف مصـنفاعم 

ــي  ــن العرب ــوااد وغيرهــا، ومــنهم القاضــي اب ــة، ون ــون حديثي المبنوعــة مــن تفاســير ومب

  هـــ( وابــن ر ــد544 هـــ(، والقاضــي عيــا  )ت543 المعــافري دفــين مدينــة فــا  )ت

 هــ(، والحسـن اليوسـي914 هـ(، والونشريسي )ت909 ون )تهـ( وابن خلد595)ت 

 هـ(، ... وغيرهم.1062)ت هـ(، والشين الساباين1102)

 العزيز يوسويف موالي عبد

 اسسالمي  وتحقيق التراث باحث يف الدراسات
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ــة الغــرب ومــن أولئــك العلمــاء الــ ين ســاروا علــى هــ ا الــنهج  مــن فقهــاء مالاي

بمخطوئاتـص وكباباتـص. بن محمـد السوسـي السـماللي نزيـ  فـا   اإلسالمي الفقيص علي

حْ بـن  فمن هو علي ـدمت السـماللي؟ وأيـن يبولـى البعـد المقاصـدي لمإمامـة عنـد هـ ا  مت

 ما سأوضحص بعد ه ه البقديم يف مباح، ثالثة الفقيص؟ ه ا بحود اهلل 

ــد الســماللي، والثــاين تطر ــت فيــص  األود تناولــت فيــص ســيرة الفقيــص علــي ْحمت بــن مت

 الفقيص السماللي. لماهية المقاصد واإلمامة، والثال، بينت فيص أهم مقاصد اإلمامة عند

 بن َمْحَمد السماللي السوسي المبحث األوم: سيرة عاي

 نسبه ونشأته  المطاب األوم:

ْحمد )بفبح أولص(، بن علي هو أبو الحسن علي ْحمد بن مت ْحمد  بن علي بن مت بن مت

وإعا كـان مـن العسـير ، (1)المدعو سيدي محمد البزكورت الشريف السوسـي السـماللي

دتص فإنـص ال بـد مـن اسـبعماد بعـض القـرائن لالهبـداء إلـى هـ ا البـارين تحديد تارين وال

 /ـهــ1275) ، يقــود المؤلــف نفســص أن الام الشــين الحــراق الــ ي مــات ســنةبالبقريــب

م(، 1977هــ/1294بـن سـودة )ت بـن الطالـب م(، و رأ القزويني على المهـدي1959

 ن القرن الباسع عشر.فباون والدة السماللي إعن يف األربعينيات أو الخمسينيات م

ولــد بســو ، وتربــى فيهــا ودر  علــى  ــيوخها، ثــم هــاجر إلــى فــا ، وإن كــان 

 يوه  تحديد تارين هورتص، لان من المؤكد أنص  دمها بعد أن ا بد عوده.

در  المولف مخبلف المواد العلمية السـائدة حينهـا، سـواء بـالقرويين أو بغيرهـا 

                                                 
ج. 15، م.خ، بالخزانــة العامــة، ر ــم 19لوحــة  هنايــة المقــود يف تنبيــص همــم الفحــود، للســماللي، انعــر  (1)

 . 163لص، لوحة   ومخطوط  عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة،
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ي كر الشين دون أن ي كر المادة الملقنة أو تـارين  من المساجد والزوايا، وإن كان أحيانا

 تلقينها. 

ْحمد نفسص من ساللة األ راف السمالليين، وأ ـار إلـى  بيلـة  عّد الفقيص علي بن مت

و يف إدّ  ا وبعقيـ ( بسـو ، فقـاد يف هنايـة جده سيدي محمد البزكريت ومسـقر رأسـص)أتْمر 

وكان الفراغ من تـأليف هـ ا الابـاب <  كبابص عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة

بـن محمـد السوسـي الشـريف  عام تسعة وتسـعين ومـائبين وألـف، علـى يـد مؤلفـص علـي

وْرت، و) وْرْت( كلمة أماايغة وهي الحولـة تت السماللي من عرية سيدي محمد البَّْزك  اْسا 

عليهـا يومـا بالعربية، لقب ب لكف ألن صائدا صاد حولة وأدخلها  بة الشين، فأو د النار 

وليلبين فلم تطب، وهو يف بني بعقي  يف موضع يقـاد لـص أمـرو، تبميـز أبنـاؤه باـرب هعاهنـم 

، والسوسي نسبة إلى سـو  (1)>ل لك يقاد لص سيدي محمد بومزوغ وهو بالعربية األعن

، الفقيص العالمة، المدر ، الشاعر األديـب، النـواالي  ثم الفاسي السبيطانص ونزولص بفا ت

الفاضــ ، نشــأ رحمــص اهلل يف ســو  األ صــى، ثــم اســبوئن فــا  والام محمــد الصــويف 

 الحراق ببطـوان، كـر  حياتـص كمـدر  ومسبشـار عسـاري للسـلطان المـولى الحسـن

 . (2)األود

                                                 

. ومخطوط هناية المقـود يف 163( مخطوط عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة، للسماللي، لوحة 1)

 . 19همم الفحود لص لوحة تنبيص 

 بـن محمـد الطيـب الابـاين، ومحمـد حمـزة بـن انعر ترجمبص وأخباره يف  سلوة األنفا ، للاباين، تـح. حمـزة( 2)

. واإلعــالم، للمراكشــي، المطبعــة 590ص 3م.ج2014هـــ/1435، 1علــي الابــاين، دار األمــان، الربــاط، ط

. واألعــالم، للزركلــي، دار العلــم 1452 ، ر ــم262ص  ،9م، ج1993هـــ/1413. 2الملايــة الربــاط، ط

. وإتحـاف المطــالع، البـن ســودة، تـح. محمــد 20-19صــص 5م، ج2002. 5للماليـين، بيــروت، لبنـان، ط

ــة، 321ص 1م، ج1997هـــ/1417، 1حوــي، دار الغــرب اإلســالمي، ط . ومعوــم المــؤلفين، لرضــا كحال

. ومؤرخـون مغاربـة يف 9993 ـم، ر506ص 2م، ج1993هــ/1414، 1مؤسسة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، ط

 .35ص  م،2016، 1الفرتة المعاصرة، لخالد ئحطح وحسن باور، منشورات أم ، الرباط، المغرب، ط
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 المطاب الثاين: شيواله

اسبخرجت بعض مدرسيص ممـن ترجمـوا لـص، وكـ لك مـن خـالد اسـبقراء مععـم 

 هم  يوخص هم مخطوئاتص، وبعض مخطوئات معاصريص، وأ

بـن  السالم بن عبد   هو النواالي المحقب أبو الحسن سيدي عليعاي التسوليـ 1

 هــ/1259)ت علي مديد  البسولي، لص اليد الطولى يف علـم النـوااد واألحاـام، مـات

و د اسبفاد منص السماللي يف نواالص، وأكثر من عكره واالسبشـهاد بأ والـص يف ، (1)(م1942

  (2)كبابص المخطوط عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة كباباتص وخصوصا يف

الحسـن  صـارة  بـن علـي أبـو بـن ادريـ    وهـو علـيبـن إدريـس قصـارة ـ عاي7

، لـم يصـرح السـماللي يف كباباتـص أنـص تبلمـ  (3) م(1943هـ/1259الحميري، مات سنة)

                                                 

علي  بن إدري  الاباين، تح، حمزة بن ( ينعر ترجمبص وأخباره يف  الشرب المحبضر والسر المنبعر، لوعفر1)

 بـن . وسلوة األنفا ، لمحمـد49، ر م 63ص  ، ب/ت،1الاباين، الموسوعة الابانية لبارين فا ، ط

المنبصـر  بـن الابيـر الابـاين، تـح، علـي . واهر اق  يف بيوتات أه  فـا ، لعبـد1/335جعفر الاباين 

. و ــورة 1/244م 2002هــ/1422، 1الابـاين، مطبعـة النوــاح الوديـدة، الــدار البيضـاء، المغــرب، ط

ـــد ـــح عب ـــوف، ت ـــة، لمخل ـــور الزكي ـــالي، دا الن ـــد خي ـــان، طالموي ـــروت، لبن ـــة، بي ـــب العلمي . 2ر الاب

 . 1593، ر م 1/567م 2010

. ورســالة يف 407-367-67( ينعـر  مخطــوط هنايـة المقــود يف تنبيــص همـم الفحــود، للسـماللي، لوحــات  2)

. ومخطـوط منبهـى النقـود 19، لوحـة 30الوهاد، لص، من، بالخزانة الحسنية ضمن موموص، تحت ر م 

د.ومخطوط عناية االسبعانة يف حام  633. من بالخزانة الوئنية، ر م 124  ومشبهى العقود، لص، لوحة

 109-75-20-19-13البوكيف والمعونة، لص، لوحات  

عزوا، مركز  بن ( ينعر ترجمبص وأخباره يف  الفهرسة الاربى والصغرى، البن الخياط الزكاري، تح، محمد3)

. وسـلوة 14، ر ـم 106م 2005هــ/1426، 1نـان، طالرتا  الثقايف المغربي، المغرب، دار ابن حزم، لب

. 1595، ر ـم  1/569. و ورة النـور الزكيـة، لمخلـوف 317ر م  379/ 2األنفا ، لمحمد للاباين 

، 299اهلل كنـون، مطـابع سـال، المغـرب، ب/ت  ومعوم المطبوعـات المغربيـة، للقيطـوين، تقـديم عبـد

 . 1/174. وإتحاف المطالع، البن سودة 659ر م 
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 صـارة، مـن ضـمن بـن إدريـ   عليص، إال أن المؤرخ اللوائي العمـراين عـّد الشـين علـي

وممن أخ  عن سـيدي علـي البسـولي <الشيوخ ال ين أخ  عنهم السماللي العلم، فقاد  

الـرحمن وسـيدي علـي  صـارة وغيـرهم، العالمـة  والشين المرنيسـي والشـين ابـن عبـد

 .(1)>بن محمد السماللي المدر  المفبي النواالي المطالع أبو الحسن علي

ــ 3 ــد الحــرا :ـ ــة  المبضــلع يف ســيدي محم ــائن، أخــ  ئريق علمــي العــاهر والب

أخـ  ، (2)م(1945/ـهـ1261البصوف من الشين موالي العربي الـدر اوي، مـات سـنة )

ْحمـد السـماللي الـ ي صـرح يف مخبلـف مخطوئاتـص  عنص عـدة تالميـ  مـنهم علـي بـن مت

يقود  يخنا ووسـيلبنا إلـى ربنـا <بمالامبص والرتبية على يديصف فاان يعرب عن علك بقولص  

  .(3)>دي محمد الحراقسي

كان نادرة و بص يف الحدي، والبيان واألصود، أخ  عن جماعـة  ـ الوليد العراقي:1

بـن سـودة المري...وغيـرهم،  بـن البـاودي منهم سيدي حمدون بالحاج، وسدي أحمد

د السماللي، ال ي عرب أنص من  يوخص يف الرتبية والسلو ، مـات  وعنص أخ  علي ْحمت بن مت

 . (4)م(9491هـ/1265سنة)

                                                 

  .2/742 ينعر  المفاخر العلية والدرر السنية، للوائي العمراين (1)

. وسـلوة 12، ر ـم 105الفهرسـة الاـربى والصـغرى، البـن الخيـاط الزكـاري  ( ينعر ترجمبـص وأخبـاره يف 2)

. والمطــرب بمشــاهير 1/191. وإتحــاف المطــالع، البــن ســودة 350، ر ــم 1/491األنفــا ، للابــاين 

. وئبقـات 229م، ص 2003هــ/1424. 4، دار األمـان، الربـاط، المغـرب، طأولياء المغـرب، للبليـدي

 . 57، ر م 155م 2005هـ/1426. 2الشاعلية الاربى، للاوهن، دار الابب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 14445ينعــر  مخطــوط مطــالع الســعادة يف فلــك سياســة الرياســة، للســماللي، مــن، بالخزانــة الملايــة، ر ــم ( 3)

، وتحفة القاصـرين، لـص، مـن، 19. وهناية المقود يف تنبيص همم الفحود، لص، م. . لوحة ر م  105لوحة، ر م 

. ومخطـوط ئوالـع الحسـن واتبـاص السـنن بعلـو رايـة موالنـا 9، لوحة ر م 3561بالخزانة الحسنية تحت ر م 

 .122-93-77. ومن المطبوص 66-24 -19 ، لوحة ر م 91الحسن، لص، من بالخزانة الملاية، ر م 

 = . وســـلوة األنفـــا ،57، ر ـــم 69( ينعـــر أخبـــاره وترجمبـــص يف  الشـــرب المحبضـــر، لوعفـــر الابـــاين 4)
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ــد محمــد - 7 ــن عب ــي ب ــي الَحْجَرت ــرحمن الفالل ــك، ال ــواء مــ هب مال   حامــ  ل

اهلل  بـن عبـد السالم األامـي ومحمـد المحقب،  ين جماعة الفقهاء بفا ، أخ  عن عبد

ــب ــي، والطي ــويف ســنة الزروال ــا، ت ــأعر  عنه ــص المناصــب ف ــران، عرضــت علي ــن كي  ب

 .(2)أنص من  يوخ السماللي . صرح العمراين اللوائي(1)م(1959 هـ/1275)

الفقيـــص المشـــار ، المـــبقن للغـــة العربيـــة، انصـــب علـــى  أحمـــد المرنيســـي: - 3

ـــم، مـــات فوـــأة ســـنة )ت ـــة العل ـــص ئلب  ، (3)م(1960هــــ/1277البـــدري ف فانحـــا  ل

 عكر السماللي أن النـا  انبفعـوا بقراءتـص يف الفقـص والنحـو، وأنـص يقبصـر علـى البحصـي  

كمــا عــده العمــراين اللوــائي مــن  ــيوخ  (4)رب عــن معناهــاوال يســرد المبــون بــ  يعــ

 .(5)السماللي

بن سودة  الفقيص المحد  واألصولي المشـار ،  اضـي  بن الطالب المهدي - 7

                                                 

. وإتحـاف المطـالع، 1603، ر م 1/570. و ورة النور الزكية، لمخلوف 906، ر م 3/60للاباين  =

اد، . ومؤرخـو الشـرفاء، لربوفنصـ919، ر ـم 4/132. والفار السـامي، للحوـوي 1/191البن سودة 

القـادر الخـالدي، مطبوعـات دار المغـرب للبـأليف والرتجمـة والنشـر، الربـاط، المغـرب،  تعريب، عبـد

 .149-146-142. ومنبهى النقود، للسماللي، لوحة 19. ر م 245م 1977هـ/1397

 ( ينعر ترجمبص وأخباره يف  الـدرر البهيـة والوـواهر النبويـة، إلدريـ  الفضـيلي، واارة األو ـاف والشـؤون1)

. 79، ر ــم 95. والشــرب المحبضـر، لوعفــر الابـاين 2/339م 1999هــ/1420اإلسـالمية، المغــرب، 

 2/296. وسلوة األنفـا ، للابـاين 11، ر م 105والفهرسة الاربى والصغرى، البن الخياط الزكاري 

 . 1613، ر م 1/573. و ورة النور الزكية، لمخلوف 657ر م 

 .2/742 لسنية، للوائي العمراين( ينعر  المفاخر العلية والدرر ا2)

. والفهرسـة الاـربى والصـغرى، 91، ر ـم 96( ينعر ترجمبص وأخباره يف  الشرب المحبضر لوعفر الاباين 3)

 بـن  اسم القادري، تح، محمـد بن . وإتحاف أه  الدراية، لمحمد15، ر م 106البن الخياط الزكاري 

. 74م 2004هـــ/1424، 1ار ابــن حــزم، لبنــان، طعــزوا، مركــز الــرتا  الثقــايف المغربــي، المغــرب، ود

  .1615، ر م 1/574. و ورة النور الزكية، لمخلوف 370ـ  1/369للاباين  وسلوة األنفا ،

 . 129( ينعر  مخطوط منبهى النقود ومشبهى العقود، للسماللي، لوحة 4)

 2/742 ( ينعر  مخطوط المفاخر العلية والدرر السنية للوائي5)
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ــون، مــات ســنة ــاد الســماللي يف (1)م(1977هـــ/1294ت) الوماعــة بماناســة الزيب   ،

لص تـ ليف عديـدة، حـج  رأت عليص القزويني)...(<مؤلفص منبهى النقود ومشبهى العقود  

مرارا ولقي األكابر وأجااهم وأجااوه، و هدوا لص بالبربيز والبقدم يف العلوم ولص الشهرة 

 .(2)>والصيت عند الملو  والرعية

 المطاب الثالث: تالميذه

بـن محمـد السوسـي السـماللي بعـض أمـراء الدولـة العلويـة  تبلم  علـى يـد علـي

لـ لك يف كباباتـص ومؤلفاتـص، و ـد جمعـت ثلـة مـن  وغيرهم مـن العلمـاء، إال أنـص لـم يشـر

 تالم تص من خالد مخطوئاتص ومؤلفات معاصريص، ومؤرخي الدولة العلوية الحسنية.

بـن هشـام  الـرحمن وممن أخ  العلم عن السـماللي، أبنـاء السـلطان المـولى عبـد

(، م1954هــ/1271) سـنة (3)ببافياللت، بعد أن وجص رسـالة إلـى القائـد ْبريـك الحبشـي

مـن تـدري  أبنائـص بسـبب انشـغالص بقضـاء تافياللـت،  (4)بإعفاء القاضي مـوالي الصـادق

 وإسناد علك للطالب علي السوسي السماللي، وهؤالء األمراء هم  

                                                 
، تح. جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الاباب، الدار اره وترجمبص يف  االسبقصا، للناصري( ينعر أخب1)

ــة، للفضــيلي 9/163 م1997هـــ/1419البيضــاء،  . والشــرب المحبضــر، 309-2/309. والــدرر البهي

ـــاين  ـــر الاب ـــم 106لوعف ـــاين 104، ر  ـــا ، للاب ـــم  1/434. وســـلوة األنف ـــر اق ، 307، ر  . واه

 . 999، ر م 7/293. واإلعالم، للمراكشي 1/524لاباين الابير ا لعبد

 130-129( ينعر مخطوط  منبهى النقود ومشبهى العقود، للسماللي، لوحة ر م  2)

( ْبِريْك الحبشي  بساون الباء، من خدام المخزن المنحدرين مـن السـود أو عبيـد البخـاري، كانـت لـص عـدة 3)

الوالية ببافياللـت وسـهر علـى تربيـة وتعلـيم األمـراء فيهـا  مسؤوليات بالقصر السلطاين بمانا ، وتولى

هـ، ينعر ترجمبـص وأخبـاره يف  1275هشام ومحمد الرابع، كان حيا سنة  بن الرحمن عهد السلطانين عبد

. ومعلمـة 27-2/25م 1961هـ/1391العز والصولة، البن ايدان، المطبعة الملاية، الرباط، المغرب، 

 .114-24/113 المغرب، ببنسيب محمد حوي

الها ـمي العلـوي المـدغري،  اضـي  بـن )أو الصـديب( اهلل محمـد الصـادق ( موالي الصادق  هو أبو عبـد4)

 =ن ـالمة ابـويزي العـيوخ ومـشام، من  ـه بن منـالرح سولماسة ونواحيها عهد السلطان المولى عبد
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بـن محمـد    در  على يد علـيالرحمن العاوي بن عبد ـ األمير موالي سايمان8

ين والسير والمغااي، واهـبم السوسي السماللي ببافياللت، تخصص ه ا األمير يف البار

بطلب العلم وتحصيلص فقد كان يوبمع على مائدتص األ راف واألعيان ببافياللت للسـرد 

 . (1)والمدارسة

العالم المشار  المبأين يف األمور، اسبخلفص والـده علـى  ـ الساطان محمد الرابع:7

أميـرا لوالـده فا ، وتولى  يادة الوـي  يف معركـة إسـلي، أبـدى هـ ا السـلطان مـ  كـان 

ْحمـد السـماللي  بـن هشـام، رغببـص يف الـبعلم علـى يـد علـي الـرحمن السلطان عبد بـن مت

وه ا يدد أن سيدي محمـد كـان إع علـك يف العلـم بالماانـة <ببافياللت،  اد ابن ايدان  

، اتخـ  محمـد الرابـع مدرسـص (2)>البي يمان لص أن يخبرب ما مدرسا ويطمئن إلى اخبيـاره

ئــدا عســاريا بعــد توليــص الســلطة، لقبــاد الثــوار كقبيلــة غياثــة ببــااة والفبــان الســماللي،  ا

 . (3) (8125هـ/8711)الروكي الوياللي، والساحر الهربي.مات يف مراك  سنة 

در  هـ ا األميـر علـى الـرحمن العاـوي:  بـن عبـد السـال  ـ األمير مـوالي عبـد5

عد من أبناء السلطان ال ين سـهر السماللي أيضا، وكانت ساناه بقصر هبار ببافياللت، وي

 . (4)على تربيبهم و ضاء حوائوهم القائد بريك الحبشي

                                                 
ـــن=       ـــة، وم ـــن األســـرة العلوي ـــا م ـــان  ربي ـــاري الفاســـي، ك ـــاط الزك ـــات ســـنة الخي ـــع، م ـــد الراب   ـــيوخ محم

. والنهضة العلمية يف 2/174م(، انعر أخباره وترجمبص يف  العز والصولة، البن ايدان.م.  1963هـ/1279)

ــص ــة، ل ــة العلوي ــاين219  عهــد الدول ــان، ط، . وفهــر  الفهــار ، للاب ــروت، لبن . 2دار الغــرب اإلســالمي، بي

محمــد الفاســي، دار  بــن الحفــي  المطــرب، لعبــد. ومعوــم الشــيوخ أو المــده  1/397م 1992هـــ/1402

 .1/225. وإتحاف المطالع، البن سودة 27م 2003هـ/1424، 1الابب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 . 220( ينعر أخباره يف  النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، البن ايدان.م.   1)

 .222( النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، البن ايدان 2)

. وئوالـع الحسـن واتبـاص السـنن 1207، ر ـم 3/357( ينعر أخباره وترجمبص يف  سلوة األنفـا ، للابـاين 3)

 . 231. وتنبيص همم الفحود، لص، لوحة ر م  149. ومن المطبوص 96بعلو راية موالنا الحسن، لوحة ر م 

 219 عهد الدولة العلوية، لص . والنهضة العلمية يف5/290( ينعر  إتحاف أعالم النا ، البن ايدان  4)



 
 195 

در  أيضا على يد السـماللي بمقـر  الرحمن العاوي: بن عبد اهلل موالي عبد - 1

الـرحمن إلـى  ساناه ببافياللت، برص ه ا األمير يف البيان واللغة، بعثص والـده المـولى عبـد

 .(1)م(، وجعلص على رأ  إخوتص لارب سنّص1957هـ/1274) الحج سنة

در  بـدوره علــى يـد الســماللي الـرحمن العاــوي:  بـن عبــد ــ مـوالي الحســين7

ببافياللت، برص ه ا األمير يف األدب والبنويم والحساب، وأسانص السـلطان  صـرا بأبَّـار 

 .(2)السالم ببافياللت،  رب  صر صنوه المولى عبد

ــ الســاطان المــولح الحســن األ3 بــن محمــد السوســي  تبلمــ  علــى يــد علــيوم، ـ

ــأمر مــن الســلطان محمــد ــد الســماللي، ب ــن عب ــص ســنة  ب الــرحمن، يف رســالة وجههــا إلي

م( ليبعلم منـص السنوسـية واأللفيـة، كمـا أمـره بالبـأدب معـص، اهـبم هـ ا 1960هـ/1277)

مات  السلطان بالعال ات الخارجية، وأكثر من إرساد البعثات من الشباب لبعلم العلوم،

. أكثــر الســماللي يف مدحــص وعكــر مــ ثره يف تــ ليف و صــائد (3) (8115/ـهــ8588)ســنة 

 .(4)خاصة

                                                 

. وإتحـاف 219. والنهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، البن ايدان 9/72( ينعر  االسبقصا، للناصري  1)

 5/291أعالم النا ، لص 

 5/291، وإتحاف أعالم النا ، لص  220( ينعر  النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، البن ايدان 2)

. والنهضـة العلميـة علـى عهـد الدولـة العلويـة 3/357ص وأخباره يف  سـلوة األنفـا ، للابـاين ( انعر ترجمب3)

 1/322.وإتحاف المطالع، البن سودة 3/172واإلعالم، للمراكشي  236الرحمن ايدان، ص  لعبد

. ومخطــوط ئوالــع الحســن واتبــاص 250إلــى 120( ينعــر  مخطــوط مطــالع الســعادة، للســماللي، لوحــات 4)

. ومخطوط هناية المقود، لـص، 173-126-107، ومن المطبوص 123-70-47لص، لوحات ر م  السنن، 

وما بعدها. و صيدة يف مدح المولى الحسن عند  69لوحة األولى وما بعدها. ومشبهى النقود، لص، لوحة 

 . و صيدة يف مدح الحسن األود، بالخزانة الحسـنية،50فبحص لسو ، مخطوئة بالخزانة الحسنية، ر م 

. و صــيدة يف مــدح الحســن 391. و صــيدة يف مــدح الحســن األود، بالخزانــة الحســنية، ر ــم 117ر ــم 

 ، وغيرها من القصائد499األود، بالخزانة الحسنية، ر م  
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  ال ك أن العبا  تبلم  علـى يـد والـده، بن َمحمد السماللي بن عاي ـ العباس2

 .(1)>العزيز يف مدح السلطان موالي عبد<وإن لم يصرح ب لك، ومن مصنفاتص  صيدة 

العالمـة المشـار ،  بـن مبـارك السوسـي: بـن أحمـد اهلل بن عبـد ـ الفقيه المختار1

بــن موســى ثــم أخــر عنهــا، مــات ســنة  تــولى الصــدارة الععمــى بعــد وفــاة الــواير احمــاد

ـــ/8557) ــد المخبــار (2)( 8183ه ــدح وال ــن م ــص ع ــر  حديث ــماللي يف مع ــاد الس   ،

جيـص سـيدي مدحبص بقصيدة حين إ رائي لولـده الفقيـص الو<بن أحمد أنص  رأ عليص   اهلل عبد

 .(3)>المخبار النبيص

بن متحمد السوسي  د اسبفاد وأفاد، وعم  علـى نشـر العلـم  وم ا يبضح أن علي

 والفقص يف امانص بالمغرب.

 المطاب الثالث: أقرانه ومعاصروه

بن محمد السماللي السوسي سالئين الدولـة العلويـة، وعـدة علمـاء  عاصر علي

 وفقهاء من أ هرهم 

  أمـر مسبشـاريص ببافياللـت بـن هشـا  العاـوي الـرحمن ح عبـدـ السـاطان المـول8

باتخـــاع علـــي السوســـي مدرســـا ألبنائـــص، مـــات بمانـــا  ودفـــن بـــين العشـــاءين ســـنة 

كنـت مـع <. عاصره السماللي ومار  البـدري  يف عهـده فقـاد  (4)م(1959هـ/1276)

حمنف الـر الشين سيدي محمد الحراق ببطوان، وجاء أمر المقـد  سـيدنا وموالنـا عبـد

                                                 
  1117العزي، بالخزانة الحسنية. ر م   مخطوئة يف مدح السلطان المولى عبد ( ينعر 1)

، 174الحفـي  الفاسـي  أو المده  المطرب أو ريـا  الونـة، لعبـدينعر أخباره وترجمبص يف  معوم الشيوخ ( 2)

. واألعـالم الشـر ية يف المائـة الرابعـة عشـر الهوريـة، 2/417. وإتحاف المطـالع، البـن سـودة  73ر م 

 149، ر م 1/116م 1963هـ/1449، 1لزكي مواهد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

 . 72. وئوالع الحسن واتباص السنن، لص، لوحة  90ي، لوحة  ( ينعر  مطالع السعادة، للسمالل3)

. النهضــة العلميــة يف عهــد الدولــة العلويــة، البــن 9/3( ينعــر  أخبــاره وترجمبــص يف  االسبقصــا، للناصــري  4)

 . 1/217وإتحاف المطالع، البن سودة  246ـ1/150. وإتحاف أعالم النا ، لص 219-193ايدان  
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ْون)...(وكان كبير القوم  بأن ك  من يبعائى صنعة المدفع والمهراا، يقبضون ك ا وي ْاست

 . (1)>إع عا  يأمرين على سبي  المحبة أن أتولى من فيهم األهلية بالبعليم للحساب

المــؤرخ، والشــاعر الااتــب، مــن مصــنفاتص  ـــ العالمــ  أحمــد أكنســوس: العالمــ 7

وصـفص السـماللي فقـاد  ، (2) (8122هــ/8711)تنة مات سـ >كباب الوي  العرمرم<

األوان  (3)ممــن أدركنــاه الفقيــص الزاهــد الــورص المبــرب  بــص حيــا، أديــب الزمــان وأعووبــة<

. انبقده السماللي يف كبابـص الوـي  العرمـرم عنـدما تحـد  عـن أبـي حنيفـة >الانسوسي

ة أبـي حنيفـة والشـين وأععم الة يف علك الابـاب مسـأل<، فقاد  (4)وعبد القادر الويالين

القـادر الويالين)...(لهـا مـن األجوبـة عـن الفقيـص الانسوسـي مــا ال  الاامـ  موالنـا عبـد

 . (5)>يحبم  النقيض

                                                 

 .122. ومن المطبوص 66واتباص السنن بعلو راية موالنا الحسن لوحة ر م ( ينعر  ئوالع الحسن 1)

، 1( ينعــر أخبــاره وترجمبــص يف  فواصــ  الومــان، لمحمــد غــرير، المطبعــة الوديــدة، فــا ، المغــرب، ط2)

، 579-1/577. و ـورة النـور الزكيـة، لمخلـوف 9/161. واالسبقصـا، للناصـري  171-7هـ 1347

. وعكريــات مشــاهير 1/317هـــ 1390، 2بــي، لانــون، بــدون دار النشــر، ط. والنبــوغ المغر1630ر ــم 

عزوا، مركز الرتا  الثقايف يف المغـرب،  بن رجاد المغرب يف العلم واألدب والسياسة، لص، بعناية محمد

 . 19، ر م 1/654م 2010هـ/1430، 1البيضاء، المغرب، ودار ابن حزم، لبنان، ط

. 9ط مطالع الحسن واتباص السـنن بعلـو رايـة موالنـا الحسـن، لوحـة ر ـم ( يف األص   أعوبة. ينعر  مخطو3)

 .، وحبى المحقب لم ينببص لها64ومن المطبوص 

يوسف الانسوسي، المطبعة الورا ة الوئنيـة، مـراك ،  بن ( ينعر  الوي  العرمرم، ألكنسو ، تح، أحمد4)

القــادر  أحمــد وهــو الشــين عبــد...فهــ ا أكــرب أتبــاص اإلمــام : <، وفيــص يقــود1/292المغــرب، ب/ت. 

الويالين رضي اهلل عنص عكر يف كبابص الغنية الطائفة األ عرية البي و ع اإلجماص المعبرب علـى معبقـد السـنة 

هو معبقدهم، لما عكر الشين الفرق الضالة وعدهم عدا، عكر األ عرية من جملبهم و ـاد يف حقهـم  إنـص 

، ولــم يثبــت علــك علــى الوــيالين يف كبابــص >ا وال ينــاكحونال تؤكــ  عبيحــبهم وال تســن  بــورهم إعا مــاتو

 الم كور.

 .9( ينعر  مخطوط ئوالع الحسن واتباص السنن، للسماللي، لوحة ر م  5)
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كـان حاجبـا السـلطان محمـد الرابـع، ووايـرا بن أحماد:  ـ الورير األعظط موسح5

 للحســن األود، عــرف بشــواعبص وعكائــص وحســن تصــرفص، ثــم صــار ابنــص الــواير الشــهير

ــن موســى)ت احمــاد ــ1319ب ــويف هــ ا 1900/ـه ــرا يف عهــد المــولى الحســن. ت م( واي

والـواير الـ ي <.  اد السماللي  (1)م(1979ه/1296الحاجب السلطاين بمراك  سنة )

اسبواره موالنا الهمام موالنا الحسن هو الواير األععم موسى ابن أحمد، وتويف رحمـص 

 .(2)>اهلل ورثيبص بقصيدة

ــد 1 ــورير محم ــ ال ــة الصــفار التطــواين:ـ ــب والعالم ــص والمــدر  والاات هــو الفقي

. (3)م( 1990هــ/1299المشار ، من واراء الحسن األود على الشاايات، مات سـنة )

عكر السماللي أن أه  فـا  ثـاروا يف عهـد الحسـن األود، فبعـ، لهـم العسـار إلخمـاد 

م بالواير محمد الصفار فبنبهم، وبعد أن تم الفبك بأهلها، أمر السلطان بالرفب، فبع، له

...وأمر نصره اهلل بإحضار العالمة المشار  الفقيص سـيدي : <بعفوه عنهم،  اد السماللي

اهلل سـيدي محمـد الصـفار...وأمره أن ينـادي بلسـان اال ـبهار، وأن يـريح أهـ   أبي عبد

 .(4)>فا  من حمى الوئي 

                                                 
. 9/165. واالسبقصــا، للناصــري 76-75( ينعــر ترجمبــص وأخبــاره يف  فواصــ  الومــان، لمحمــد غــرير 1)

. 1/266. وإتحــاف المطــالع، البــن ســودة  392، ر ــم 4/423وإتحــاف أعــالم النــا ، البــن ايــدان  

. ومخطوط ئوالع الحسن واتبـاص السـنن، لـص، 16 -7مخطوط مطالع السعادة، للسماللي، لوحات ر م 

 .129- 79-79-77لوحات ر م 

. وفيـص رثـاه بقصـيدة مـن 297( ينعر  مخطوط هناية المقود يف تنبيص همـم الفحـود للسـماللي، لوحـة ر ـم  2)

 خمسين بيبا.

. والبنبيــص 70ينعــر ترجمبــص وأخبــاره يف  فواصــ  الومــان يف أنبــاء واراء وكبــاب الزمــان، لمحمــد غــرير  (3)

، 1المعــرب عمــا عليــص اقن حــاد المغــرب للحســن بوعشــرين، دار نشــر المعرفــة، الربــاط، المغــرب، ط

. وإتحـاف المطـالع، 2/37. و1/303. والوي  العرمرم الخماسـي، ألكنسـو  35م 1994هـ/1415

 .1/243بن سودة ال

. وئوالـع الحسـن واتبـاص السـنن، لـص، 190-6( ينعر  مطالع السـعادة يف فلـك سياسـة الرياسـة، للسـماللي 4)

 . 140 -129 - 125لوحات ر م  
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مـة النحـوي، تـولى هو القاضـي الفقيـص العال بن سودة: الواحد بن عبد محمد - 7

الخطابة بوامع الديوان من فا  ثم بوامع األندل ، حضي ببو ير مـن السـلطان محمـد 

. أ ـار السـماللي أن السـلطان المـولى الحسـن (1)م(1992هـ/1299الرابع، مات سنة )

)ضريبة الما (،  صد  لما تولى الخالفة، سأد أه  العلم عن حام البوكيف والمعونة

بـن  الواحـد بـن عبـد عداد للعدو، فسات العلماء وأجابـص محمـدإصالح الوي  واالسب

 .(2)سودة رحمص اهلل

بن مبـار  السوسـي،  بن أحمد اهلل هو البا ا عبدبن أحمد السوسي:  اهلل عبد - 3

العالمة المشار  المطلع جال  العلماء وعاكرهم، تولى  يادة فا  وأحد  فيهـا أمـورا 

بـن  بن احماد وعم الحاجب احماد ير األععم موسىكالبناء على المقابر. وهو أخو الوا

، وصــفص الســماللي بأنــص فقيــص الفقهــاء وأديــب (3)م(1995ه/1303موســى، مــات ســنة )

بـن احمـاد بقصـيدة فأجـااه  األدباء، وأضاف أنص حين توليبص على فا  رثى أخـاه موسـى

اد ثـورة الرببـر، كما كان  ائد جي  الحسن األود يف فبحص ماناسية الزيبـون إلخمـ، (4)عليها

بن أحمـد  طـب رحاهـا وهـو واهلل يف  اهلل ومقدم العساكر يومئ  سيدي عبد< اد السماللي  

 .(5)>الحرب الضيغم القسور، والموت األحمر و واص ال يقاب  وبط  ال ينااد...
                                                 

الحــي  . وفهــر  الفهــار  واألثبــات، لعبــد1/162( انعـر ترجمبــص وأخبــاره يف  ســلوة األنفــا ، للابــاين 1)

ــر الوــواهر والــدر1/276إتحــاف المطــالع، البــن ســودة . و2/733. و1/515 م.  الابــاين، ، ر. ونث

 .2/1111للمرعشلي 

 .3( ينعر  مخطوط عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة، للسماللي، لوحة 2)

، 3/566. وســلوة األنفــا ، الابــاين 35( ينعـر ترجمبــص وأخبــاره يف  البنبيــص المعــرب، للحسـن بوعشــرين 3)

 . 1/290مطالع، البن سودة. وإتحاف ال1796ر م 

. ومطـالع السـعادة، لـص، 297للسـماللي، ر ـم اللوحـة   ( ينعر مخطوط هناية المقود يف تنبيص همـم الفحـود4)

 .90لوحة 

لوحـة   . وئوالع الحسن واتباص السـنن بعلـو رايـة موالنـا الحسـن،90( مطالع السعادة، للسماللي  اللوحة 5)

 .127. ومن المطبوص 72
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العالمـة والمـؤرخ المطـالع مـن مؤلفـات    بن الالد الناصـري السـالوي ـ أحمد2

ــار < ، اتخــ ه الســلطان الحســن األود مسبشــارا يف >المغــرب األ صــىاالسبقصــا يف أخب

األمور المهمة والقضايا السياسية، ومنهـا اسبشـارتص لـص أن يبـدي رأيـص يف إصـالح الماليـة 

، > ـانون يف الرتتيـب اإلداري والوبايـات الماليـة بـالمغرب<المغربية فألف كبابـا سـماه  
مـــر العلمـــاء والفقهـــاء ســـنة وهـــو محـــرر علـــى أصـــود الشـــرص، وثبـــت أن الســـلطان أ

م(، البفصي  يف حاـم المعونـة أو ضـريبة الوـي ، ومـن ضـمنهم هـ ا 1991هـ/1299)

فـإن السـلطان المـولى <،  اد السماللي  (1)م(1996/ـه1314المؤرخ، مات بسال سنة )

الحســن ســأد أهــ  العلــم الشــريف عــن حاــم المعونــة والبوكيــف إل امــة الوــي  

)...( فقاد نصره اهلل أنبم أه  العلم أئمة الهدى ومصـابيح الموصوف لقمع العدو الاافر

 ، وال  ك أن من بينهم العالمة الناصري.(2)>االهبداء

ولـد ببلمسـان ونـزد بفـا ، العـالم الرحالـة القـادر المشـريف:  بـن عبـد ـ العربـي1

ــى  ــ  الواســطي، كــان مببل ــي الطوي ــة عــن ســيدي العرب ــة الدر اوي المعمــر، أخــ  الطريق

 ـرح علـى الشـمقمقية <رف بخطـص الحسـن وسـرعبص يف الابابـة، مـن ت ليفـص  بالربص، ع

، وغيرهــا مــن >اليوا يــت الثمينــة الوهاجــة يف البعريــف بمــولى مواجــة<، و>البــن الونــان

الـــرحمن الحوـــريت وأحمـــد المرنيســـي، مـــات ســـنة  المصـــنفات، مـــن  ـــيوخص عبـــد

ــن ســودة يف إتحــاف المطــالع  (3)م(1995ه/1313) ــاد اب ــص <.  ــن بعــض رأيب ــى م محل

                                                 

. و ـــــورة النـــــور الزكيـــــة، 33-20 -1/19جمبـــــص وأخبـــــاره يف  االسبقصـــــا، للناصـــــري  ( ينعـــــر تر1)

. ومؤرخــو الشــرفاء، 939، ر ــم 4/142. والفاــر الســامي، للحوــوي 1704، ر ــم 1/613لمخلــوف 

. وإتحــاف المطــالع، 1/121. واألعــالم، للزركلــي 2/426. واإلعــالم، للمراكشــي  253لربوفنصــاد 

 .96رخ المغرب، لص . ودلي  مؤ1/336البن سودة  

 .2( عناية االسبعانة يف حام البوكيف والمعونة للسماللي، لوحة 2)

ــة، (3) ــب العلمي ــي المشــريف، دار الاب ــة، للعرب ــاب اليوا يــت الثمين ــة كب ــص يف  مقدم ــاره وترجمب  = ينعــر  أخب
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معاصريص بقولص  الفقيص األديب الفائب يف فنص ال نعيـر لـص يف الشـعر ارتوـاال وسـهولة علـى 

حمـد  ، الفقيص علي>معاصريص<ولعلص  صد بعبارة   (1)>لسانص سيدي العربي المشريف بـن مت

حمـد السـماللي يف  السماللي، فنف  العبـارة البـي عكرهـا ابـن سـودة أوردهـا علـي بـن مت

(2)والع الحسن واتباص السننمخطوئص ئ
. 

الشـين العالمـة المشـار  المطلـع الحوـة األفضـ ،  بن الحاج السـامي: ـ أحمد1

الــدر <ألــف كبابــا يف تــارين الدولــة الســعيدة بــأمر مــن الســلطان المــولى الحســن ســماه  

ــن ــا الحس ــؤمنين موالن ــر الم ــ ثر أمي ــض م ــن يف بع ــن >المنبخــب المسبحس ــا م ، وغيره

، عاصر السماللي واجبمع معص يف  يوخص  (3) (8111هـ/8583) المصنفات، مات سنة

كــالحوريت وعلــي  صــارة ومحمــد الحــراق، كمــا اخبصــا معــا وإلــى جانبهمــا العمــراين 

 اللوائي يف البأرين للدولة العلوية الحسنية.

هــو الــواير ، >ابَّ اْحَمــاد<بــن موســح: عــرف ب احمــاد ســاطاينـــ الحاجــب ال81

المطلع، القابض على امام األمور بعد وفـاة المـولى الحسـن،  والصدر الابير، السياسي

بــن موســى  الثغــر الباسـم يف مــ ثر الــواير احمـاد<ألـف بعضــهم تأليفــا يف ترجمبـص ســماه  

ــويف بمــراك  ســنة )>الهمــام ، وحينهــا انحلــت سياســة المغــرب  (8111/ـهــ8581، ت

 . (4)وصارت بيد أنا  ال معرفة لهم بالسياسة داخال وخارجا

                                                 

. 577الحـي الابـاين  . وفهـر  الفهـار  واألثبـات، لعبـد17م 2012هـ/1433، 1بيروت، لبنان، ط =

 .4/224. واألعالم، للزركلي 1354، ر م 9/27واإلعالم، للمراكشي  

 . 1/330ينعر علك بلفعص يف  إتحاف المطالع، البن سودة  (1)

، 66. ومـن المطبـوص 10- 9( ينعر  مخطوط مطالع الحسن واتباص السنن بعلو راية موالنـا الحسـن، لوحـة 2)

 علك خطأ من المحقب.و> األديب الفائب يف فند )...(<وفيص بعبارة  

ــرب، 3) ــاف والشــؤون اإلســالمية، المغ ــة، للفضــيلي، واارة األو  ــدرر البهي ــص يف  ال ــاره وترجمب ( ينعــر أخب

. 91. وإتحاف أه  الدراية بما لي من األسانيد والرواية، البن  اسم القادري 2/309م 1999هـ/1420

 . 10، ر م 104والفهرسة الاربى والصغرى، البن الخياط الزكاري 

ــص اقن حــاد المغــرب، للحســن بوعشــرين 4) ــا علي ــص المعــرب عم ــص يف  البنبي ــاره وترجمب  = .35( ينعــر أخب
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هو  قيب الحسـن األود، نـاب عنـص يف بن محمد الرابع العاوي:  المولح عرف  ـ88

البعثات النائيـة والحركـات البـي ال يبـأتى للسـلطان القيـام مـا بنفسـص، خلـف مـن األبنـاء 

 هــ/8571) محمد الـ ي لعـب بـص المحبـ  الفرنسـي لعببـص الفا ـلة هنايـة الحمايـة مـات

وبع، نصره اهلل صنوه للخير <المولى عرفة   ،  اد السماللي عن مسؤوليات(1) (8113

الـّدين الفاضـ  الناســك سـيدي مــوالي عرفـة وبعثنــي معـص معينــا وردءا ومشـورة... لمــا 

ــة  ــدها مــن موــاورة لفرنصــيص مــن ناحي ــص وتحدي ــص لبحــوير مملاب ــان عنايب صــرف عن

 .(2)>الصحراء

م(، 1979هـ/1295ولد عام )بن الحسن األوم:  العزيز ـ الساطان المولح عبد87

م(، 1907هـ/1325تولى السلطة بعد وفاة والده المولى الحسن، إال أنص عزد عنها سنة )

. عاصـره السـماللي ومدحـص يف (3)وحم  إلى فـا  مـ(8115ه/8537)تويف بطنوة سنة 

نْونتهـا   بميـزاب < صيدة من خمسة وتسعين بيبا بمناسبة حفعص وخبمـص للقـرهن الاـريم عت

 .(4)>رحمة الرحمن

الحسـني  اجبمـع مـع السـماللي يف  بـن محمـد الاجـا ي العمـراين بد السال .ع85

بن سـودة،  بن الطالب الرحمن الحوريت وأحمد المرنيسي والمهدي  يوخص منهم  عبد

                                                 
وأ ــرف األمــاين يف ترجمــة الشــين ســيدي محمــد الابــاين، لمحمــد البــا ر الابــاين، تــح، نــور الهــدى  =

 هــ/1426، 1ط الرحمن الاباين، مركـز الـرتا  الثقـايف المغربـي، المغـرب، ودار ابـن حـزم، لبنـان، عبد

ــدان 336م.ص 2005 ــن اي ــا ، الب ــالم الن ــم 1/429. وإتحــاف أع ــديما وحــديثا، 73، ر  ــغ   . وإيلي

 . 33م.ص 1966هـ/1396للمخبار السوسي، المطبعة الملاية، الرباط، المغرب، 

. ومعلمة 1/369. وإتحاف المطالع، البن سودة 9/159االسبقصا، للناصري  ( انعر أخباره وترجمبص يف 1)

 . 6044-6043لمغرب ا

 49+ 40منبهى النقود ومشبهى العقود للسماللي د ر م  انعر  (2)

ــاين 3) ــا ، للاب ــلوة األنف ــاره يف  س ــص وأخب ــر ترجمب ــي 3/359( ينع ــالم، للزركل ــاف 4/16. واإلع . وإتح

منصـور، المطبعـة الملايـة،  بـن الوهـاب . وأعالم المغـرب العربـي، لعبـد2/493المطالع، البن سودة 

 وما بعدها 1/304م  1979هـ/1399اط، المغرب، الرب

 .3912( ينعر  مخطوط ميزاب رحمة الرحمن، للسماللي، بالخزانة الملاية ر م  4)
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بن ادري  القادري، من ت ليفص  المفاخر العلية والدرر السنية يف الدولـة  وأخ  عنص الطايع

.عاصـر اللوـائي علـي السـماللي، (1) (1818هــ/8557، مـات سـنة )>الحسنية العلوية

 ــرأ بســو  علــى  ـيوخها، وحــدثني أنــص  ــرأ علــى بعــض  ــيوخها <و ـاد واصــفا إيــاه  

مخبصر سيدي خلي  ثال  مرات بار  اهلل يف عمره...وهـو اقن سـنة خمـ  وثالثمائـة 

 .(2)>وألف أدام اهلل عمره حي، وربما أرسلص المنصور باهلل لبعض البالد لغر 

 الرابع: مصنفاته المطاب

عكر الاباين يف كبابص سلوة األنفا ، أن للسماللي كبابين، وتقاييد وئرر، يف النحو 

ــا  ــص العب ــا نقل ــك م ــات، وعل ــاوى ومقام ــص، وفب ــراهيم الســماللي أيضــا يف  والفق ــن إب ب

. بينمــا عــدها (4).وعــدها المخبــار السوســي يف ســو  العالمــة يف أربعــة كبــب(3)اإلعــالم

مؤلفات، وعلك بالومع بين مؤلفات علـي السوسـي وعلـي السـماللي،  الزركلي يف تسع

لتمين، إال أهنما  خصية واحدة  .(5)الل ان عرف مما مبفر ين مبوهما أهنما عت

وعهب ابن سودة يف إتحاف المطالع، وعمر رضا كحالة يف معوم المؤلفين، أن لص 

اهلل  ، وعكر عبد(6)مصطفىكبابين هما   رح على األلفية البن مالك، و صيدة يف مدح ال

ئوالـع الحسـن واتبـاص السـنن بعلـو رايـة موالنـا <عبا  الوراري أن أهم مصـنفاتص هـي  

                                                 
( ينعر أخباره وترجمبـص يف  معوـم ئبقـات المـؤلفين، البـن ايـدان، تـح، حسـن الـوااين، منشـورات واارة 1)

ــن 1/171م 2009هـــ/1430، 1األو ــاف والشــؤون اإلســالمية، المغــرب، ط .وإتحــاف المطــالع، الب

ــص   . ودليــ  مــؤرخ المغــرب،2/407ســودة  ــة 541، ر ــم 99-99ل  . ومعوــم المــؤلفين، لرضــا كحال

 . 7249، ر م 2/150

 .743-2/742 ( ينعر  المفاخر العلية للوائي2)

 .9/262. واإلعالم، للمراكشي 3/590( سلوة األنفا ، للاباين  3)

 .202خبار السوسي  سو  العالمة، للم انعر  (4)

 .20 -5/19األعالم، للزركلي   ( ينعر 5)

 .9993، ر م 506/ 2. ومعوم المؤلفين، لرضا حاالة  1/321األعالم، للزركلي  انعر  (6)
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. و ـد تماـن (1)>تقاييـد مفقـودة<و >مطالع السعادة يف فلـك سياسـة الرياسـة<، و>الحسن

الباحثان فؤاد خاليد ئحطح وحسن باور من إحصائها، فبلغت نحو تسعة عشر مصـنفا، 

 .(2)ة كبب وإثنبا عشرة  صيدةمنها سبع

وه ه  ائمة لرتاثـص جمعبهـا مـن كبـب الـرتاجم، والدراسـات البـي اهبمـت ب ثـاره، 

 ومن مؤلفاتص ومخطوئاتص أيضا، وهي 

. ألفـص يف إثنبـي (3)>طوالع الحسن وإتباع السـنن بطاـوع رايـ  مـوالي الحسـن< -1

 م(، وهو أود مصنفاتص.1974هـ/1291عشر من رجب الفرد سنة )

ــ< -2 ــ مط ــ  الر اس ــك سياس ــعادة يف فا ــود <ووســمص ب  ، >الع الس ــة العق سياس

، كمــا نعبــص (4)>السياســة بموــرد العقــود وسياســة مؤيــدة بــالنقود<أو  >وسياســة النقــود

 .م(1974هـ/1291، ألفص مبم رجب الفرد سنة )(5)>السياسة<باباب 

حكـط  قمع أهـل الرعونـ  يف<أو  >عناي  االستعان  يف حكط التوظيف والمعون < -3

  ألفص سـنة (7)>بإكسير الملو  يف تدبير السلو <، و د سماه أيضا  (6)>التوظيف والمعون 

 م(.1991هـ/1299)

                                                 
 .422( البأليف وهنضبص بالمغرب، للوراي  1)

 . 69-53مؤرخون مغاربة يف الفرتة المعاصرة، لخالد ئحطح وحسن باور   ( ينعر 2)

-43-16-14. وأنعــر مطــالع الســعادة، للســماللي، لوحــات ر ــم  91خطــوط بالخزانــة الحســنية ر ــم ( م3)

. والبـأليف وهنضـبص بـالمغرب، 104. ودلي  ابن سودة  914.ونثر الوواهر والدرر، للمرعشلي ص  44

 حققص األسباع خالد ئحطح، و د وفب توفيقا محمودا من حي، الدارسة، أمـاوالاباب . 422للوراراي  

عبمــد يف المقابلــة ا ســم البحقيــب فــيعج باألخطــاء المطبعيــة البــي أخرجــت الــنص عــن ســيا ص. ولــ لك 

 والبوثيب على الاباب المخطوط.

 .14مطالع السعادة يف فلك سياسة الرياسة، للسماللي، لوحة   انعر  (4)

 .294مخطوط مشبهى النقود، للسماللي  لوحة ر م  انعر  (5)

. مخطـوط بالماببـة الوئنيـة، 3االسبعانة يف حاـم البوكيـف والمعونـة، لوحـة ر ـم  مخطوط عناية انعر  (6)

 د. 490ر م 

 .154( ينعر مخطوط هناية المقود يف تنبيص همم الفحود، ئرة اللوحة 7)



 
 195 

منتهح النقوم ومشتهح العقوم أو ما يجب أن يقـام مـن األقـوام وال يقـام إال < -4

ــام تــوارن المثقــام بالمثقــام فــرغ مــن تأليفــص أواســر  ــواد ســنة : >بعــد التــوارن يف المث

 .(1)م(1994ـ/ه1302)

  وهـو كبـاب (2)>نهاي  المقوم يف تنبيه همط الفحـوم بأصـ  معقـوم ومنقـوم< -5

 هــ/1306لوحة، فرغ من تأليفـص أوائـ  رجـب سـنة ) 220مخطوط يف جزأين، األود يف 

 م(.1994/ـه1302صفحة فرغ من تأليفص سنة ) 209م(، والوزء الثاين يف 1999

وهي القصـيدة البـي عـار  فيهـا  (3)>تحف  القاصرين عن الاحو  بالسابقين< -6

 م(.1990/ـه1309 صيدة البوصيري ألفها يف أواخر عي الحوة سنة )

وتسمى بفبـوى  (4)>الجواب عن موالنا الحسن فيمن قام له ما لك لط تجاهد< -7

 م(.1990/ـه1309يف الوهاد، وهي من هخر مصنفاتص، ألفص يف هخر عي الحوة عام )

 .(5)بيبا  عريا 213 صيدة تضم  >معارض  البردة< -9

يف (6)>قصيدة را ي  يف مدح الساطان الحسن األوم عند فتحه لاقطـر السوسـي< -9

 مائبا وخم  وسبين بيبا.

، يف سـبين بيبـا، ضـمن مومـوص (7)>قصيدة يف مدح الساطان موالي الحسن< -10

                                                 
، ضـمن بالماببـة الوئنيـة. مخطـوط 294منبهى النقود ومشبهى العقـود، للسـماللي، لوحـة ر ـم   انعر  (1)

 ضمن موموص.د  633موموص، ر م 

 .ج15الوئنية، ر م   ماببة. م خ. بال220( هناية المقود يف تنبيص همم الفحود، للسماللي. لوحة ر م 2)

 .3561( مخطوط بالخزانة الحسنية تحت ر م  3)

 ضمن موموص. 30( مخطوئة بالخزانة الحسنية ر م 4)

 .1ة ر م ، انعر اللوح3911( معارضة الربدة  مخطوط بالخزانة الملاية ر م 5)

ــة،  . والنســخة الثالثــة 499. ونســخة تحــت ر ــم 50( مخطــوط بالخزانــة الحســنية، ر ــم 6) بالماببــة الوئني

 د ضمن موموص. 633ر م 

 ضمن موموص. 12377( مخطوئة بالخزانة الحسنية ر م 7)
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يضم إثنان وعشرين مؤلفا، ور م  صيدة السماللي الرابعـة عشـر، تبـدأ مـن اللوحـة ر ـم 

 .109ي عند اللوحة ، وتنبه107

  (1)>قصيدة يف مدح الساطان وتهنئ  ابنه مـوالي محمـد بـالعرس والخالفـ < -11

وتضــم القصــيدة ثمــان وثمــانين بيبــا، افببحهــا بمــدح الســلطان المــولى الحســن، ومــدح 

 بخالفبص وعرسص. (2)المولى محمد

قصيدة يف مدح الساطان، يف انتصاره عاح البرابر، وأيـت سـخمان، ورعيـر، < -12

 ، وتضم القصيدة سبعة وسبين بيبا.(3)>ر، وبني مطيرورمو

  تقـع يف إثنـان وعشـرين (4)>أرجورة طويا  يف مدح الساطان الحسـن األوم< -13

 لوحة، مواعة على ثال  وأربعين صفحة، وتضم أربعمائة وإثنا عشر بيبا.

ــده اهلل< -14 ــا الحســن أي ــده موالن ــدح ول ــي وم ــدح النب ، وتضــم (5)>قصــيدة يف م

 سبين بيبا.القصيدة ثمان و

، ضـمت سـبعة (6)قصيدة يف مدح السـاطان الحسـن األوم يف فتحـه لاجبـام< -15

 ومائة بيت.

                                                 

 .30( مخطوئة بالخزانة الملاية، ضمن موموص، ر م  1)

لمر حين لمإمارة عند وفاة المولى الحسن، إال إن الواير احمـاد الحسن، كان يعد من ا بن ( المولى محمد2)

العزيز كما هو معلوم، والمولى محمد ه ا، هو ال ي انبح  اسمص الثـائر الوياللـي  نقلها إلى المولى عبد

 م(.1945هــ/1365الزرهوين بوحمارة لبشابص خلقي بينهما. تويف ودفن بضريح والده المـولى الحسـن )

 . 2/509  إتحاف المطالع ينعر أخباره يف

 .30( مخطوط بالخزانة الملاية، ضمن موموص، ر م  3)

 .117( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 4)

 .391( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 5)

 .، ضمن موموص1042( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 6)
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قصيدة يف تهنئه المولح الحسن بمولـود لـه وهـو يف بنـي مسـتارة، مـن المسـ   -16

 .(1)وسبعين بيتا

قصــيدة يف رثــاء وتعزيــ  الســاطان المــولح الحســن يف وفــاة ســيدة النســاء أ   -17

 .(2)>امن واحد وثالثين بيت، كاثو 

  تضم إثنان وثمانين (3)>قصيدة يف مدح الساطان عند طهارته ألطفام رعيته< -19

 بيبا.

تضــم  (4)>الهمـا  لابخــاري إمـا  المحــدثين قصـيدة إالبــار موالنـا الحســن< -19

خمسة ومائة من األبيات الشعرية، تقع يف خم  لوحـات مواعـة علـى ثمـان صـفحات، 

ا بقولـص  يـا أحسـن النـا  ملاـا سـيدي مابوبة بخر مغربي مووهر، افبـبح جميـع أبياعـ

 حسن.

 المطاب السابع: وفاته

بـن محمـد السوسـي السـماللي كانـت  بن جعفر الاباين أن وفاة علي أ ار محمد

. ثم نود المؤرخ السوري الزركلي  ـد اضـطرب يف تعريفـص، (5)م(1993هـ/1311سنة )

 هــ/1329اللي )تم(، وتارة بالسم1993هـ/1311فعرفص تارة بالسوسي المبويف سنة )

 وجع  منص ب لك  خصيبين. (6)م(1910

                                                 
 .،ضمن موموص1042( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 1)

 .، ضمن موموص1042خزانة الملاية، ر م ( مخطوط بال2)

 .ضمن موموص 990( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 3)

ضمن موموص، و د تمانت بفض  اهلل من جمع  صائده وتخريوها  990( مخطوط بالخزانة الملاية، ر م 4)

 يف ديوانص لص.

 .3/590( ينعر  سلوة األنفا ، للاباين 5)

 .19-5/19( ينعر  اإلعالم، للزركلي 6)
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ــد ــت ســنة  الســالم بينمــا عهــب عب ــص كان ــن ســودة، يف إتحــاف المطــالع أن وفات ب

ويف كبابــص دليــ  مــؤرخ المغــرب األ صــى أن وفاتــص كانــت ســنة  (1)م(1993 هـــ/1311)

 ، فناون ب لك أمام تاريخين.(2)م(1910 هـ/1329)

ــد ــا  الوــراري وعكــر عب ــة  اهلل عب ــالمغرب، أن المني ــأليف وهنضــبص ب ــص الب يف كباب

، ويف الغالب اعبمد يف علـك (3)م(1910هـ/1329بن محمد السوسي سنة ) لحقت علي

على كباب إتحاف المطالع البن سودة، وعكر مؤلفات السماللي كما هي، فياون بـ لك 

ص مؤلفـات  اصدا محمد الالنوري الدمنايت ال ي نق  خطأ يف إتحاف المطالع، ونسبت ل

 .(4)السماللي تماما، وحبى المحقب محمد حوي لم ينببص ل لك البارار

وعليص فالبارين الراجح يف ه ه الحالة واهلل أعلم، هو ما عهب إليص الاباين يف سـلوة 

 م(ف العببارات منها 1993هـ/1311األنفا ، بأن وفاتص كانت سنة )

المباـر، الـ ي تنـاود ســيرة أوال  أن سـلوة األنفـا  المرجـع والمصـدر القـديم و

 السماللي.

م( 1993هــ/1311ـ ثانيـا  أن البـارين األ ـرب واألنسـب لوفـاة السـماللي سـنة )

م(، والشــين 1942هـــ/1259علــك ألهنــا تبناســب ووفــاة كبــار  ــيوخص  كالبســولي )ت

م( إع ال يعق  يف ه ه 1910/ـه1329(، وليست وفاتص سنة )1943هـ/1259 صارة )ت

 د عاصرهما وتبلم  عليهما وعا  إلى حدود هـ ه السـنة، نعـرا للبـون  الحالة أن ياون

 الشاسع بينها وبين وفاة  يوخص. 

                                                 

 .1/321( إتحاف المطالع، البن سودة 1)

 . 1/156( دلي  مؤرخ المغرب األ صى، البن سودة 2)

 .422  م1995هـ/1406، 1، ماببة المعارف، الرباط، طاهلل الوراري ( البأليف وهنضبص بالمغرب، لعبد3)

 .1/396( إتحاف المطالع، البن سودة 4)
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ــد ــة الســلطان المــولى عب ــص أدر  بيع ــ  أن ــن دلي ــا  م ــي  هن ــا  ل ــز ســنة  ثالث العزي

م(، وبيعــة أخيــص المــولى 1907هـــ/1325م(، ثــم حــد  عزلــص ســنة )1994 هـــ/1312)

أحدا  جسام كثورة الفبان بوحمارة واسبالئص على تااة  الحفي ، وما رافب علك من عبد

الحفـي   م(، ثم إلقاء القبض عليـص و بلـص عهـد إمـارة المـولى عبـد1902هـ/1320سنة )

 م(.1909/ـه1327سنة )

العزيـز، أو  وال يمان أن ياون  د أدر  علك ولم يقـدم بيعبـص للسـلطان المـولى عبـد

ما حد  مع الفبان بوحمارة وغيره، وهو المؤرخ يدلي برأيص ومو ف السياسي من خلعص، أو 

 ال ي أسهب يف مخطوئاتص عن الفبانين والمار ين ومن  ب عصا الطاعة على السلطان. 

 المبحث الثاين: المقاصد واسمام  من حيث المفهو  والدالل 

 ماهي  المقاصد المطاب األوم:

، > صــد<المقاصــد جمــع مقصــد، والمقصــد مصــدر ميمــي مشــبب مــن الفعــ   -أ
ــا  البوجــص  ــة بمعــاين مبعــددة منه يقاد  صــد يقصــد  صــدا ومقصــدا. واســبعم  يف اللغ

والنهــو  والنهــود نحــو الشــيء واإلتيــان إليــص.. وأيضــا بمعنــى البوســر واالعبــداد يف 

 .(1)>الشيء من غير إفراط وال تفرير...

 .(2)والمقاصد اصطالحا  بمعنى الحامة البي هي المقصود من  رص الحام...

 تعريف الشريع  -ب

صت الـوارد، أي  تنـاود المـاء بفيـص،  - ـرت يف اللغة  من الفع   رص ولـص عـدة معـاين فشت

                                                 

 مادة  صد. ، القاهرة،دار الحدي، ( لسان العرب، البن منعور،1)

 .2/174( نشر البنود على مرا ي السعود، للشنقيطي، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ب/ت 2)
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ـرعة  هـي الـدين والمنهـاج لاـ  } ،  ـاد تعـالى (1)و رص يف األمر، أي خا  فيص، والشِّ

 .(2)>{جعلنا منام  رعة ومنهاجا

ــنَّص ، ويف الب ــْرعًا، أي  ست ص  ت ع  ينت يتْشــرت صت الــدِّ ــرت  ــرص لاــم مــن الــدين مــا }  نزيــ و ت

 .(3)>{وصى بص نوحا وال ي أوحينا إليك

 يف االصطالح  -

تطلــب الشــريعة علــى مــا  ــرعص اهلل لعبــاده مــن العقائــد والعبــادات واألخــالق 

والمعـامالت، ونعــم الحيــاة يف  ــعبها المخبلفــة لبنعـيم عال ــة النــا  بــرمم وعال ــبهم 

 .(4)بعضهم ببعض...

 تبار المركب:مقاصد الشريع  باع

ــر، فحبــى  طــب  لــم يضــع العلمــاء القــدامى حــدا لهــ ا العلــم رغــم بحــثهم الابي

م(، فص  يف المقاصد تفصيال د يقا، لانص 1399هـ/790)ت  المقاصد وعلمها الشائبي

 .(5)لم يقدم أي تعريف ولعلص اعبرب األمر واضحا

ووضـعوا  أما علماؤنا المحدثون فقـد عافـوا علـى تعيـين حـد لمقاصـد الشـريعة،

جملة من البعريفات ليست مبباعدة يف معناهـا بقـدر مـا هـي مبقاربـة ومبسـقة فيمـا بينهـا، 

مقاصــد <هــ( يعــرف المقاصـد بقولـص  1394م/ 1973بــن عا ـور) فهـ ا اإلمـام الطـاهر

البشريع هي المعاين والحام الملحوكة للشـارص يف جميـع أحـواد البشـريع أو مععمهـا، 

لاون يف نوص خـاص مـن أحاـام الشـريعة، فيـدخ  يف هـ ا بحي، ال تخبص مالحعبها با

                                                 

 . رص ( لسان العرب، البن منعور، مادة 1)

 .50( سورة المائدة، اقية  2)

 .13( سورة الشورى، اقية 3)

 .14 -13م  2001، 5لقاهرة، مصر، ط( تارين البشريع اإلسالمي، لمناص القطان، ماببة وهبة، ا4)

 .5م، ص 2010هـ/1431، 2( ينعر نعرية المقاصد، للريسوين، دار الالمة، القاهرة، ط5)
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أوصاف الشريعة وغايبها العامة والمعاين البي ال يخلو البشريع مـن مالحعبهـا، ويـدخ  

يف ه ا أيضا معان من الحام ليست ملحوكة يف سائر أنواص األحاام ولانها ملحوكـة يف 

 .(1)>أنواص كثيرة منها

، يـوحي بوجـود مقاصـد  ـرعية >شريع العامةمقاصد الب<و ود اإلمام ابن عا ور 

هي الايفيات المقصودة للشارص لبحقيب مقاصد <أخرى خاصةف وهي ما عرب عنص بقولص  

 . (2)>النا  النافعة، أو لحف  مصالحهم العامة يف تصرفاعم الخاصة...

أما العالمة المغربي عالد الفاسي، فوضـع تعريفـا  ـامال للمقاصـد، فقـاد رحمـص 

لمراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، واألسرار البي وضعها الشـارص عنـد كـ  حاـم ا<اهلل  

 .(3)>من أحاامها

هــ ا البعريــف المقبضــب للمقاصــد يف الوا ــع هــو إ ــارة صــريحة إلــى المقاصــد 

العامة والخاصة، ويربا ه ا بوالء عند تقسـيم هـ ا الحـد إلـى  ـقين رئيسـين  فاألسـباع 

  اإليماء إلـى المقاصـد العامـة، و ـد حـددها يف  ولـص  >منهابالغاية < عالد الفاسي يقصد

فغاية الشريعة هي مصلحة اإلنسان كخليفة يف الموبمع ال ي هو منص، وكمسـؤود أمـام <

اهلل ال ي اسبخلفص على إ امة العدد واإلنصاف، وضمان السعادة الفارية واالجبماعيـة، 

 .(4)>والطمأنينة النفسية لا  أفراد األمة

إن المقصـد العـام للشـريعة اإلسـالمية هـو < ا حين  ـاد يف موضـع هخـر  ويقرر ه

عمــارة األر ، وحفــ  نعــام البعــاي  فيهــا، واســبمرار صــالحها بصــالح المســبخلفين 

فيها، و يامهم بما كلفوا بص، من عـدد ومـن اسـبقامة، ومـن صـالح يف العقـ  ويف العمـ ، 

                                                 
 .51عا ور، الشركة البونسية للبوايع، ب/ت  بن ( مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر1)

 .146( نفسص  2)

 .7م 1993، 5اإلسالمي، ط( مقاصد الشريعة وماارمها، لعالد الفاسي، دار الغرب 3)

 .11( نفسص  4)
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، أمـا الشـب الثـاين مـن (1)>الوميـع وإصالح يف األر  واسبنباط لخيراعا وتدبير لمنـافع

 البعريف فهو إ ارة إلى المقاصد الشرعية الوزئية.

 المطاب الثاين: مفهو  اسمام 

اإلمامة يف اللغة من الفع  أّم، يقود ابن منعـور يف لسـان العـرب  واإلمـام كـ  مـن 

ــوم ــص   ــبم ب ــص وتأممص...واإل(2)ائ ــص وأمم ــص   صــده، كائبم ــادي  أّم ــاد الفيرواهب ــة ، و  مام

ــام ــام باإلم ــر  (3)واالئبم ــومي يف المصــباح المني ــاد الفي ــام <. و  ــة واإلم ــام الخليف واإلم

  .(4)المقبدى بص، واإلمام من يؤتم بص يف الصالة

اإلمامـة موضـوعة <عرفها الماوردي يف أحاامص السلطانية فقـاد  ويف االصطالح  

لعق  لما يف ئباص العقالء مـن لخالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا وهي واجبة با

البسـليم لــزعيم يمــنعهم مــن البعــالم ويفصـ  بيــنهم يف البنــااص والبخاصــم ولــوال الــوالة 

 .(5)>لاانوا فوضى مهملين وهموا مضاعين

إنعال ا مـن كـالم المـاوردي يماـن أن نسبشـف أن أهـم مقاصـد اإلمامـة الحفـاظ 

يــة وصــون الــدين مــن البــدص علــى ســير الدولــة، وضــمان حقــوق الــبالد والعبــاد، وحما

 والضالالت، وم ا نسبخلص من اإلمامة أمرين 

                                                 

 .46 – 45( نفسص، ص 1)

 .( لسان العرب، البن منعور، مادة  أمم2)

، 9القامو  المحـير، للفيراهبـادي، تح.مابـب تحقيـب الـرتا، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان، ط  انعر  (3)

 م. مادة  أمم.2005هـ/1426

 بة العلمية، بيروت، لبنان ب/ت، مادة  أمم.( المصباح المنير، ألحمد الفيومي، الماب4)

 هــ/1409، 1( األحاام السلطانية، للماوري، تح، أحمد مبار  البغدادي، ماببة دار ابن  بيبة، الاويت، ط5)

 .3م 1999
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 األود  إن اإلمامة مؤسسة دنيوية مهمبها تدبير أمور البالد والعباد وصون الدين.

الثاين  إن المهمة األولى والرئيسية لمإمامة هي حمايـة الـدين مـن األهـواء والبـدص 

ي  الموبمع المسلم فقر إع إن الدنيا تشـم  لاي ياون صالحا لحام العالم )الدنيا( ول

 .(1)بالد اإلسالم وبالد الافر

واإلمامة والخالفة يقصد مما معنى واحد، وإن كانا يخبلفان يف المبنـى، وهـ ا مـا 

عهب إليص الماوردي، إال أن ابن خلدون تنبص لـ لك، وأورد تعريفـا يضـم كلبـا اللفعبـين، 

بص خليفة وإمـام، فأمـا تسـميبص إمامـا، فبشـبيها بإمـام  تسمى خالفة وإمامة، والقائم<فقاد  

الصالة يف اتباعص واإل بداء بـص، ولهـ ا  ـاد  اإلمامـة الاـربى وأمـا تسـميبص خليفـة فلاونـص 

الخالفة معناها لغة  يام الشيء مقام <، و اد القاضي ابن العربي  (2)>يخلف النبي يف أمبص

. واإلمامة عند السـماللي هـي  (3)لى العمومالشيء والحام هلل، و د جعلها اهلل للخلب ع

ركن من أركان الدين وعمدة من عمدة الشـريعة، وال يسـبقيم الحـب يف الـدنيا إال بإ امـة <

، بعد تعريف ك  من ه ه المفاهيم المحورية، (4)>اإلمام يف ك  امان إلى أن تقوم الساعة

 ماهي إعن أهم مقاصد اإلمامة الاربى عند الفقيص السماللي؟

 بن محمد السماللي المبحث الثالث: مقاصد اسمام  عند الفقيه عاي

 أوال: إقام  الدين وحفظ حورة الما 

ــص  الــدين يف اللغــة بمعنــى الطاعــة، مــن دان يــدين، أي أئــاص، والــدين هلل هــو ئاعب

يطلب على معنى مخصوص من الطاعة، وهـو ئاعـة إلـص <. ويف االصطالح  (5)والبعبد لص

                                                 
 .( نفسص1)

 .1/239م 1999هـ/1409، 2( تارين ابن خلدون، تح، خلي   حادة، دار الفار، بيروت، لبنان، ط2)

هـــ/ 1424، 3القادرعطــا، دار الابــب العلميــة، لبنــان، ط ، تــح محمــد عبــدقــرهن، البــن العربــي( أحاــام ال3)

 .4/59م 2003

 .97. ومن المطبوص 27( ينعر  ئوالع الحسن، للسماللي، لوحة 4)

 ( لسان العرب، البن منعور، مادة دين.5)



 
 204 

ودا يؤمن بص ويعرب عن ئاعبص بشـعائر مـن األ ـواد واألفعـاد يعبقـد أنـص يبخ ه المطيع معب

يطلبها منص، ويف الثقافة اإلسالمية لف  الدين يطلب على الدين اإلسالمي بمقبضى البعبير 

هـو البوحيـد والبـدرص بالشـرص <، و اد البيضاوي يف تعريف الـدين  (1)>على سبي  الغلبة

 .(2)>ملسو هيلع هللا ىلصال ي جاء بص محمد 

صد الشريعة حف  ه ا الدين من البدص واألراجيف،  اد ابن األمير حـاج ومن مقا

. فحفـ  (3)>الدين ياون بوجوب الوهاد، وعقوبة الداعي إلـى البـدصحف  إن <الحنفي  

الـدين إعن مـن خـالد كــالم ابـن الحـاج ياـون بمحاربــة األهـواء ومخبلـف الضــالالت، 

فع األعداء والغزاة وحمايـة الثغـور، ومدافعة مخبلف األراجيف عنص، وتشريع الوهاد لد

ألن العــدو إن احبــ   طــرا معينــا فــأود مــا يلحــب المســلمين صــرف حيــاعم المحاومــة 

يوـب علـى <بالدين،  اد السماللي يف معر  حديثـص عـن واجبـات السـلطان ومهماتـص  

، ه ا وحف  الـدين ياـون (4)>السلطان حف  الدين، وسد الثغور، وحماية بيضة اإلسالم

مامة، ول لك كان من أحاام الشريعة إ امة السلطان واعببار علك من الواجبات، ألن باإل

، ول لك صـرح السـماللي بوجـوب إ امـة اإلمامـة (5)ما ال يبم الواجب إال بص فهو واجب

واعلم أن إ امة اإلمام واجبة، فإن  ي  ما دلي  الوجـوب؟  لنـا  إجمـاص الصـحابة <فقاد  

مـن ملسو هيلع هللا ىلص بة إال على واجـب، فلـوال مـا ععمـوه مـن ديـن النبـي عليها، إع ال توبمع الصحا

                                                 
ــد ( ينعــر 1) ــدة، لعب ــد النوــار، مقاصــد الشــريعة بأبعــاد جدي ــان، دار الغــرب  الموي ــروت، لبن اإلســالمي، بي

 .63م 1،2006ط

 . 2/9هـ 1419، 1( تفسير البيضاوي، دار إحياء الرتا  العربي ومؤسسة البارين العربي، بيروت، ط2)

 هــ/1403، 2( ينعر  البقريـر والبحبيـر، البـن األميـر حـاج الحنفـي، دار الابـب العلميـة بيـروت، لبنـان، ط3)

 .3/143م 1993

 59. ومطالع السعادة يف فلك سياسة الرياسة، لص، لوحة 251الفحود، للسماللي، لوحة  ( ينعر  تنبيص همم4)

ــان، ط5) ــة، بيــروت، لبن ، 1( ينعــر  وجــوب نصــب اإلمــام يف   ــرح الموا ــف، لمإيوــي، دار الابــب العلمي

 .9/376م 1999ه/1419
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وجوب اإلمامة ما و ع النزاص بينهم فيها حبى أبي بار الصديب رضي اهلل عنص، فلـو كانـت 

غير واجبة لقالوا  ما لنا واال بغاد بما لـي  بواجـب علينـا، فلمـا رأينـا اهبمـامهم بـ لك 

 . >(1)>علمنا أهنا واجبة، ه ا أص  وجوما

فال يمان  يام موبمع بدون سـلطان، وإال ضـاص الـدين وضـاعت الحقـوق،  وم ا

فأهم سب  حف  ه ا الدين  يام سـلطان يحفعـص ويـ وع عنـص. ألن المقصـد الشـرعي مـن 

نصـب الســلطان إنمـا هــو حفـ  الــدين، إع بإ امبـص تحفــ  األمـواد وترفــع المعـالم،  ــاد 

البي ال تنضبر المصـالح إال بـص،  كان نصب اإلمام وتوابعص من  واعد الشرص<السماللي  

وال تولب المصالح وتدفع المضار إال بإ امبص، إع بص تحقن الدماء، وتحف  األمواد ودم 

وأ ار  .(2)األباار واألعرا ، ويرفع البعالم، ويعبد على الحقيقة رب األر  والسماء

سـلطان توبمـع السماللي أن سياسة السلطان أبلغ من الدين والعق  يف منع العلـم، إع بال

القلوب المبفر ة وبسطوتص تناف األيدي العالمة وتقمع النفو  المعاندة، فهـو كـ  اهلل 

فالدين إعا <وحار   الدين، كما أكد أن اسبمرار الدين بوجود الحاكم والسلطان، فقاد  

عــدم ســلطانص بــدلت أحاامــص، إع واجــب الســلطان يف سياســة الخلــب حفــ  الــدين عــن 

والبغيير، وحراسة األمة بسـد الثغـور وحمايـة بيضـة اإلسـالم وحفـ  البحريف والببدي  

ئــرق البلــدان مــن اللصــوص والســراق، ورعــي الشــرص فيمــا يبــواله مــن األمــواد أخــ ا 

يوـب عليـص حفـ  <، وأكد علك مرة أخرى يف كبابص تنبيص همـم الفحـود فقـاد  (3)>وعطاء

 .(4)>الدين من البحريف والببدي  والبغيير

                                                 

 59ياسة الرياسة، لص، لوحة . ومطالع السعادة يف فلك س251( ينعر  تنبيص همم الفحود، للسماللي، لوحة 1)

 .59، ومن المطبوص 1( ينعر  ينعر  ئوالع الحسن، للسماللي، لوحة ر م 2)

 .59( ينعر  مخطوط مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 3)

 .251( ينعر  مخطوط تنبيص همم الفحود، للسماللي، لوحة 4)
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لي كي تحقب اإلمامة ه ه الغايات، وتسمى إمامة حقا فإهنـا ال عـدم وأ ار السمال

 من السياسة أن يبونب اإلمام السم النا ع ال ي مالص من دافع<أحد أركان الشريعة فقاد  

)...(، وهو أن يح ر الملك من االعبماد إلى ركـن مـن أركـان الشـريعة فيهدمـص، ألن اهلل 

لـم يأخـ وا يف هـدم ركـن مـن أركـان الشـريعة، فـإعا تعالى يمه  الملو  على الوور، مـا 

 . (1)>فعلوا علك لم يمهلهم ب  يأخ هم أخ ا وبيال

 ثانيا: االستعداد لاعدو وحفظ البالد

واالسبعداد يف اللغـة مـن الفعـ  عـدد وأعـد ألمـر يحـد  مثـ  األهبـة، وأعـددت 

ة بالضـم االسـبعداد(2)لألمر عدتـص، واالسـبعداد  البهيـؤ لـص ـدَّ والبأهـب والعـدة مـا  . والع 

ْدت ص من ماد أو سالح أو غير علك  .(3)اْعبتدت

إماانية الوصود إلى درجة من الافاية أو القـدرة عـن ئريـب <ويف االصطالح هو  

 .(4)>البدريب، سواء أكان ه ا البدريب مقصودا أم غير مقصود

تحـد  السـماللي عـن ضـرورة االسـبعداد للعـدو لمواجهبـص وحفـ  الـبالد، وقد 

و ـالوا إن النـا  إعا تركـوا الوهـاد وأ بلـوا علـى <فع ال د والمهانة عـن األمـة فقـاد  ور

ــص ــبعداد ل ــدم االس ــأهبهم، ولع ــدم ت ــدو لع ــيهم الع ــلر اهلل عل ــا، س ــة ونحوه ، (5)>الزراع

الــرحمن اســبعد لــ لك، فأنشــأ معمــال  بــن عبــد بــن محمــد والســلطان المــولى الحســن

والــ ي <يفــص لابابــص تنببــص همــم الفحــود  للســالح بفــا ،  ــاد الســماللي عــن ســبب تأل

                                                 
 32( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 1)

 لسان العرب، البن منعور، مادة  عدد.( ينعر  ينعر  2)

 ( ينعر  ينعر  المصباح المنير، للفيومي، مادة  عدد.3)

، 1( معوـم المصــطلحات النفسـية والرتبويــة، لمحمـد مصــطفى ايـدان، دار الشــروق، جـدة، الســعودية، ط4)

 15، ر م 315م 1979هـ/1399

 67( ينعر  تنبيص همم الفحود، للسماللي، لوحة 5)
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أنـص  ـاد إن ملسو هيلع هللا ىلص وجاء عـن النبـي <حملني على النعم والشرح ما  الص السمر ندي ونصص  

من يدخ  الونة بغير حساب، ب  يـرت  والنـا  يف حسـاب، رجـ  أمـر بالوهـاد وحـض 

عليص، وحملنـي عليـص أيضـا بـأن الاـالم علـى غرائـب النصـارى يـور  الحـزن، والحـزن 

البااء، وليت لو باى حزين يف أمة لرحم اهلل تلك األمة، فه ا هـو السـبب وسـبب يور  

السبب لما رأيت موالنا الحسن أ ب  على االسبعداد بإنشاء العساكر وهلة القباد، فرغـت 

مــن هــ ه القصــيدة حرصــا علــى الزيــادة فيمــا هــو فيــص، اللهــم تقبــ  منــا ومنــص ومــن ســائر 

اللي إن مـن مقاصـد اإلمامـة والسـلطان عمومـا هـو أضاف السـمو< .(1)>المسلمين همين

... يوب عليـص : <حراسة األمة وال وع عنها، وصيانة ثغورها واعبرب علك من واجبا فقاد

 .(2)>حراسة األمة وسد الثغور

و د ح، السماللي على الوهـاد واالسـبعداد ومقاتلـة العـدو يف بعـض مصـنفاتص، 

الحمـد هلل مالـك ملـو  األر  <د حيـ،  ـاد  ومنص ما ورد يف مقدمة كبابـص منبهـى النقـو

ــاده بالوهــاد األكــرب واألصــغر ــر عب ــة (3)>والســماء، اقم ــاب عناي ــاد يف افبباحــص لاب ، و 

االسبعانة الحمد هلل...والصالة والسالم على من أمر بقبـاد أهـ  الافـر والعنـاد، وحـ، 

جعـ  الونـة  على س  السيوف عليهم، جع  أفض  األعماد ك  الوهـاد، مخـربا بـأن اهلل

ب وِف   .(4)>تحت كالد السيوف، وأن أفض  الشهداء من أصيب يف الوهاد بالح 

إال أنص أفبى يف هخر مصنفاتص بمنع الوهاد مؤ با لضعف االسبعداد الاايف لمواجهة 

وحاـم اهلل منـا المنـع مـن <  العدو المحب  لسببة ومليلية وبعض الثغـور األخـرى، فقـاد

                                                 
 .220هناية المقود يف تنبيص همم الفحود، للسماللي. م.  ، لوحة ( ينعر  1)

 .251( ينعر  هناية المقود يف تنبيص همم الفحود، للسماللي. م.  ، لوحة 2)

د، لوحــة  633( ينعــر  منبهــى النقــود ومشــبهى العقــود، للســماللي، مــن، بالماببــة الوئنيــة، تحــت ر ــم 3)

 .69ر م 

 .1د، لوحة ر م  490سماللي، من، بالماببة الوئنية، تحت ر م ( ينعر عناية االسبعانة، لل4)
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ـرت بالوهـاد دائمـا، أراد <، وأضاف يف جوابـص أيضـا  (1)>الوهاد حبى يقع االسبعداد مـن أمت

 .(2)>خراب الدين و طعص بالالية

ونف  الـرأي مـاد إليـص السـلطان أيضـا المـولى الحسـن األود،  ـاد السـماللي يف 

ولمـا رأى نصـره اهلل أن األمـر بالوهـاد يـؤدي إلـى مفسـدة ععيمـة <كبابص منبهى النقـود  

  بعــض الشـر أهــون مــن بعـض، وارتاــاب أخــف الضــررين تـؤدي إلــى  طــع الـدين  ــاد

 . (3)>الام

فــأفبى الســماللي حينهــا بمنــع الوهــاد اســبوابة يف هــ ه الناالــة للوا ــع، ولمو ــف 

السلطان المـولى الحسـن المهـادن للـدود األجنبيـة، خاصـة بعـد معـركبين خاسـرتين يف 

وـوء بعـض السـاان إسلي وتطوان، ثم تشبت مخبلف القبائ  بالصراعات الداخليـة، ول

إن الرعية يف الزيادة إلى الميـ  للافـار مـع  لـة <للمحميات والقنصليات، فقاد يف علك  

فــرأى الســلطان بمنــع الوهــاد، ورأيــص حينهــا هــو عــين الصــواب،  ــاد  (4)>إيمــان وأمــن

... ما يفعلص اإلمام من المصانعة مع الاافر هو عين : <>منبهى النقود<السماللي يف كبابص 

 .(5)>ب ب  هو صواب الصوابالصوا

وم ا نخلص أن ترجيح السلطان لمنع الوهاد و بها، وفبوى السماللي بمنعص بعد 

عرضص لألدلة والحوج، إنما تحقيقا لمقصد الشريعة يف الحفاظ على كليـة الـنف  سـبب 

 ضعف االسبعداد.

                                                 
 .13( ينعر  من، جواب يف الوهاد، للسماللي، لوحة  1)

 .( نفسص2)

 .96د. لوحة 633( ينعر منبهى النقود ومشبهى العقود، للسماللي، من، بالماببة الوئنية، الرباط، ر م 3)

 . 95لي، لوحة  ( ينعر  منبهى النقود ومشبهى العقود، للسمال4)

د، لوحــة  633( ينعــر  منبهــى النقــود ومشــبهى العقــود، للســماللي، مــن، بالماببــة الوئنيــة، تحــت ر ــم 5)

 .95ـ94ر م 
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 ثالثا: سياس  الرعي  وتدبير شؤونها

و <السياس  يف الاغ  من  ْوًسـا، وإعا رأسـوه وهي ا السَّ ـوهم ست اس  لرياسة، يقـاد  ست

 ي   سوسوه وأساسوه، وسا  األمر سياسة   ام بص، والسياسـة القيـام علـى الشـيء بمـا 

 . (1)>يصلحص
 ويف االصــطالح لهــا عــدة تعــاريف، تنوعــت بــين العلمــاء القــدامى والمعاصــرين.

الـدين، سـواء تعلـب  فالقدامى منهم من جع  لها تعريفا عامـا واسـعا  ـامال لاـ  أحاـام

هــ( الـ ي عرفهـا 505األمر بشؤون الدولة أو غيرها، ومنهم حوـة اإلسـالم الغزالـي)ت

الوسائ  يف اسبصالح الخلـب وإر ـادهم إلـى الطريـب المسـبقيم المنوـي يف <بقولص هي  

، وصنف ثان جع  لها تعريفا نسبيا مبعلقـا فقـر ببـدبير  ـؤون الدولـة (2)>الدنيا واقخرة

ــفي)تمــن  بــ  ال هـــ( الــ ي 537حــاكم أو الســلطان أو الــرئي ، أمثــاد نوــم الــدين النَّست

 ، و ــاد المقريــزي(3)>حيائــة الرعيــة بمــا يصــلحها لطفــا وعنفــا<عرفهــا بقولــص هــي  

هي القانون الموضوص لرعاية اقداب والمصـالح وانبعـام <هـ( يف كبابص الخطر  945)ت

دائرة القضاء والعقوبات، مـنهم ابـن  . يف حين حصر صنف ثال، السياسة يف(4)>األحواد

هـي رعـي مصـالح العبـاد ودرء المفاسـد بالاشـف عـن <هـ( حي،  اد  1244فودي)ت

المعالم، ب داب تبين الحـب كـالحام بـالقرهن مـن غيـر إ ـرار وال بينـة، وأخـ  أهـ  الشـر 

 .(5)>بالبهم وببهديد الخصم وضربص

                                                 
 ( لسان العرب البن منعور، دار الحدي،، القاهرة، مادة  سا . 1)

 .1/13( ينعر  إحياء علوم الدين، للغزالي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د/ت 2)

 .332ص  م،1995هـ/1416، 1نعر  ئلبة الطلبة، للنسفي، دار النفائ ، بيروت، لبنان، ط( ي3)

 1419، 1( المـواع  واالعببــار بــ كر الخطــر واقثــار، للمقريــزي، دار الابــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط4)

 .3/393هـ 

فـودي، تـح،  بـن اهلل بـد( ينعر  ضياء السياسات وفباوى النوااد مما هـو مـن فـروص الـدين مـن المسـائ ، لع5)

 .75هـ، ص 1409أحمد ركاين، دار الزهراء للعالم العربي، القاهرة، مصر، ط
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ياسة علما  ائما ب اتص، كغيره من أما العلماء المبأخرون والمعاصرون فاعبربوا الس

هـ( الـ ي عـرف السياسـة الشـرعية بقولـص  1375الوهاب خالف)ت العلوم، ومنهم عبد

للدولة اإلسالمية، بما ياف  تحقيب المصـالح ودفـع المضـار، العامة الشؤون تدبير هي <

ـــواد األئمـــة  ـــب وأ  ـــم يبف ـــة، وإن ل ممـــا ال يبعـــدى حـــدود الشـــريعة أو أصـــولها الالي

 .  (1)>لموبهدينا

ــى خمســة أ ســام  القســم األود السياســة  ــم المــؤرخ الســماللي السياســة إل و ّس

النبويــة، والثــاين السياســة الملوكيــة، والثالــ، السياســة العاميــة، والقســم الرابــع السياســة 

 .(2)الخاصية، والخام  السياسة ال اتية

اء مــن عبــاده الــ ين فأّمــا السياســة النبويــة  فــاهلل تبــار  وتعــالى يخــّص مــا مــن يشــ

اخبارهم أنبياء ورسالً، ويعبرب السـلطان يف نعـر علـي السـماللي نائبـًا عـن النبـي يف هـ ه 

السياسة. وأّما السياسة الملوكية فهي  حف  الشـريعة عـن األّمـة، وإحيـاء السـنّة، واألمـر 

بالمعروف والنهـي عـن المناـر، فمـن واجبـات السـلطان حمايـة الـدين وتثبيـت أركانـص، 

رسين  يمص وأخال ص، وإلزام الرعية باحرتام  واعده والخضوص لحدوده وتعاايره. وأّما وت

السياسة العامية  فهي الرياسة على الوماعـة، كرياسـة األمـراء علـى البلـدان واألمصـار، 

مِّ األمـور، وإتقـان  و ادة الويو ، وترتيب أحوالهم على ما يوب، وكيـف ينبغـي، مـن رت

ئف.وأمــا السياســة الخاصــية فهــي معرفــة كــ  إنســان مــا يلزمــص يف البــدبير، ورعايــة الوكا

خاصة نفسص وتدبير علمانص وخدمص و ضاء حقو هم، أما ال اتية  فبفقـد اإلنسـان ألحـواد 

 .(3)نفسص

                                                 

 .20م، ص 1999هـ/  1409الوهاب خالف، دار القلم، ط،  ( ينعر  السياسة الشرعية، لعبد1)

 .وما بعدها 22( ينعر  مطالع السعادة يف فلك سياسة الرياسة، للسماللي، م. . لوحة 2)

 .سص( نف3)



 
 211 

ومن السياسة إعن حسن البسيير والبـدبير، ومقاصـد اإلمامـة تـدبير أحـواد الرعيـة 

ــد بمــا يصــلحهم،  نْ م منــوط بالمصــلحة، وهــي السياســة تصــرف اإلمــاألن واألمــة والو 

ل وكيــة،  ومــن السياســة أن ال يطيــ  الســلطان باألجنــاد يف الغربــة < ــاد الســماللي  الم 

والحروب، ب  يبناوبون كما عليص السلف والخلف يف الحـد المشـهور، ألن علـك يـور  

 .(1)>فساد المزاح، وألن اإلنسان موبود على حب أمور واإلئالة تنافيها

ســماللي بالســلطان الحســن األود بعلــو كعبــص ورســوخص يف السياســة و ــد أ ــاد ال

الشرعية خصوصا يف تعاملص مع المبمردين من  بائـ  بنـي حسـن وأوالد يحيـى، إع تـولى 

فـأععن الاـ  إال فر ـة يقـاد <وععهم بخطبة وموععة بليغة حبى أععنوا،  اد السماللي  

وأيضــا لمــا اســبحر القبــ  بــالمرتدين ، (2)>لهــا أوالد يحيــى نــزص اهلل فــيهم الخيــر والحيــاء

والدباغين بفا  أمر السلطان بالرفب والمساعدة بالمسارعة برفع اليد عنهم  ب  السـؤاد 

وأخــ  نصــره اهلل بالحســنى وال أحســن مــن همــة همبهــا يف حســن <منــص،  ــاد الســماللي  

لفقيــص السياســة يف تــدبير الرياســة، إع هــي المبالفــة بومــع أ ــبات المملاــة)...(، فــأمر ا

سيدي محمد الصفار بأن ينادي بلسان اال بهار ويريح النا  من حمـى الـوئي ، فقـام 

. وأكـد السـماللي أن (3)>من ال تخفى مزاياهم فبايعوا فاسبحسنوا ما  الص اإلمام وأئاعوا

 علك من حسن سياسة السلطان وتصرفص يف رعيبص بما يصلحها ويقومها.

السياســية البــي يماــن للســلطان أن  وفصــ  الســماللي بموموعــة مــن اإلر ــادت

يسو  ما رعيبص ومنها  اإلكثار من العماد يف األمصار والوهات، وتفقد مـواد الخـراج، 

ومعرفة ما يصـلح بـص الحاـم ومـا يفسـده، ومـا يهـيج الفـبن حبـى يبفقـدها، والعـدد بـين 

                                                 
 .29( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 1)

 .107، ومن المطبوص 47. وئوالع الحسن، د، لوحة 43( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 2)

. ومطالع السعادة، 199، ومن المطبوص 140( ينعر  ئوالع الحسن واتباص السنن، للسماللي. م.   لوحة 3)

 .191 ، لوحة  لص. م،
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ــ   النــا ، وأال يقطــع الســلطان النعــر عــن مــدد الويشــين، جــي  المــدد وجــي  الحي

إكـرام الرعيـة بالعطايـا  اائد، وعدم الثقة بالعدو وإن تلب  بلبـا  أهـ  الفضـ ، ثـموالم

  .(1)>والهبات حبى يسرتق  لومم

 رابعا: دفع الفتن  ورفع الظاط وإقام  العدم

جع  اهلل تعالى اإلمامة لمصلحة الخلب وتنعيمهم صفهم، وجمـع  ـملهم ونيابـة 

ن والنعــام العــامين، وكــف عــن الحاــم عنــص ســبحان وتعــالى يف األر ، وضــبطا للقــانو

و د جعـ  <بحام الهوى، وساينة للغوغاء والفوضى،  اد القاضي ابن العربي يف علك  

اهلل الخالفة مصلحة يف الخلب ونيابة عن الخالب وضابطا للقانون عن االسرتسـاد بحاـم 

 .(2)>الهوى وتساينا لثائرة الدهماء وثائرة الغوغاء

سـلطان المـولى الحسـن األود، افبـبح ملاـص بقبـاد البغـاة عكر السماللي أن الو د 

وأضاف يف حديثص عـن واجبـات السـلطان منهـا . (3)وهو أفض  من الوهاد وتمهيد البالد

حف  ئرق البلدان من اللصوص والسراق، ورعي الشرص فيمـا تـواله مـن األمـواد أخـ ا 

يـار العمـاد، فـإن فعـ  وعطاء، والعدد عند إاالة العلم والمعـالم، وإ امـة الحـدود واخب

. وتحد  أيضـا عـن مقصـد ئاعـة الـولي الوـائر (4)السلطان ه ا فقد أدى ما وجب عليص

ب ص انبشـار  قت و اد  إن القيام على الوائر فساد ومخائرة كبيـرة، ومفسـدة كبيـرة، ألن مشـا ت

. وعلـك مـا اسبخلصـص مـن كـالم القاضـي ابـن (5)للفبنة، وخراب للبالد، وسـفك للـدماء

                                                 
 .40-23ر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحات ( ينع1)

 .9/69 ، دار الابب العلمية، بيروت لبنان، ب/تعارضة األحوعي، البن العربي ( ينعر 2)

 .9( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 3)

 .60-59( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي 4)

 .29( ينعر  ئوالع الحسن واتباص السنن، للسماللي، لوحة 5)
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بـص، ألن  المعافري، ال يالعربي  توص  إلى عدم الخروج علـى الوـائر والصـرب علـى أِعيَّ

: الخروج سبب للفبنة والزيادة يف سفك الدماء، وتفشي العلـم والقهـر،  ـاد ابـن العربـي
...ألن الــوالي العــالم إعايبــص محصــورة، وإعا و ــع الخــروج عليــص أصــبحت إعايبــص غيــر <

مامـة إعا انعقـدت فإنـص يحـرم القيـام علـى اإلمـام . وصرح السماللي بأن اإل(1)>محصورة

عداًل كان أم جائرا، وح، على الطاعة لص ألهنا تؤلف  م  الدين، وهي الطريقـة المثلـى 

. وهـي (2)والعروة الوثقى يف تنعم أمر المسلمين، وعصيان السـلطان يهـدم أركـان الـدين

اإلسـالم، مـن الفبنـة نعرة مقاصدية مببصـرة يف جمـع كلمـة األمـة والحفـاظ علـى بيضـة 

  والبطاحن والبقات  وضياص الحقوق.

وحــ، علــى اإلخــالص يف الطاعــة للســلطان مسبشــهدا ب يــات وأحاديــ، وأ ــواد 

العلماء والفقهاء، ومث  لقمة اإلخالص يف ئاعة السلطان سرا وجهرا، بقصة حـاكم منـع 

دم خـرج منهـا وهـي اإلمام األععم أبا حنيفة من الفبوى، فأمبث  ل لك، فسألبص ابنبص عـن 

صائمة، فقاد لها  سلي أخا  فإن السلطان منعني من الفبوى، فقالـت أين األميـر؟ فقـاد 

 .(3)<لها ما كنت أئيعص جهرا وأعصيص سرا

 الامسا: تحقيق المصال  ودفع المفاسد

المصـالح عمومـا هــي المنـافع والفوائــد وكـ  خيــر حسـن، فاــ  مـا كــان فيـص نفــع 

الفوائد والل ائ ، أو بالـدفع كاسـببعاد المضـار واقالمف  بالولب أو البحصي ، كحصود

                                                 

 .940 .م. ( عارضة األحوعي، البن العربي1)

 .90-97، ومن المطبوص 30-29للسماللي، لوحة  ( ينعر  ئوالع الحسن،2)

حمـين، مؤسسـة الشـين  بن سيدي محمد بن ( ينعر  سنن المهبدين يف مقامات الدين، للمواق، تح، محمد3)

. وئوالـع الحسـن باتبـاص 149م 1،2002مربيـص ربـص إلحيـاء الـرتا  والببـادد الثقـايف، سـال، المغـرب، ط

 .91ومن المطبوص  31السنن، للسماللي، م. ، لوحة 
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. ومنص فإن بقاء األمة مهملة مضاعة بدون خليفـة مفسـدة، (1)فهو جدير أن يسمى مصلحة

لما سيبنج عنص من البهارج وضياص الحقوق،  ـاد السـماللي  إن المصـالح ال تنضـبر إال 

. ومـن هـ ه المصـالح أن (2)مبـصبالسلطان، وال تولـب المصـالح وتـدفع المضـرة إال بإ ا

بن هشام أمـر بإنشـاء جـي  الطبويـة، وبالبعـائي لصـنعة المـدفع  الرحمن السلطان عبد

أمـا المـدفع والمهـراا إعا تـوفر <والمهراا ألن المصلحة اسبدعت علك،  اد السماللي  

 رئص و رائطص، فهو المعود عليص عند الزعااص إعا بلغت الـروح الحلقـوم، وبلـغ السـي  

. ومنص أيضا منع السـلطان المـولى الحسـن للوهـاد، حيـ، عطـ  جزئـي الـدين (3)>لزبىا

أن األمر بالوهاد يؤدي إلى مفسدة ععيمـة تـؤدي للحفاظ على كلي النف ، بعد أن رأى 

. (4)إلى  طع الدين فقاد  بعض الشر أهـون مـن بعـض، وارتاـاب أخـف الضـررين الام

وحاص   مائ  موالنـا <  وفبوحات فقاد وأكد السماللي أن تصرفات السلطان مصالح

الحسن أسـرى اهلل إليـص كـ  حسـن، وأسـبغ عليـص نعمـص والمـنن، أنـص تصـرف يف المغـرب 

عرضا وئوال، وكهر عليص من سياسة الملو  ما يشـهد لـص أن فيهـا اليـد الطـولى مـن دفـع 

 . (5)>الموبقات واسبوالب المصلحات والفبح والفبوحات

 د من الظاط واستيفاء الحقو سادسا: إقام  العدم والح

عكر الوويني أن المقصد العام لمإمامة هـي الرياسـة البامـة والزعامـة العامـة، البـي 

تبعلب بالخاصة والعامة يف مهمـات الـدين والـدنيا، ومهمبهـا االنبصـاف للمعلـومين مـن 

                                                 

 .23 ، مؤسسة الرسالة، ب/ت،ضوابر المصلحة، لرمضان البوئي ( ينعر 1)

 .59، ومن المطبوص 1( ينعر  ئوالع الحسن واتباص السنن، للسماللي. م.   لوحة 2)

 .122، ومن المطبوص 66ماللي. م.   لوحة ( ينعر  ئوالع الحسن واتباص السنن، للس3)

 .96.د. لوحة 633( ينعر منبهى النقود ومشبهى العقود، للسماللي، من، بالماببة الوئنية، الرباط، ر م 4)

 .9( مطالع السعادة يف فلك سياسة الرياسة، للسماللي، لوحة 5)
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، وباإلمامـة (1)>العالمين، واسبيفاء الحقـوق مـن الممبنعـين وإيفاؤهـا علـى المسـبحقين

إن اهلل يـزص <بـن عفـان رضـي اهلل عنـص   تسبقر األمور وتوبمع القلـوب، و ـد  ـاد عثمـان

و د  الوا  بالسـلطان <،  اد السماللي يف  رح ه ا األثر  (2)>بالسلطان ما ال يزص بالقرهن

ــص توبمــع القلــوب المبفر ــة، وبســطوتص تناــف األيــدي العلمــة وتنقمــع النفــو   وهيبب

 .(3)>المعاندة

اللي أن المــانع مــن العلــم ثالثــص أمور إمــا إ امــة عقــ ، أو ديــن، أو وأضــاف الســم

ســلطان، والســلطان أبلغهــا، ألن الــدين والعقــ   ــد يضــعفان، و ــد يغلبــان بــدواعي 

. وعلك ما انبهوص السـلطان المـولى الحسـن األود لمـا اعبلـى عـر  أسـالفص، (4)الشهوة

، (5)>رى فيهـا عوجـا وال أمبـافقد عب عن ئريب المسلمين أه  الزيغ والريـغ، حبـى ال تـ

فقـد عمـ  علــى رفـع العلـم والبعــالم وعـزد بعــض الـوالة والعمـاد، و صــده مـن علــك 

جل  على سرير الملك و د <تحقيب العدد واسبيفاء الحقوق،  اد السماللي يف وسمص  

. كمـا عكـر (6)>ناهز ثالثين سنة، فولى من ولى، وعزد من أدبر وتولى، فبسر رداء العدد

 .(7)واجبات السلطان إحقاق العدد عند إاالة العلم والمعالم وإ امة الحدودأن من 

من أهم مقومات الحام يف اإلسالم عمومـا ويف  اإلمامة ويف الخالصة نابشف أن

                                                 

 .22 هـ1401، 2الحرمين، ط الععيم الديب، ماببة إمام ، تح. عبد( ينعر  غيا  األمم، للوويني1)

ـــ  والمحاضـــرة2) ـــد( أورده الثعـــالبي يف البمثي ـــح، عب ـــاب،  ، ت ـــة للاب ـــدار العربي ـــاح محمـــد الحلـــو، ال الفب

 .عفان رضي اهلل عنص بن . مسندا لعثمان29 م1991هـ/ 2،1401ط

 .250لوحة  ( تنبيص همم الفحود، للسماللي، م.  3)

 .250حة ( تنبيص همم الفحود، للسماللي، م،  لو4)

 .9( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي، لوحة 5)

 .10( ينعر  مطالع السعادة، للسماللي.م. .لوحة 6)

 .251( ينعر  تنبيص همم الفحود، للسماللي، لوحة 7)
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الغــرب اإلســالمي خصوصــا، فقــد حبــا اهلل بــالد المغــرب واألنــدل  بملــو  وســالئين 

ها، ومـن مقاصـد اإلمامـة العامـة جمعوا  م  األمة، وحافعوا علي دينها وسـعوا لمصـال

 أهنا 

 تونب إرا ة الدماء، وتسعي إلى صون األمة من البقات  والبهارج. -1

 تومع  م  المسلمين، وتسعى لولب المصالح ودرء الفبن. -2

 تضمن إ امة الوكائف، وأداء الفرائض والواجبات. 3

 واهلل تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبي  

* * * * 

 

 والمراجع المصادر

  القرآن الكريط برواي  ورش. *

ــح. محمــد حوــي، دار الغــرب اإلســالمي، ط .1 ــن ســودة، ت ، 1إتحــاف المطــالع، الب

 م.1997هـ/1417

بن  إتحاف أه  الدراية بما لي من األسانيد والرواية، البن  اسم القادري، تح، محمد .2

، 1ن، طعـــزوا، مركـــز الـــرتا  الثقـــايف المغربـــي، المغـــرب، ودار ابـــن حـــزم، لبنـــا

 .م2004هـ/1424

بـن عـزوا، مركـز الـرتا   بن  اسم القادري، تح، محمد إتحاف أه  الدراية، لمحمد .3

 .م2004هـ/1424، 1الثقايف المغربي، المغرب، ودار ابن حزم، لبنان، ط

األحاــام الســلطانية، للمــاوري، تــح، أحمــد مبــار  البغــدادي، ماببــة دار ابــن  بيبــة،  .4

 .م1999هـ/1409، 1الاويت، ط
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القادرعطـا، دار الابـب العلميـة، لبنـان،  أحاام القرهن، البن العربـي، تـح محمـد عبـد .5

 .م2003هـ/1424، 3ط

 .إحياء علوم الدين، للغزالي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د/ت .6

أ رف األماين يف ترجمة الشين سيدي محمد الاباين، لمحمد البا ر الاباين، تح، نـور  .7

مركز الرتا  الثقايف المغربي، المغرب، ودار ابن حـزم،  الرحمن الاباين، الهدى عبد

 م.2005هـ/1426، 1لبنان، ط

األعالم الشر ية يف المائة الرابعة عشر الهورية، لزكي مواهد، دار الغرب اإلسـالمي،  .9

 م1963هـ/1449، 1بيروت، لبنان، ط

 م. 2002. 5األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط .9

 م.1993هـ/1413. 2م، للمراكشي، المطبعة الملاية الرباط، طاإلعال .10

 هــ/1409، 2تارين ابـن خلـدون، تـح، خليـ   ـحادة، دار الفاـر، بيـروت، لبنـان، ط .11

 .1/239م 1999

 م2001، 5تارين البشريع اإلسالمي، لمناص القطان، ماببة وهبة، القاهرة، مصر، ط .12

، 1سسـة البـارين العربـي، بيـروت، طتفسير البيضاوي، دار إحياء الـرتا  العربـي ومؤ .13

 .هـ1419

، 2البقرير والبحبير، البن األمير حاج الحنفـي، دار الابـب العلميـة بيـروت، لبنـان، ط .14

 .م1993هـ/1403

الفباح محمد الحلو، الـدار العربيـة للابـاب،  البمثي  والمحاضرة، للثعالبي، تح، عبد .15

 .م1991هـ/1401، 2ط

حـاد المغـرب للحسـن بوعشـرين، دار نشـر المعرفـة، البنبيص المعـرب عمـا عليـص اقن  .16

 .م1994هـ/1415، 1الرباط، المغرب، ط

بـن يوســف الانسوسـي، المطبعـة الورا ــة  الوـي  العرمـرم، ألكنسـو ، تــح، أحمـد .17

 .الوئنية، مراك ، المغرب، ب/ت
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 هــ/1420الدرر البهيـة، للفضـيلي، واارة األو ـاف والشـؤون اإلسـالمية، المغـرب،  .19

 . 2/309م 1999

 م.1997هـ/1419، 1دلي  مؤرخ المغرب األ صى، لص، دار الفار، بيروت، لبنان، ط .19

بـن  عكريات مشـاهير رجـاد المغـرب يف العلـم واألدب والسياسـة، لـص، بعنايـة محمـد .20

عزوا، مركز الـرتا  الثقـايف يف المغـرب، البيضـاء، المغـرب، ودار ابـن حـزم، لبنـان، 

 .م2010هـ/1430، 1ط

بـن المنبصـر الابـاين،  ت أه  فا ، لعبد الابير الاباين، تـح، علـياهر اق  يف بيوتا .21

 م. 2002هـ/1422، 1طمطبعة النواح الوديدة، الدار البيضاء، المغرب، 

بن علـي  بن محمد الطيب الاباين، ومحمد حمزة سلوة األنفا ، للاباين، تح. حمزة .22

 م. 2014هـ/1435، 1الاباين، دار األمان، الرباط، ط

بـن حمـين،  بـن سـيدي محمـد ن يف مقامات الدين، للمواق، تح، محمـدسنن المهبدي .23

ــادد الثقــايف، ســال، المغــرب، ط ــرتا  والبب ــاء ال ــص إلحي ــص رب ، 1مؤسســة الشــين مربي

 .م2002

 .هـ1390سو  العالمة، للمخبار السوسي، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب،  .24

 .م1999هـ/ 1409ط، السياسة الشرعية، لعبد الوهاب خالف، دار القلم،  .25

المويد خيـالي، دار الابـب العلميـة، بيـروت،   ورة النور الزكية، لمخلوف، تح عبد .26

 م. 2010. 2لبنان، ط

بـن علـي  بـن إدريـ  الابـاين، تـح، حمـزة الشرب المحبضر والسـر المنبعـر، لوعفـر .27

 .، ب/ت1الاباين، الموسوعة الابانية لبارين فا ، ط

 م1999/ـه1419، 1بب العلمية، بيروت، لبنان، ط رح الموا ف، لمإيوي، دار الا .29

 ضوابر المصلحة، لرمضان البوئي، مؤسسة الرسالة. ب/ت. .29

بـن  ضياء السياسات وفباوى النوااد مما هو مـن فـروص الـدين مـن المسـائ ، لعبـد اهلل .30

 .هـ1409فودي، تح، أحمد ركاين، دار الزهراء للعالم العربي، القاهرة، مصر، ط
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ـــان، طالاـــربى، للاـــوهن،  الشـــاعليةئبقـــات  .31 ـــروت، لبن ـــة، بي . 2دار الابـــب العلمي

 .م2005هـ/1426

 .م1995هـ/1416، 1ئلبة الطلبة، للنسفي، دار النفائ ، بيروت، لبنان، ط .32

 .عارضة األحوعي، البن العربي، دار الابب العلمية، بيروت لبنان، ب/ت  .33

ـــة، الربـــاط، المغـــرب .34 ـــدان، المطبعـــة الملاي  هــــ/1391، العـــز والصـــولة، البـــن اي

 . 27-2/25م 1961

 .هـ1401، 2الععيم الديب، ماببة إمام الحرمين، ط غيا  األمم، للوويني، تح. عبد .35

ــاط، وكمــ  1340الفاــر الســامي، للحوــوي، مطبعــة إدارة المعــارف، ســنة  .36 هـــ، الرب

 هـ. 1345بمطبعة البلدية، فا ، المغرب، 

رب اإلسالمي، بيروت، لبنـان، فهر  الفهار  واألثبات، لعبد الحي الاباين، دار الغ .37

 .م1992هـ/1402. 2ط

بـن عــزوا، مركــز  الفهرسـة الاــربى والصـغرى، البــن الخيــاط الزكـاري، تــح، محمــد .39

 م. 2005هـ/1426، 1الرتا  الثقايف المغربي، المغرب، دار ابن حزم، لبنان، ط

القامو  المحير، للفيراهبادي، تح.مابب تحقيـب الـرتا، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،  .39

 .م2005هـ/1426، 9لبنان، ط 

 م.2013هـ/1434لسان العرب، البن منعور، دار الحدي،، القاهرة، مصر،  .40

 .المصباح المنير، ألحمد الفيومي، الماببة العلمية، بيروت، لبنان ب/ت .41

ــاء المغــرب، للبليــدي،  بمشــاهير المطــرب .42 ــاط، المغــرب، طأولي . 4دار األمــان، الرب

 م.2003هـ/1424

العمــراين، تــح. محمــد الدريــدي، واارة األو ــاف والشــؤون  للوــائيالمفــاخر العليــة  .43

 .م2019هـ/1439، 1اإلسالمية، المغرب، ط

بـن محمـد الفاسـي، دار الابـب  معوم الشيوخ أو المـده  المطـرب، لعبـد الحفـي  .44

 .م2003هـ/1424، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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دار الشـروق، جـدة، معوم المصطلحات النفسية والرتبوية، لمحمد مصطفى ايـدان،  .45

 .م1979هـ/1399، 1السعودية، ط

اهلل كنـون، مطـابع سـال، المغـرب،  معوم المطبوعات المغربية، للقيطوين، تقديم عبد .46

 ب/ت. 

 هـــ/1414، 1معوــم المــؤلفين، لرضــا كحالــة، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط .47

 م. 1993

رات واارة األو ـاف معوم ئبقات المؤلفين، البن ايدان، تح، حسـن الـوااين، منشـو .49

 .م2009هـ/1430، 1والشؤون اإلسالمية، المغرب، ط

 م.2014هـ/1435، 1معلمة المغرب، ببنسيب محمد حوي، دار األمان، ط .49

، 5مقاصد الشريعة اإلسـالمية وماارمهـا  لعـالد الفاسـي، دار الغـرب اإلسـالمي، ط  .50

 م.1993

 ونسية للبوايع، ب/ت.بن عا ور، الشركة الب مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر .51

 .بن عا ور، الشركة البونسية للبوايع، ب/ت مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر .52

مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، لعبد المويـد النوـار، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت،  .53

 .م2006، 1لبنان، ط

 .م1993، 5مقاصد الشريعة وماارمها، لعالد الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، ط .54

مواع  واالعببـار بـ كر الخطـر واقثـار، للمقريـزي، دار الابـب العلميـة، بيـروت، ال .55

 .هـ1419، 1لبنان، ط

القادر الخـالدي، مطبوعـات دار المغـرب  مؤرخو الشرفاء، لربوفنصاد، تعريب، عبد .56

 م.1977هـ/1397للبأليف والرتجمة والنشر، الرباط، المغرب، 

د ئحطـح وحسـن باـور، منشـورات أمـ ، مؤرخون مغاربة يف الفرتة المعاصرة، لخال .57

 م.2016، 1الرباط، المغرب، ط
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نثر الوواهر والدرر يف علماء القـرن الرابـع عشـر، للمرعشـلي، دار المعرفـة، بيـروت،  .59

 م.2009هـ/1427، 1لبنان، ط

نشر البنود على مرا ي السعود، لعبد اهلل إبراهيم الشنقيطي، مطبعة فضالة، المحمدية،  .59

 المغرب، ب/ت.

البنــود علــى مرا ــي الســعود، للشــنقيطي، مطبعــة فضــالة، المحمديــة، المغــرب،  نشــر .60

 .2/174ب/ت 

ــاهرة، ط .61 ــة، الق ــد الشــائبي، للريســوين، دار الالم ــة المقاصــد عن ـــ/1431، 2نعري  ه

 م.2010

 .م2010هـ/1431، 2نعرية المقاصد، للريسوين، دار الالمة، القاهرة، ط .62

 

 المخطوطات: 

بالسـابقين، للسـماللي، مـن، بالخزانـة الحسـنية، تحـت تحفة القاصرين عـن اللحـوق  .63

 .3561ر م  

ئوالــع الحســن واتبــاص الســنن بعلــو رايــة موالنــا الحســن، للســماللي، مــن، بالخزانــة  .64

 .91الحسنية، تحت ر م 

ــة .65 ــة الوئني ــن، بالمابب ــة، للســماللي، م ــف والمعون ــة االســبعانة يف خاــم البوكي  عناي

 للمملاة المغربية بالرباط.

 .3911الربدة، للسماللي، مخطوط بالخزانة الحسنية، ر م  معارضة  .66

 صيدة رائية يف مدح السلطان الحسن األود عند فبح للقطـر السوسـي، مـن، بالخزانـة  .67

 .50الحسنية، ر م 

ضـمن  12377 صيدة يف مدح السلطان الحسن األود، مـن، بالخزانـة الحسـنية ر ـم  .69

 .موموص
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لمـولى محمـد بـالعر  والخالفـة، مخطوئـة  صيدة يف مدح المولى الحسن، وعنئة ا .69

 .30بالخزانة الملاية، ضمن موموص، ر م  

 صيدة يف مدح السلطان المولى الحسن يف انبصاره على الربابر وأيت سخمان واعيـر  .70

 .30وامور وبني مطير، مخطوئة بالخزانة الملاية، ضمن موموص، ر م  

ــده مــوالي الحســن نصــره ا .71 ــي ومــدح ول ــة  صــيدة يف مــدح النب هلل، مخطوئــة بالخزان

 .391الملاية، ر م 

 صيدة يف مدح السلطان المولى الحسن يف فبحص للوباد، مخطوئة بالخزانة الملاية،  .72

 .1042ر م 

 صيدة يف عنئة السـلطان المـولى الحسـن بمولـود لـص وهـو يف بنـي مسـبارة، مخطوئـة  .73

 .1042بالخزانة الملاية، ر م 

حسـن يف وفـاة أخبـص أم كلبـوم، مخطوئـة بالخزانـة  صيدة يف تعزية السلطان المولى ال .74

 .1042الملاية، ر م 

 صيدة يف مدح السلطان المولى الحسن يف ئهارتص ألئفاد رعيبـص، مخطـوط بالخزانـة  .75

 .ضمن موموص 990الحسنية ر م 

من، بالخزانة الحسنية، قصيدة التم  البخاري الذي أهاه لاحديث الباري، لاسماللي،  .76

 .ص، ضمن مومو990ر م  

 

 




