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الصدقات، وحرض عليها، وحث  إليها، ورغب في  المواساة وندب  اهلل  لقد أوجب 
العامة  المصالح  من  فيها  لما  منها  التكثير  إلى  ودعا  والتبرعات،  البر  وجوه  على 
والخاصة، ولهذا المعنى عقد مالك في موطئه تحت كتاب الجامع: ) باب الترغيب في 
الصدقات (، وعلق أبو بكر ابن العربي على هذه الترجمة فقال: ) جاء مالك رضي اهلل 
عنه في هذه الترجمة بفائدة عظيمة، أخرجها بها من أبواب األحكام إلى أبواب الفضائل، 
ونبه بها على فضل الصدقة وشرفها (، ولما كان شح النفوس حائال دون تحصيل كثير 
أنفسهم من شحها،  يقون  الذين  فيها، فوصفت  الترغيب  الشريعة على  أدلة  منها، دلت 

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ  تعالى:  قال  بالمفلحين،  والعطاء  السخاء  على  ويروضونها 
بيسر  وبشرتهم  المتصدقين،  المنفقين  على  أثنت  كما   ،9 الحشر:  چ  حب  جب  يئ 

قال  الحساب؛ حيث  بعسر  وتوعدتهم  المانعين،  المقترين  وذمت  القيامة،  يوم  الحساب 
تعالى: چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ چ الليل: 5 - 10، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما في تفسير هذه اآلية: يعني 

من أعطى فيما أمر، واتقى فيما حظر، وصدق بالحسنى يعني بالخلف من عطائه، ثم 
قال رضي اهلل عنهما: سادات الناس في الدنيا األسخياء، وفي اآلخرة األتقياء.

الشريعة  جعلت  تكثيرها  لمسلك  وإقامة  فيها،  والترغيب  التبرعات  لجانب  وتأييدا 
في  جاء  فقد  الموت،  بعد  ثوابها  ينقطع  ال  التي  األعمال  من  بها  المتعلقة  التصرفات 
جارية،  ثالثة: صدقة  من  إال  عمله  عنه  انقطع  اإلنسان  مات  إذا   ( الصحيح:  الحديث 

التكثير من األعمال الخيرية
مقصود الشريعة من التبرعات



التكثير من 
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مقصود 
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أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(، ولقد دلت دالئل الشريعة المتساندة على أن 
مسلك تكثير التبرعات واألعمال الخيرية أمر مطلوب في األمة شرعا، فهذه الصدقات 
الجارية واألوقاف المتتالية في زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه ومن أصحابه 
رضي اهلل عنهم كثيرة منها: صدقة عمر، وقد أشار عليه بها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
بإشارة رسول اهلل صلى اهلل  فإنها كانت  أبي طلحة األنصاري،  وسلم، وكذلك صدقة 
عليه وسلم، ومنها صدقة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ببئر رومة؛ حيث قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء المسلمين«، 
ابن عباس: ) أن سعد بن عبادة  المسلمين، وعن  فاشتراها عثمان، وتصدق بها على 
وأنا  أمي  توفيت  اهلل  يا رسول  فقال:  عنها،  غائب  وهو  أمه،  توفيت  عنه:  اهلل  رضي 
أن  أشهدك  فإني  قال:  »نعم«،  قال:  عنها؟  به  تصدقت  إن  أينفعها شيء  عنها،  غائب 
حائطي المخراف صدقة عليها(، وعلق ابن عاشور على هذه النصوص قائال: وكانت 
هذه الصدقات أوقافا ينتفع المسلمون بثمرتها على تفصيل في شروطها، فال شبهة في 
أن من مقاصد الشريعة إكثار هذه العقود؛ ولهذا المعنى أنكر مالك على القاضي شريح 
مقالته بحضر التحبيس، وقال: ) رحم اهلل شريحا تكلم ببغداد، ولم يرد المدينة فيرى آثار 
األكابر من أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم، وما حبسوا 
من أموالهم، وهذه صدقات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سبع حوائط، وينبغي للمرء 

أن ال يتكلم إال فيما أحاط به خبرا(.

مدير التحرير
د. عز الدين بن زغيبة
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لهذه  المؤسسين  وأشهر  وتطورها،  الجوق  طريقة  ظهور  بدايات  دراسة  البحث  هذا  يتناول 
هؤالء  وُمشاركة  بها،  القرآن  وحفظ  تحتها  انضووا  ومن  الجوق  قراءة  طرق  وأشهر  الطريقة، 
في االحتفاالت الدينية والمراسم الجنائزية، وأجور أصحابها، كما ُيعالج مسألة تدهور وانحراف 
طريقة قراءة الجوق، وموقف العلماء والمشايخ من ذلك، وُيختم بثبت بأسماء قراء الجوق خالل 

فترة الدراسة.

القرآن  قراءة  إحدى طرق  هي  الجوق  قراءة 
بها  وانفردوا  المصريون،  ابتدعها  التي  الكريم 
العالم  في  نشرها  في  سببا  وكانوا  غيرهم،  عن 
اإلسالمي)1)، وهناك إشارة إلى قدم هذه الطريقة 
المالكي  القاضي  ترجمة  في  جاء  فقد  مصر  في 
كان  أنه  مسكين)ت:250هـ/864م(  بن  الحارث 
باأللحان)2)، ولعل  يقرؤون  الذين  القراء  يضرب 
لكن  أتباعها؛  وقلة  اختفائها  في  السبب  هو  هذا 
هذه  بدأت  السماع  وإباحة  التصوف  انتشار  مع 
الطريقة في الظهور مرة أخرى، فيذكر اإلمام أبو 
شامة المقدسي)ت:665هـ/1261م( أّن من بدع 
الجنائز في أيامه "ترك اإلسراع بها، واإلنصات 

فيها، وقراءتهم فيها القرآن باأللحان")3).

بن  محمد  الشمس  ترجمة  فــي  ــاء  ج ــد  وق

كان  أنه  الصالحي)ت:807هـ/1404م(  يوسف 
ويعلِّم  باأللحان،  يقرأ  سنة760هـ/1359م  في 
الطريقة  هــذه  وصلت  وقــد  ذلـــك)4)،  الصبيان 
الهجري/ التاسع  القرن  أوائــل  في  الــذروة  إلى 
في  يذكر  فالسخاوي  الميالدي،  عشر  الخامس 
كتابه "الضوء الالمع" ما يقارب الستين شخصا 

احترفوا القراءة في الجوق)5). 

من  الجماعة  وهــم  ـــْوُق؛  َج جمع  وَأْجـــَواق 
من  جماعة  القراء:  بجوق  وُيقصد  الــنــاس)6)، 
ويتراوح  باأللحان،  القرآن  يقرؤون  القراء 
وقد  تقريبا)7)،  إلى عشرة  الثالثة  بين  ما  أفرادها 
اء  اء الجوق شهرة زادت على شهرة الُقرَّ حاز ُقرَّ
العاديين، وكان مرجع ذلك زيادة التغنِّي بالقرآن 
ما  ذلك  في  ُمستخدمين  العاديين  اء  الُقرَّ من  أكثر 

د. محمد جمال حامد الشوربجي
مصر

قراءة الُجَوق وُقرَّاَؤها في مصر
خالل القرنين)8-9هـ/14-15م(



قراءة 
الُجَوق 

اَؤها  وُقرَّ
في مصر
خالل 

القرنين 
)8-9هـ/ 
14-15م(

7 آفاق الثقافة والتراث

فقصدهم  الناس  إلطــراب  بالمقامات)8)  ُيعرف 
الجمهور لذلك)9)، وأصبح ُهناك طريقتان للقراءة 
والحفظ: الطريقة العادية وطريقة الجوق، وعلى 
عبد  الدين  جمال  من:  كل  حفظ  الطريقة  هذه 
اهلل بن خليل المارداني)ت:809هـ/1406م()10)، 
ـــ/1406م()11)  ــي)ت:809ه ــرك ــك ال وقطلوبغا 
بن  محمد  الزين  حفظ  وبها  الكريم،  الــقــرآن 
في  وانتظم  القرآن  النحاس)ت:864هـ/1460م( 

اء األجواق)12). سلك ُقرَّ

ف على طريقة قراءة الجوق  اجتهدُت في التعرُّ
هل كانت جماعية أم أنَّ الشيخ كان يقرأ والجوقة 
داخل  فردية  القراءة  أنَّ  أم  واحد  نغم  على  ُتردِّد 
الجوقة فما أن ينتهي الشخص حتى يبدأ اآلخر؟ 

إجابة على هذا  أجد  لم  أنِّي  الرغم من  وعلى 
السؤال إال أنني أظن أنها كانت جماعية، وعلى 
اء األجواق  العموم قد استطاع عدد من ُقدامى ُقرَّ
وكان  بهم،  ُعِرَفْت  القراءة  في  ُطرق  تأسيس 
حملوا طريقته  الذين  التالميذ  من  عدد  شيخ  لكل 
ونشروها، وكانت الطريقة تنتشر وتختفي حسب 
الدين  شهاب  كان  فمثال  الُمقّلدين،  األتباع  عدد 
باليمني)ت:825هـ/1421م(  المعروف  أحمد 
أحد قراء الجوق، "وكان للناس في سماعه رغبة 
زائدة، لكنه لم يخلف من يقرأ على طريقته")13). 

لهذه  الــمــؤســســيــن  اء  ـــرَّ ـــُق ال أشــهــر  ومـــن 
الُمَشبِّب  عثمان  بن  خليل  الــقــارئ  الطريقة 
حجر  ابن  وصفه  الذي  )ت:801هــــ/1398م( 
المحراب،  في  شجي  صــوت  "صاحب  بأنه 
وكانت قراءته ُمطربة ُمرّتلة، صّليُت خلفه فكان 
ابن  ووصفه  السورة")14)،  وُيرسل  الفاتحة  ُيرتِّل 

صالح،  ُمجودِّ  ضابط،  ر  "ُمحرِّ بأنه  الجزري 
عثمان  بن  خليل  انقطع  اهلل")15).  عباد  خيار  من 
الُمَشبِّب بسفح جبل المقطم، وأقرأ أهل القرافة فترة 
برقوق)784- الظاهر  لطان  للسُّ وكان  طويلة، 

وال  فيه  كبير  اعتقاد  801هــــ/1382-1398م( 
اء  للُقرَّ وضع  الذي  وهو  شفاعته)16)،  يرُفض 
في  يجب  ما  ُمراعاة  مع  باألنغام  القراءة  طريقة 
القراءة من المّد وغيره)قواعد التجويد()17)، وهذه 
مصر  اء  ُقــرَّ عامة  بها  يقرأ  التي  هي  الطريقة 

والقاهرة)18).

ج على طريقة الُمشبِّب عدد من ُنجباء  وقد تخرَّ
التالميذ الذين أصبح لعدد منهم طريقة في القراءة 
ُنسبت إليهم وُعِرَفْت بهم، ومن هؤالء: شمس الدين 
أحمد  الدين  تالميذه: شهاب  ومن  الطبَّاخ)19)  ابن 
)ت:825هـــــ/1421م()20)،  باليمني  المعروف 
الـــــــزرزارى )ت:  مــحــمــد  الـــديـــن  ــس  ــم وش
الشيخ  أشهر تالمذة  ق:9هـــ/15م()21)؛ وهو من 
ج على يديِه عدد من المشاهير  الُمشبِّب، وقد تخرَّ
مثل: ابن الُمحب )ت:825هـ/1421م()22)، وابن 
والشمس  )ت:826هــــــ/1422م()23)،  النحاس 
بسويدان  الُملقَّب  الصالحي  سعيد  بن  محمد 
أفضل  من  وهو  األســود)ت:832هـــ/1428م(؛ 
تالمذة الزرزاري معرفة بالنغم، وقد ظلَّ رئيسا 
لجوقته حتى مات)24)، وممَّن قرأ عليه كثيرا من 
بردي)ت:874هـ/  تغري  ابن  المؤرخ  األعالم 

1469م()25).

الدين  لزين  المنسوبة  العيَّاِشيَّة  الطريقة  ا  أمَّ
المتبولي)ت:  الشمس  بها:  ج  تخرَّ فقد  عيَّاش  بن 
عبد  بن  وعثمان  بـــعـــد860هــــ/1456م()26)، 
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ــــــــــ/1472م()27)،  )ت:877ه الحسيني  اهلل 
ــن  ــاب ـــروف ب ـــع ـــم ــا ال ــن ــه ومـــحـــمـــد بــــن م
صار  حتى  طــرطــور)ت:895هـــ/1490م()28) 
اء الُجوق الُمعتبرين إجادة وتأدية)29). كما  أحد ُقرَّ
طريقته  الركاب)ت:856هـ/1452م(  البن  كان 
لهذا  النغم،  في  واإلفراط  بالتمطيط  ُعِرَفْت  التي 
فارقه الشهاب النشرتي)ت:860هـ/1456م( بعد 
الفتح  ألبي  وُعِرَفْت  معه)30)،  القراءة  من  فترة 
بـ:  ُتسمَّى  طريقة  ـــ/15م(  ق9ه )ت:  الُنعماني 

"ـالنعمانية" كان ُيعطى فيها الحروف حّقها)31).

لهذه  األساسية  الشروط  ص  ُنلخِّ أن  وُيمكن 
من  شيء  وحفظ  الصوت،  ُحسن  في:  الطريقة 
أن  وما  الموسيقية)32)،  والمقامات  الكريم  القرآن 
القرآن  حفظ  ُيِتَم  حتى  للطريقة  ب  الُمتدرِّ يدخل 
والمقامات  )التجويد(  التالوة  أحكام  ومعرفة 

الموسيقية)33).

القارئ  في  الشروط  هذه  توفر  قدر  وعلى   
وُسرعة التعلُّم واإلجادة على قدر ُسرعة وصولِه 
إليها،  ينتمي  التي  الجوقة  رئاسة  منصب  إلى 
إلى منصب رئاسة  الوصول  دائما  يكن  لم  ولكن 
الجوقة يأتي بُحسن الصوت والنغمة، فقد ُعِرَف 
مثال أّن بجوقة الشمس الزرزاري من هو أطيب 
صوتا من ابن النحاس)ت:826هـ/1422م( لكنه 
تقدَّم بالسكون وكثرة المال)34)؛ أي أنه كان للبذل 
إلى  الوصول  في  فعَّال  دور  والبرطلة)الرشوة( 

هذا المنصب.

بن  علي  األجـــواق:  ــاء  رؤس مشاهير  ومــن 
المحوجب  بابن  المعروف  القاهري  يوسف 
المتبولي  والشمس  )851هـــــــ/1447م()35)، 

بن  والشهاب  )ت:بـــعـــد860هــــ/1456م()36)، 
ومحمد  )ت:867هــــــــ/1463م()37)،  الــزيَّــات 
ــار )ت:871هـــــــــ/1467م(  ــعــطَّ ــن عــلــي ال ب
والبدر  كأبيه)38)،  الجوق  إلحــدى  رئيسا  كان 
قانم  وكذا  ــــ/1475م()39)،  )ت:880ه السجيني 
)890هــــــ/1485م()40)،  الظاهري  الُمحمدي 
بمشاقة  المعروف  القاهري  محمد  بن  ومحمد 
الديسطي  والشهاب  )892هـــــــ/1487م()41)، 
الظريف  بن  )ت:898هـ/1493م()42)، وبركات 
الخواص  وأحمد  )ت:898هـــــــ/1493م()43)، 
القمني  علي  بن  وأحمد  )ت:ق9هـــــ/15م()44)، 
)ت:ق9هـ/15م()45)  علي  الشيخ  بابن  المعروف 

وغيرهم.

القراءة في الجوق  ا هو جدير بالذكر أنَّ  وممَّ

ب  كان يرثها األبناء احترافا عن اآلباء، فقد تدرَّ

على  )ت:875هــــ/1470م(  الحجازي  الشهاب 

يد والده في قراءة الجوق)46)، وقرأ ابن عرفات 

وقرأ  كأبيه)47)،  األجواق  في  ـــ/15م(  )ت:ق9ه

بابن  المعروف  النمراوي  إبراهيم  القادر بن  عبد 

ال )ت: ق9هـ/15م( مع أبيِه في الجوق)48). الفوَّ

الناس  وأوالد  المماليك  أنَّ  إلى  ُنشير  كما   

فقد  الجوق،  قراءة  تعلُّم  عن  بمعزل  يكونوا  لم 

الناصري  الكركي  قطلوبغا  األمير  عن  ُعــِرَف 

القراءة  ُيجيد  كان  أنه  ـــــ/1405م(  )ت:809ه

الــظــاهــري  برصبغا  ـــان  وك بـــاأللـــحـــان)49)، 

الجوق)50)،  اء  ُقرَّ مع  يقرأ  )ت:816هـ/1412م( 

واشُتِهَر أبو بكر الُمصارع )ت:856هـ/1452م( 

وقرأ  ُأجــرة)51)،  بغير  الجوق  في  يقرأ  كان  بأنه 
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بأزدمر  المعروف  الظاهري  اإلبراهيمي  أزدمر 

اء الجوق)52). الطويل)ت:885هـ/1480م( مع ُقرَّ

اء الجوق ف��ي االحتفاالت  - ُمش��اركة ُقرَّ
الدينية والمراسم الجنائزية:

إحياء  فــي  مهم  دور  الــجــوق  اء  ــرَّ ــُق ل ــان  ك
شاركت  فقد  النبوي،  كالمولد  الدينية  االحتفاالت 
مثال خمس وعشرون جوقة في إحياء المولد الذي 
برقوق)784-801هـ/1382- السلطان  أقامه 
وكــذا  785هــــــــ/1383م)53)،  سنة  1398م( 
في  شاركوا  كما  ســنــة792هـــ/1390م)54)،  في 
المؤيد  السلطان  أقامه  الــذي  الديني  االحتفال 
بخانقاه  ـــ/1412-1421م(  ــخ)815-824ه ــي ش
إلى  هذا  ــة818هـــ/1415م)55).  ســن سرياقوس 
جانب دورهم الُمهم في إحياء مراسم العزاء التي 
رجال  وكبار  واألمــراء  السالطين  ُيقيمها  كان 
الدولة واألعيان، ففي وفاة أبو بكر بن عبد الباسط 
بكر  أبو  له  سنة886هـ/1481م صنع  خليل  بن 
كبير  عزاء  السر-  كاتب  األنصاري-  مزهر  بن 
حضره عدد من األكابر واألعيان، وأحضر عدة 

جوق من القراء فأحيوا عنده تلك الليلة)56).

اء الجوق: - وظائف أخرى لُقرَّ

في  الــقــراءة  أنَّ  اء  الــُقــرَّ تراجم  من  ُيالحظ 
به  يعمل  الــذي  الوحيد  العمل  تكن  لم  الجوق 
في  كمقرئين  منهم  الكثير  اشتغل  وإنما  القارئ، 
وبيوت  والمحافل،  والــمــدارس،  الخانقاوات، 
كان  فمثال  وغيرها،  واألعــيــان)57)  األمـــراء 
اء  ُقــرَّ الــركــاب)ت:856هـــ/1452م( من  ابــن 
البيبرسية)58) والجمالية)59)، وبالجمالية قرأ الشمس 
)ت:بعد860هـ/1456م()60)،  الضرير  المتبولي 

)ت:871هـ/1466م(  الفاخوري  ابن  كان  بينما 
والبيبرسية)62)،  الصالحية)61)  الخانقاه  اء  ُقرَّ من 
ــن الــمــكــانــيــن الــشــهــاب  ــذي ــه ـــن قـــرأ ب ومـــمَّ

الحجازي)ت:875هـ/1470م()63).

مشهد  اشتهر  فقد  المشاهد،  يُخص  وفيما 
عدد  بوجود  بالقرافة    سعد  بن  الليث  اإلمام 
منها  فيه  للقراءة  دائمة  بصفة  القراء  جوق  من 
بابن  المعروف  القاهري  يوسف  بن  علي  جوقة 
قانم  وكــذا  )851هـــــ/1447م()64)،  المحوجب 
)890هـ/1485م()65)،  جقمق  الظاهر  المحمدي 
اء شمس الدين محمد بن محمد البدراني  ومن الُقرَّ
الشافعي)ت:856هـ/1452م( الذي الزم القراءة 
ابن  وكــذا  جمعة)66)،  كل  بالمقام  الجوق  في 

النحاس)ت:864هـ/1460م()67).

قلعة  ــي  ف ــراءة  ــق ــال ب بعضهم  عــمــل  كــمــا 
لطاني  السُّ الــقــصــر  ــي  ف ــص  ــاألخ وب الــجــبــل 
الرحمن  لعبد  كــان  فقد  لطانية،  السُّ والطباق 
قراءة  نوبة  ـــــ/1486م(  )ت:891ه المصري 
الظريف  بــن  بــركــات  وكــذا  الــقــلــعــة)68)،  فــي 
)ت:898هـــ/1493م()69)، كما قرأ كل من عبد 
سعيدة  بابن  المعروف  المقسي  محمد  بن  القادر 
زكريا  بن  ومحمد  )ت:بعد886هـ/1481م()70)، 
السلطاني  بالقصر  )ت:ق9هــــ/15م(  السهيلي 
النشرتي  الشهاب  قــرأ  بينما  والــدهــيــشــة)71)، 
لطانية)72).  السُّ بالِطَباق  )ت:860هــــ/1456م( 
بيوت  في  بالقراءة  يتكّسب  بعضهم  كان  كما 
رضــوان  بن  علي  بن  ــوان  رض مثل  األمــراء 

)ت:ق9هـ/15م()73).

َعِمَل  بل  القراءة  على  األمــر  يقتصر  ولم 
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ُعــيِّــَن  فقد  ـــرى،  أخ ومــهــن  بــحــرف  بعضهم 
األسود  بسويدان  المعروف  الصالحي  الشمس 
القاهرة  حسبة  فــي  ــــــــ/1428م(  )ت:832ه
سنة807هـ/1404م)74)، واشتغل أحمد بن موسى 
بالشهادة  بالمتبولي)ت:ق9هـ/15م(  المعروف 
عند القضاة في أحد حوانيت الشهود بالقاهرة)75)، 
بعد889هـ/1484م(  ــادة)ت:  زي ابن  واحترف 
الشهاب  وعمل  له)76)،  حانوت  في  الحرير  بيع 
الكتب  بنسخ  هــــ/1485م(  الدماطي)ت:890 
المزاوجة  في  السبب  أنَّ  وأعتقد  والتذهيب)77)، 
عمل  أّن  هو  أخرى  وأعمال  بالجوقة  العمل  بين 
اإلقبال  على  متوقف  ُمتغيِّر  حر  عمل  الجوقة 
اختالف  على  األخرى  لألعمال  بينما  والطلب 

أشكالها أجر ثابت ومعلوم يضمن حياة ُمستقرة.

- أجور قارئي الجوق:

الجوق  اء  ُقرَّ الكثير من  أنَّ  السابق  في  ذكرنا 
ُيقررها  كان  التي  اء  الُقرَّ جوق  ضمن  انخرطوا 
والتعليمية  الدينية  المؤسسات  فــي  الــواقــف 
تختلف من مكان  والمدارس، وهي  كالخانقاوات 
آلخر حسب شرط الواقف، فقد تكون خمس جوق 
كل جوق ثالثة قراء كما في حجة األمير قراقجا 
الحسني)78)، وهؤالء ُمقّسمون على عدد الصوات 
الخمس، وخصص لكل جوقة مائتي درهم أو ما 
المؤيد شيخ في  لطان  السُّ مقامها. كما رّتب  يقوم 
جامعه سبع عشرة جوقة كل جوقة سبعة أشخاص 
يتناوبون في القراءة ليال ونهارا، وقرر لكل منهم 

خمسة أنصاف مؤيدية)79).

تنهال  الدينية كانت  الموالد واالحتفاالت  وفي 
النبوي  المولد  ففي  والخلع،  األمــوال  عليهم 

لطان على كل جوقة  سنة792هـ/1390م أنعم السُّ
وإذا  درهم)80)،  بمبلغ خمسمائة  اء  الُقرَّ من جوق 
فإن أجر  أفراد  تتكون من عشرة  الجوقة  أنَّ  ُقلنا 
وفي  درهما،  بخمسين  ُيقدَّر  الجوقة  في  القارئ 
لطان المؤيد شيخ  االحتفال الديني الذي أقامُه السُّ
أنعم  سنة 818هـ/1415م  بخانقاه سرياقوس)81) 
اء بمبلغ خمسة عشر  على عشرين جوقة من الُقرَّ
ألف درهم)82)، وهذا يعني أّن كل جوقة حصلت 
على مبلغ سبعمائة وخمسين درهما، ونظرا لذلك 
عشرة  من  المكونة  الجوقة  في  فرد  كل  يحصل 
تقريبا،  درهما  وسبعين  خمسة  على  أشخاص 
الُمناسبة  نوع  إلى  التغيُّر  هذا  إرجــاع  وُيمكن 
ننسى  ال  ولكن  الجوقة،  وُشهرة  فيها  الُمشارك 
أّن ُهناك فروقا فردية بين الجوق وداخل الجوقة 
ُيزاد  فقد  الجميع،  يتساوى  لن  ولهذا  الواحدة، 
على  لفرد  ُيزاد  وقد  أخرى،  على حساب  لجوقة 

حساب آخر أقل اتقانا منه. 

وبجانب األجور حصل هؤالء على الِخَلع من 
األمراء والسالطين وأعيان الدولة، ففي ليلة المولد 
لطان  لطاني سنة785هـ/1383م في عهد السُّ السُّ
برقوق أحصى ابن الجزري)ت:833هـ/1429م( 
خمسا وعشرين جوقة من القراء لم ينزل أحد منهم 
إال بنحو عشرين خلعة من السلطان واألمراء)83).

األجــواق  ــاء  رؤس من  العديد  استطاع  وقــد 
على  اإلقبال  كثرة  اء  ــرَّ َج من  ــروات  ث تكوين 
وكبار  األعيان  بيوت  من  وبخاصة  طريقتهم 
بن  الشهاب  ترجمة  في  جاء  فقد  الدولة،  رجال 
في  "ترقى  بأنه  )ت:867هــــ/1463م(  الزيات 
الشهاب  ا  أمَّ منها")84)،  وأثــرى  الجوق  رئاسة 
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في  قرأ  فقد  ـــــ/1493م(  )ت:898ه الديسطي 
من  وجمع  جوقته  رئاسة  تولى  حتى  الجوق 
وثروات  أمالك  وكُثَرت  وفــيــرا)85)،  ماال  ذلك 
الشيخ  بابن  المعروف  القمني  علي  بن  أحمد 
علي )بعد890هـ/1485م()86) حتى كان يقرأ في 
المحافل والمشاهد بدون ُمقابل ُمنفردا عن جوقته.

األراضي  وقف  إلى  هؤالء  بعض  اتجه  وقد 
على أوجه الخير كما فعل خليل بن عثمان الُمشبِّب 
الذي أوقف بعض األراضي بالجيزة على مصالح 
لقاضي  فيها  النظر  وجعل  الشريفين،  الحرمين 
مكنتهم  قد  الثروات  هذه  كانت  وإذا  الحنابلة)87)، 
الوقت  في  أنها  إال  ُمترفة  حياة  في  العيش  من 
ذاته كانت سببا في توجيه أنظار السالطين إليهم 
لطان األشرف  لعلهم يظفرون بشيء كما فعل السُّ
قايتباي )872-901هـ/1468-1496م( مع ابن 

الشيخ علي سنة 889هـ/1484م)88).

اء وموقف الفقهاء  - تجاوزات جوق الُقرَّ
والدولة منها:

واشتهرت  اء،  ــرَّ ــُق ال جــوق  دائـــرة  اتسعت 

للتعلُّم  الناس  من  الكثير  عليها  واقبل  طريقتهم، 

التطريب  استعمال  في  اء  الُقرَّ فازداد  والسماع، 

حتى  إليهم  الناس  لجذب  القراءة  أثناء  واأللحان 

الدين  نــور  عن  مثال  ُعــِرَف  فقد  ــر،  األم فسد 

علي المعروف ببطيخ)ت:856هـ/1452م(- أحد 

رؤساء الجوق- بأنه كان يهتم بالنغم على حساب 

التجويد، وكان الشمس السخاوي ُيبغض طريقته 

وكذا  الفن)89)،  هذا  في  أستاذ  بأنه  اعترف  لكنه 

أحد رؤساء  الركاب )ت:856هـ/1452م(-  ابن 

علي  بن  أحمد  الشهاب  رافقه  ــذي  ال الجوق- 

النشرتي)ت:860هـ/1456م( ُمدَّة في طريقته ثم 

تركها ِلَما فيها من التمطيط ونحوه)90).

عثمان  بن  خليل  الشيخ  سعى  لهذا  ونتيجة 

بين  يوازن  إلى وضع نظام  الُمشبِّب في طريقته 

التغنِّي  وبين  التجويد  لقواعد  القراءة طبقا  صحة 

والبعد  فيه،  التمادي  دون  النغم  باستعمال  به 

الطرق  بعض  تفعل  كما  والتهنيك  التمطيط  عن 

ُينكر على  ذلك  قبل  ُقلنا  كما  نراه  لهذا  األخرى، 

القراءة  في  طريقتهم  الجوق  اء  ُقــرَّ من  جماعة 

بحيُث إنه كان إذا مّر من بينهم وهم يقرؤون يسد 

القارئ  معرفة  من  الغاية  ألنَّ  وذلك؛  أذنيه)91)، 

فينتقل  اآلية،  تصوير  في  ُمساعدته  هي  لألنغام 

من مقام إلى آخر دون أن ُيشِعر الُمستمع بذلك؛ 

فيتعايش هؤالء الُمستمعون مع اآليات ويتأثرون 

بها حتى وإن لم يكونوا على فهٍم لها، وذلك من 

ذلك  في  وضع  وقد  الموسيقي،  التأثير  جــراء 

رسالة سمَّاها "ُتحفة اإلخوان فيما تصح به قراءة 

القرآن")92).

إفراط  عن  بمعزل  والفقهاء  الشيوخ  يُكن  ولم 

حساب  على  النغم  استعمال  في  الجوق  اء  ــرَّ ُق

الُمنكر  موقف  منهم  الكثير  وقف  فقد  التجويد، 

الحاج  ابــن  فكان  ــقــراء،  ال ــؤالء  ه يفعله  ا  ممَّ

الناقدين  أشد  من  المالكي)ت:737هـ/1337م( 

في  يخرجون  الذين  الجنائز  اء  بُقرَّ ُيسمَّى  ِلمَا 

صورة جوق ليقرؤوا القرآن أمام الجنائز فيقول: 

يفعلها  التي  األخرى  البدعة  من  ولُيحذر   ...  "

الفقراء  من  بجماعة  يأتون  أنهم  وهي  أكثرهم، 

ويسمونهم الفقراء الذاكرين يذكرون أمام الجنائز 
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ذكرهم،  في  ويتصنعون  ــد،  واح صــوت  على 

ويتكلفون به على ُطرق ُمخَتِلَفة، وكل طائفة لها 

طريقة في الذكر وعادة تختص بها، فيقولون هذه 

طريقة كذا وهذه طريقة كذا. كما جرت عاداتهم 

على اختالف األحزاب التي يقرؤونها، ثم العجب 

الجنازة  على  للذكر  بالفقراء  يأتون  كيف  منهم 

يقول:  كما  بمعزل...")93).  عنه  وهم  بهم  للتبُّرك 

ا أحدثُه الناس أيضا عند المقابر هؤالء  "... وممَّ

والزيادة  بالترجيع  القرآن  يقرؤون  الذين  اء  الُقرَّ

موضعه،  غير  في  والمّد  والتمطيط،  والُنقصان 

وتخفيف المشدود والعكس، وترتيبها على ُطرق 

الغناء، وهذا كله حرام...")94).

ــي  ــع ــاف ــش ـــي ال ـــب ـــذه ــــــا الـــشـــمـــس ال أمَّ

أّن هؤالء في  )ت:748هـــ/1347م( فكان يرى 

الُجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ُينتفع به في 

من  رأيُت  "فقد  بقوله:  ذلك  على  ويؤكد  الُجملة، 

يقرأ صحيحا وُيطرب ويبكي، ورأيُت من إذا قرأ 

أقسى القلوب، وأبرم النفوس، وبّدل كالم الرب"، 

اء الجنائز)95)، ووقف  ويذكر أّن أسوأهم حاال ُقرَّ

1369م(  )ت:771هـــ/  الشافعي  الُسبكي  التاج 

"وعليهم  كتابه:  في  فقال  الناصح  موقف  منهم 

إعمال جهدهم في تأدية كالم اهلل تعالى كما ُأنزل 

من غير مطمطة وال عجرفة؛ بل بلفظ بيِّن، وقد 

اء على الغرض من ذلك")96). اشتملت ُكتب الُقرَّ

ــــــن خـــــلـــــدون الـــمـــالـــكـــي  ـــــــرى اب وي

)ت:808هـ/1406م( كراهية التلحين في القراءة 

من  "وكثير  فيقول:  المالكي،  مذهبه  مع  تماشيا 

فُيجيدون  القرآن  يقرؤون  المثابة  بهذه  اء  الُقرَّ

فُيطربون  المزامير  كأنها  أصواتهم  تالحين  في 

هو  وهذا  نغماتهم...،  وتناسب  مساقهم  بحسن 

وقد  الموسيقى...،  علم  به  يتكفل  الذي  التلحين 

 ، أنكر مالك القراءة بالتلحين وأجازها الشافعي

وليس الُمراد تلحين الموسيقى الصناعي)اآلالت( 

صناعة  إذ  حظرِه  في  يختلف  أن  ينبغي  ال  فإنه 

الغناء ُمباينة للقرآن بكل وجه"، ولهذا كان على 

القرآن  قراءة  من  اء  الُقرَّ يمنعوا  أن  الُمحتسبين 

ن األغاني واألشعار)97). باأللحان كما ُتلحَّ

وُيعدِّد ابن خلدون الفروق بين التلحين والقرآن 

الذي  البسيط  التلحين  ُمرادهم  "وإنما  يقول:  ثم 

فُيردِّد  بطبعه،  المضمار  صاحب  إليه  يهتدي 

بالغناء  العالم  ُيدركها  ِنَسب  على  ترديدا  أصواته 

كله  هذا  عن  القرآن  تنزيه  والظاهر  وغيره...، 

محّل  القرآن  ألنَّ  مالك؛  اإلمــام  إليه  ذهب  كما 

التذُّاذ  مقام  وليس  بعده  وما  الموت  بذكر  خشوع 

بإدراك الحسن من األصوات، وهكذا كانت قراءة 

اهلل  قوله صلى  ا  وأمَّ أخبارهم،  في  كما  الصحابة 

آل  مزامير  من  مزمارا  أوتي  }لقد  وسلم:  عليه 

وإنما  والتلحين  الترديد  به  الُمراد  فليس  داود{، 

في  واإلبانة  القراءة  وأداء  الصوت  ُحسن  معناه 

مخارج الحروف والُنطق بها")98)، وتحت ضغط 

أوامره  برقوق  الظاهر  لطان  السُّ أصدر  الفقهاء 

من  األجــواق  اء  ــرَّ ُق بمنع  سنة790هـ/1388م 

النبي  على  الصالة  عنه  عوضا  وجعل  التهنيك، 

 .(99(  محمد

التمطيط  من  األجــواق  اء  ــرَّ ُق آفة  ظلت  وقد 

نهاية  حتى  موجودة  ونحوه  والترجيع  والزيادة 
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السيوطي  الجالل  ُسِئَل  وقد  المملوكي،  العصر 

الشافعي )ت:912هـ/1505م( عن قوم يقرؤون 

الزيادة  من  ُمحترزين  حسنة  بأصوات  القرآن 

والنقص فيه، عالمين بأحكام القراءة هل ُيمنعون 

من ذلك؟ فقال: "قراءة القرآن باأللحان واألصوات 

الحسنة والترجيع إن لم ُتخرجه عن هيئتِه الُمعتبرة 

فاحش")100)،  فحرام  أخرجته  وإن  حسنة،  ُسنَّة 

ابن  ألف  القراءة  في  النغم  استعمال  شأن  وفي 

ـــــــ/1522م()101)  )ت:929ه الشافعي  الكيال 

األنجم  بعنوان"  كتابا  سنة891هـ/1486م  في 

الفسق  أهل  بلحون  القراءة  تحريم  في  الزواهر 

والكبائر" حط فيه على أفعال هؤالء)102).

الشافعي  الشعرانى  الوهاب  عبد  الشيخ  وكان 

اء األجواق،  )ت:973هـ/1567م( ُينكر على ُقرَّ

من  أحد  ُيمكِّن  أال  العهود  عليه  "أخــذُت  فيقول 

إخوانِه المنقادين له "من القراءة باألنغام الخارجة 

عن قواعد السلف، ومثل القراءة في ذلك األذان 

هو  إنما  الحلو  والصوت  اإلمام،  خلف  والتبليغ 

قراء  يفعلها  التى  التلحينات  ــا  وأمَّ خلقي،  أمر 

غير  في  ويمدونه  الحرف  ويمططون  األجواق 

المد فذلك حرام كما أفتى به بعضهم")103).

اء بمكة  وقد بلغ اليأس من قلوب أحد كبار الُقرَّ
بمصر حتى  الجوق  اء  ُقرَّ انحرافات  في إصالح 
قال لعبد الغني بن محمد القاهري المعروف بابن 
القصاص )ت:875هـ/1470م( وكان يقرأ عليه 
بالتجويد: "أحيا اهلل قلبك كما أحييت السنة، واهلل 
سيدنا  ينزل  حتى  الجوق  اء  ُقرَّ تمطيط  يزول  ال 

 .(104(" عيسى

الخاتمة: 

الجوق  قراءة  طريقة  أنَّ  إلى  الدراسة  انتهت 

الثامن  القرنين  فــي  إال  بــوضــوح  تظهر  لــم 

عشر  والخامس  عشر  الهجريين/الرابع  والتاسع 

الميالديين، وكان لكل جوقة رئيس له طريقة في 

القراءة تختلف عن الجوق األخرى، وأنَّ الطريقة 

ُطرق  منها  تتولد  الزمن  من  ُمــدَّة  بعد  الواحدة 

جديدة، كما اعتبرت الدراسة ُعثمان الُمشبِّب أحد 

للُجهد  المؤسسين لقراءة الجوق  المؤثرين  القراء 

الذي بذله في تدعيم أسس القراءة ومعالجة بعض 

ما أصابها من انحراف عن المسار الصحيح.

السبب في تدهور قراءة  إلى أنَّ  كما خُلَصت 

الهدف  عن  الُمقرئين  انــصــراف  هو  الجوق 

بصوت  وتجويده  القرآن  قــراءة  وهو  األصلي 

ذلك  في  الُجهد  وبذل  الناس  إطراب  إلى  حسن 

حاول  وقد  التجويد،  أحكام  مع  تعارض  لو  حتى 

ُعِرَف  التي  بطريقته  الخلل  هذا  الُمشبِّب إصالح 

بها لكنَّ التدهور كان قد سرى في هذه الطريقة، 

وهذا جرَّ عليها الكثير من النقد الالذع من الفقهاء 

والمشايخ؛ والذي ظل ُمستمرا حتى نهاية العصر 

المملوكي. 

اء  الُقرَّ هؤالء  أنَّ  على  الدراسة  نبهت  كما 

في  والــقــراءة  الجوق  في  القراءة  بين  جمعوا 

وذلك  وغيرها،  كالخانقاوات  الدينية  المؤسسات 

لهم  يضمن  ثابت  دخل  على  الحصول  لضمان 

إقامة حياة كريمة.
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الهوامش

القرن . 1 أوائــل  حتى  ظلت  الطريقة  هذه  أّن  أعتقد 
ُمسمَّى  تحت  توحدت  حيث  الميالدي؛  العشرين 

"مشيخة عموم المقارئ المصرية".

محمد . 2 تحقيق:  ج3،  الكبير،  المقفى  المقريزي: 
بيروت،  ــي،  اإلســالم الــغــرب  دار  الــيــعــالوي، 

1991م، ص135.

والحوادث، . 3 البدع  إنكار  على  الباعث  شامة:  أبو 
مجد  دار  زيــد،  أبو  الدين  محب  محمد  تحقيق: 

اإلسالم، القاهرة، 2007م، ص231.

ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة، مج4- . 4
العلمي  المعهد  ــش،  دروي عدنان  تحقيق:  ج4، 

الفرنسي، دمشق، 1997م، ص457.

انظر الملحق رقم 1.. 5

إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، المكتبة . 6
1972م،  استانبول،  النشر،  للطباعة  اإلسالمية 

ص148.

حجة وقف المؤيد شيخ رقم 938، جمادى اآلخرة . 7
نشرها:  األوقــاف،  وزارة  أرشيف  823هـ،  سنة 
فهمي عبد العليم، ضمن مالحق كتاب جامع المؤيد، 
1994م،  القاهرة،  المصرية،  اآلثار  هيئة  مطابع 
ص130؛ مصارف أوقاف السلطان الملك الناصر 
القبة  مصالح  على  قــالوون  بن  محمد  بن  حسن 
والجامع والمدرسة ومكتب السبيل، "دراسة ونشر 
بدار  المحفوظة   6/40 رقــم  وتحقيق")الوثيقة 
 881 رقم  وصورتها  بالقاهرة،  القومية  الوثائق 
بالقاهرة(،  األوقاف  وزارة  بأرشيف  المحفوظة  ق 
الجزء  مالحق  ضمن  أمين  محمد  محمد  نشرها 
المنصور  أيام  في  النبيه  تذكرة  كتاب  من  الثالث 
العامة  المصرية  الهيئة  الحلبي،  حبيب  البن  وبنيه 
أمير  وثيقة  ص404؛  2010م،  القاهرة،  للكتاب، 
عبد  نشرها  الجركسي،  الحسني  قراقجا  آخــور 
جامعة  اآلداب،  كلية  مجلة  علي،  إبراهيم  اللطيف 
القاهرة، مج18، ع2، 1956م، ص210-209. 

 السخاوي: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج2، . 8
منشورات دار الجيل، بيروت، 1992م، ص148.

السخاوي: الضوء الالمع ج2، ص148.. 9

العمر، ج2، تحقيق: . 10 بأنباء  الغمر  إنباء  ابن حجر: 
للشئون اإلسالمية،  األعلى  المجلس  حسن حبشي، 

القاهرة، 1972م، ص368. 

ابن حجر: إنباء الغمر، ج2، ص372.. 11

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر . 12
شلتوت،  محمد  فهيم  تحقيق:  ج16،  والقاهرة، 
2008م،  القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 

ص211.

ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص285.. 13

المفهرس، . 14 للمعجم  المؤسس  المجمع  حجر:  ابن 
ج3، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار 
السخاوي:  بيروت، 1994م، ص113؛  المعرفة، 
حوادث  للذهبي،  اإلســالم  دول  على  التام  الذيل 
مروه،  إسماعيل  حسن  تحقيق:  )745-850هـــ(، 
الضوء  1992م، ص403؛  بيروت،  العماد،  دار 

الالمع، ج3، ص200.

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص200.. 15

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص200.. 16

مج4- . 17 شهبة  قاضي  ابن  تاريخ  شهبة:  قاضي  ابن 
ج4، ص45؛ ابن حجر: ذيل الدرر الكامنة، تحقيق: 
العربية،  المخطوطات  معهد  ــش،  دروي عدنان 
المؤسس،  المجمع  ص71؛  1992م،  القاهرة، 
الالمع،  ج3،  الضوء  السخاوي:  ج3، ص113؛ 
أخبار  في  المحاضرة  حسن  السيوطي:  ص200؛ 
الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ج1،  والقاهرة،  مصر 
القاهرة،  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم، 

1967م، ص510.

الفريدة في تراجم األعيان . 18 العقود  المقريزي: درر 
المفيدة، ج2، تحقيق: محمود الجليلي، دار الغرب 
العيني:  ص62؛  2002م،  بيروت،  اإلسالمي، 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، حوادث)801-
موسى  يوشع  إسالم  وتحقيق:  دراســة  806هـــ(، 
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التاريخ،  في  منشورة  غير  ماجستير  رسالة  بينو، 
عمان،  األردنية،  الجامعة  العليا،  الدراسات  كلية 

2010م، ص69.

ق14هـــ/20م  في  إسماعيل  مصطفى  الشيخ  كان   
حقيقيًا  تأثيرًا  أحدث  فقد  تأثيره،  في  المشبب  يشبه 
تصرفات  من  أحدثه  بما  الموسيقي  الوسط  في 
زكــي:  حسن  انــظــر:  ــه.  ــراءت ق خــالل  موسيقية 
التالوة "المدرسة  للتعبيرية في  الموسيقى  إخضاع 
العامة  الهيئة  الجديدة،  الثقافة  مجلة  المصرية"، 
يوليو 2015م،  القاهرة، ع298،  الثقافة،  لقصور 

ص119.

حــوادث)745-850هـــ(، . 19 التام،  الذيل  السخاوي: 
ص403.

ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص285.. 20

حــوادث)745-850هـــ(، . 21 التام،  الذيل  السخاوي: 
ص403.

ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص295؛ السخاوي: . 22
الضوء الالمع، ج10، ص106.

السخاوي: . 23 الغمر ج3، ص322؛  إنباء  ابن حجر: 
الضوء الالمع، ج10، ص107.

ج4، . 24 الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي: 
الكتب  دار  عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد  تحقيق: 
ص813؛  2009م،  القاهرة،  القومية،  والوثائق 
ابن حجر: إنباء الغمر ج3، ص430؛ ذيل الدرر 
الكامنة، ص321-322؛ ابن تغري بردي: النجوم 
نزهة  الصيرفي:  ابن  ص154؛  ج15،  الزاهرة، 
النفوس واألبدان في تواريخ الزمان، ج3، تحقيق: 
القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  حبشي،  حسن 
الالمع،  الضوء  السخاوي:  ص171؛  1973م، 
في  الزهور  بدائع  ــاس:  إي ابــن  ص250؛  ج7، 
وقائع الزهور، ج1-ق2، تحقيق: محمد مصطفى، 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1984م، 

ص694.

النجوم الزاهرة، ج15، ص154.. 25

السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص132.. 26

السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص132.. 27

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص110.. 28

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص110.. 29

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص9. . 30

السخاوي: الضوء الالمع، ج11، ص127. . 31

العشرين . 32 القرن  حتى  متبعة  الشروط  هذه  ظلت 
عموم  شيخ  محمود-  علي  الشيخ  فكان  الميالدي، 
المقارئ المصرية- "ال ُيجيز قارئًا وال ُمبتهاًل وال 
وُملًما  ُمدّرًبا  سليًما  كان صوته  إذا  إال  مؤذنًا  حتى 
إخضاع  انظر: حسن زكي:  الموسيقية.  بالمقامات 

الموسيقى للتعبيرية، ص119.

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص148. . 33

ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص322؛ السخاوي: . 34
الضوء الالمع، ج10، ص107.  

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص54.   . 35

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص88.   . 36

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص230.   . 37

السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص230.   . 38

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص111.   . 39

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص200.  . 40

السخاوي: الضوء الالمع، ج9، ص69. . 41

السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص223.   . 42

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص103.   . 43

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص262.   . 44

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص28.   . 45

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص148.  . 46

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص103.   . 47

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص261.   . 48

ابن حجر: إنباء الغمر، ج2، ص372.. 49

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص10.. 50
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األيام . 51 مدى  في  الدهور  بردي: حوادث  تغري  ابن 
شلتوت،  محمد  فهيم  تحقيق:  ج1،  والشهور، 
القاهرة،  اإلسالمية،  للشئون  األعلى  المجلس 
التبر المسبوك في  2009م، ص327؛ السخاوي: 
ذيل السلوك، ج4، تحقيق: لبيبة إبراهيم مصطفى، 
نجوى مصطفى كامل، دار الكتب والوثائق القومية، 
القاهرة، 2003م، ص37؛ الضوء الالمع، ج11، 

ص101.

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص273.. 52

السخاوي: التبر المسبوك، ج1، ص56-55.. 53

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج12، ص73.. 54

ابن الصيرفي: نزهة النفوس، ج2، ص358.. 55

ابن الصيرفي: إنباء الهصر بأنباء العصر، تحقيق: . 56
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  حبشي،  حسن 

القاهرة، 2002م، ص510.

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص110.. 57

الجاشنكير . 58 بيبرس  الدين  ركن  أنشأها  خانقاه  هي 
تجاه  الــوزارة  دار  بموضع  السلطنة  يلي  أن  قبل 
بها  وقرر  سنة 709هـ/1309م،  العيد  باب  رحبة 
أربعمائة صوفي وأوقف عليها. انظر: ابن قاضي 
العليم  عبد  تحقيق:  ج2،  الشافعية،  طبقات  شهبه: 

خان، عالم الكتب، بيروت، 1987م، ص247.

الضوء . 59 ص52؛  ج4،  المسبوك،  التبر  السخاوي: 
الالمع، ج5، ص266.

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص88.. 60

باسم سعيد . 61 الفاطمي  العصر  في  تعرف  دار  كانت 
السعداء، وقد حولها صالح الدين من دار إلى خانقاه 
عليهم  وأوقفها  الشام  من  القادمين  الصوفية  لفقراء 
بالناصرية  عرفت  ولذلك  ـــ/1173م،  569ه سنة 
والصالحية. انظر: عاصم محمد رزق: خانقاوات 
1997م،  القاهرة  مدبولي،  مكتبة  الصوفية، 

ص128.

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص289.. 62

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص148.. 63

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص54.  . 64

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص200. . 65

السخاوي: التبر المسبوك، ج4، ص67.. 66

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج16، ص211.. 67

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص163.. 68

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص103. 69

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص290.. 70

ص182. . 71 ج8،  ــالمــع،  ال الــضــوء  الــســخــاوي: 
سنة  إسماعيل  الــصــالــح  عمرها  والــدهــيــشــة: 
المواعظ  المقريزي:  انظر:  745هـــــ/1344م. 
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ج3، تحقيق: أيمن 
فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 

2004م، ص680.

السخاوي: الضوء الالمع، ج2،ص9.. 72

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص226.. 73

تغري . 74 ابن  ص1130؛  ج3،  السلوك،  المقريزي: 
ج1،  الصافي،  المنهل  على  الشافي  الدليل  بردي: 
الخانجي،  مكتبة  شلتوت،  محمد  فهيم  تحقيق: 
القاهرة، د.ت، ص623؛ ابن إياس: بدائع الزهور، 

ج1-ق2، ص694.

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص228.. 75

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص245.. 76

السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص271.. 77

عبد اللطيف إبراهيم علي: وثيقة أمير آخور قراقجا . 78
جامعة  اآلداب،  كلية  مجلة  الجركسي،  الحسني 

القاهرة، مج18، ع2، 1956م، ص210-209.

حجة وقف المؤيد شيخ، رقم 938، سنة 823هـ، . 79
أرشيف وزارة األوقاف. وأيضًا: علي باشا مبارك: 
ج5،  والقاهرة،  لمصر  الجديدة  التوفيقية  الخطط 

المطبعة األميرية، بوالق، 1888م، ص127.

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج12، ص73.. 80

قــالوون . 81 بن  محمد  الناصر  بناها  الخانقاة  هــذه 
بسرياقوس بأعمال القليوبية سنة 723هـ/1223م. 
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ص540  ج3،  الــخــطــط،  الــمــقــريــزي:  انــظــر: 
وحاشيتها.

تغري . 82 ابن  ص337؛  ج4،  السلوك،  المقريزي: 
ابن  ص38؛  ج14،  الــزاهــرة،  النجوم  ــردي:  ب

الصيرفي: نزهة النفوس، ج2، ص358.

السخاوي: التبر المسبوك، ج1، ص56-55.. 83

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص230.. 84

السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص223.  . 85

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص28. . 86

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص200.  . 87

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص28.  . 88

السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص198.  . 89

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص9. . 90

ص62؛ . 91 ج2،  الفريدة،  العقود  درر  المقريزي: 
السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص200.

الكتب . 92 أسامي  عن  الظنون  كشف  خليفة:  حاجي 
والفنون، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
د.ت، ص361؛ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين 
بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ج1، دار إحياء 
التراث العربي، بيروت، د.ت، ص353؛ ومن هذا 
بتونس  الوطنية  الكتب  بدار  خطية  نسخة  الكتاب 

تحت رقم 18567، ورقة28-23.

التراث، . 93 دار  مكتبة  ج3،  المدخل،  الحاج:  ابن 
القاهرة، د.ت، 250.

ابن الحاج: المدخل، ج1، ص268.. 94

ناصر . 95 بن  محمد  تحقيق:  العلم،  زغل  الذهبي: 
الرياض،  اإلسالمية،  الصحوة  مكتبة  العجمي، 

1984م، ص26.

محمد . 96 تحقيق:  النقم،  ومبيد  النعم  معيد  السبكي: 
القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  وغيره،  النجار  على 
1993م، ص110؛ ابن طولون: نقد الطالب لزغل 
المناصب، تحقيق: محمد أحمد دهمان وخالد محمد 

1992م،  بيروت،  المعاصر،  الفكر  دار  دهمان، 

ص156.

المقدسي: بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان . 97

طعمة  بن  سالم  تحقيق:  الرعية،  وسائر  واألمراء 

الشمري، رسالة ماجستير غير منشورة في الدعوة 

سعود،  بن  محمد  ــام  اإلم جامعة  واالحتساب، 

الرياض، 1996م، ص292.

أيام . 98 في  والخبر  المبتدأ  وديوان  العبر  خلدون:  ابن 

ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب 

كحيلة،  عبادة  للطبعة:  قدم   ،1 األكبر،  السلطان 

2007م،  القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 

ص356-355.

مــج9، ق1، . 99 الــفــرات،  ابــن  تاريخ  الــفــرات:  ابــن 

األمريكانية،  المطبعة  زريق،  قسطنطين  تحقيق: 

نزهة  الصيرفي:  ابن  ص25؛  1936م،  بيروت، 

النفوس واألبدان، ج1، ص168؛ ابن إياس: بدائع 

الزهور، ج1، ق2، ص390.

الكتب . 100 دار  ج1،  للفتاوى،  الحاوي  السيوطي:   

العلمية، بيروت 1982م، ص251.

السائرة . 101 الكواكب  الغزي:  انظر:  ترجمته  عن   

جبرائيل  تحقيق:  ج1،  العاشرة،  المائة  أعيان  في 

بيروت،  دمج،  أمين  محمد  نشر  جبور،  سليمان 

د.ت، ص167. 

دار . 102 المطيري،  الجبرين  باني  بن  مشعل  تحقيق:   

البشائر اإلسالمية، بيروت، 2009م، ص95-94، 

.105

 الشعراني: البحر المورود في المواثيق والعهود، . 103

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2004م، ص179.

 السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص256.. 104
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اء الجوق ثبت بأسماء ُقرَّ

المصدرتاريخ الوفاةاالسم
 المقريزي: درر العقود الفريدة، ج2، ص62 801هـ/1398مخليل بن عثمان المشبب

ابن حجر: إنباء الغمر، ج2، ص802.132هـ/1399ميوسف بن مبارك الصالحي
ابن قاضي شهبة: تاريخه، ج4، ص803.219هـ/1400معبد الرحمن بن محمد الرشيدي المؤقت
ابن حجر: إنباء الغمر، ج2، ص809368هـ/1406مجمال الدين عبد اهلل بن خليل المارديني

السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص809.179هـ/1406مشمس الدين محمد بن علي الحجازي القاهري
ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص825.295هـ/1421م محمد المعروف بابن المحب

ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص825.285هـ/1421مشهاب الدين أحمد المعروف باليمني
ابن حجر: إنباء الغمر، ج3، ص826.322هـ/1422ممحمد المعروف بابن النحاس

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص7.بعد830هـ/1427معلي بن محمد بن قاسم المعروف بالمرخم
ابن حجر: ذيل الدرر الكامنة، ص832.321هـ/1429ممحمد بن سعيد المعروف بسويدان األسود

ابن حجر: إنباء الغمر، ج4، ص840.63هـ/1436مشرف الدين محمد بن موسى اللقاني األزهري 
السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص851.54هـ/1447معلي بن يوسف القاهري )ابن المحوجب(

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص852.267هـ/1448معبد القادر بن خليل الحريري
السخاوي: التبر المسبوك، ج4، ص85637هـ/1452مأبو بكر المصارع ويعرف بالشاطر وابن اإلمام

السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص856266هـ/1452معلي القاهري الشهير بابن الركاب
السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص856198هـ/1452معلي القاهري الشهير ببطيخ

السخاوي: التبر المسبوك، ج4، ص856.67هـ/1452ممحمد بن محمد البدراني الشافعي
السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص860.9هـ/1456مأحمد بن علي النشرتي القاهري الشافعي

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص88.بعد 860هـ/1456ممحمد بن يوسف المتبولي القاهري الضرير
السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص864.63هـ/1460ممحمد بن أحمد بن خلف المعروف بابن النحاس

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص867.230هـ/1463مأحمد بن موسى بن هارون )ابن الزيات(
السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص870323هـ/1466معلي بن محمد بن علي العدوي القاهري

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص871.289هـ/1467معبد القادر بن محمد بن سعيد )ابن الفاخوري(
السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص871.230هـ/1467ممحمد بن علي العطار 

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص202.بعد871هـ/1467مخليل بن محمد بن إبراهيم العطار المقرئ
السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص875.148هـ/1470مأحمد بن محمد العبادي المعروف الحجازي

السخاوي: الضوء الالمع، ج5، ص877132هـ/1472معثمان بن عبد اهلل الحسيني القاهري الشافعي
السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص880.111هـ/1475محسن بن علي السجيني

السخاوي: الضوء الالمع، ج11، ص882.146هـ/1477مأبو النجا الكولمي
السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص882.273هـ/1477مأحمد بن حسن الهيتمي القاهري الشافعي

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص885.243هـ/1480ممحمد بن إبراهيم النيني القاهري )الفتوحي(
السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص290.بعد886هـ/1481معبد القادر بن محمد بن عبد اهلل المقسي 
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المصدرتاريخ الوفاةاالسم
السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص888.205هـ/1483ممحمد بن علي بن قاسم المعروف بابن المرخم

السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص890.271هـ/1485مأحمد بن حسن الدماطي األزهري

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص890.200هـ/1485مقانم المحمدي الظاهر جقمق

التاج محمد بن أحمد بن عمر الزاهد
890هــــــــ/1485م 

تقريبا
السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص35.

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص245.بعد889هـ/1484ممحمد بن زيادة القاهري الحريري )ابن زيادة(

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص28.بعد890هـ/1485مأحمد بن علي القمني القاهري الشافعي

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص98.بعد890هـ/1485مالبدر الحسن بن حسين الطولوني

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص891.163هـ/1486معبد الرحمن األمين المصري

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص891.103هـ/1486ممحمد الجوهري المقرئ ويعرف بابن عرفات

السخاوي: الضوء الالمع، ج9، ص892.69هـ/1487ممحمد بن محمد القاهري ويلقب بمشاقة

السخاوي: الضوء الالمع، ج11، ص893.122هـ/1488مأبو الفتح بن إبراهيم القطوري القاهري

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص893.240هـ/1488معبد العزيز بن عز الدين النفيائي المصري

السخاوي: الضوء الالمع، ج7، ص895.110هـ/1490ممحمد بن أحمد بن مهنا المعروف بابن طرطور

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص897.98هـ/1492معمر بن عبد اهلل الدمياطي القاهري

السخاوي: الضوء الالمع، ج10، ص897.172هـ/1492ممنصور بن المؤيد أحمد بن األشرف إينال

السخاوي: الضوء الالمع، ج1، ص898.223هـ/1493مأحمد بن أحمد الديسطي األزهري المقرئ

ابن إياس: بدائع الزهور، ج3، ص898.295هـ/1493م بركات بن الظريف

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص898211هـ/1493معبد الظاهر بن أحمد بن عبد الظاهر التفهني

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص12.بعد898هـ/1493مأحمد بن علي الزيادي القاهري الشافعي

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص261.ق9هـ/15مإبراهيم بن علي النمراوي المالكي

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص262.ق9هـ/15مأحمد بن عباد بن شعيب الخواص

السخاوي: الضوء الالمع، ج2، ص228.ق9هـ/15مأحمد بن موسى القاهري الشافعي )المتبولي(

السخاوي: الضوء الالمع، ج3، ص226ق9هـ/15مرضوان علي رضوان القاهري

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص261ق9هـ/15معبد القادر بن إبراهيم النمراوي )ابن الفوال(

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص278.ق9هـ/15معبد القادر بن علي بن صدقة )ابن الحيلوك(

السخاوي: الضوء الالمع، ج4، ص302.ق9هـ/15معبد القاهر بن عبد الظاهر بن أحمد التفهني 

السخاوي: الضوء الالمع، ج6، ص305.ق9هـ/15ممحمد بن أحمد بن حسن الحجازي المصري

السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص171.ق9هـ/15ممحمد بن إسماعيل بن رضوان المحلي

السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص182.ق9هـ/15ممحمد بن زكريا السهيلي

السخاوي: الضوء الالمع، ج8، ص183.ق9هـ/15ممحمد بن علي بن زيادة الغمري
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المصــادر والمراجع

الوثائق المنشورة:

- حجة وقف المؤيد شيخ رقم 938، جمادى اآلخرة سنة 
823هـ، أرشيف وزارة األوقاف، نشرها: فهمي عبد 
العليم، ضمن مالحق كتاب جامع المؤيد، مطابع هيئة 

اآلثار المصرية، القاهرة، 1994م.

- مصارف أوقاف السلطان الملك الناصر حسن بن محمد 
والمدرسة  والجامع  القبة  مصالح  على  قالوون  بن 
وتحقيق")الوثيقة  ونشر  "دراســة  السبيل،  ومكتب 
بالقاهرة،  القومية  الوثائق  بدار  المحفوظة  رقم 6/40 
وزارة  بأرشيف  المحفوظة  ق   881 رقم  وصورتها 
الجزء  مالحق  ضمن  نشرت  بالقاهرة(،  ــاف  األوق
الثالث من كتاب تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه 
البن حبيب الحلبي، تحقيق: محمد محمد أمين، الهيئة 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة،2010م. 

نشرها:  الجركسي،  الحسني  قراقجا  آخور  أمير  وثيقة   -
عبد اللطيف إبراهيم علي، مجلة كلية اآلداب، جامعة 

القاهرة، مج18، ع2، 1956م.

المصادر:

- ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الزهور، ج1-ق2، 
العامة  المصرية  الهيئة  مصطفى،  محمد  تحقيق: 

للكتاب، القاهرة، 1984م.

ــن محمد  ب الــرحــمــن  ــن عــبــد  ــدي ال الــســيــوطــي)جــالل 
ت:911هـ/1505م(: 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، 1، تحقيق: 
الكتب العربية،  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 

القاهرة، 1967م.

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ج1،  للفتاوى،  الحاوي   -
1982م.

المقدسي  إسماعيل  بــن  الرحمن  شامة)عبد  ــو  أب  -
البدع  انكار  على  الباعث  ت:665هــــــ/1261م(: 

دار  زيد،  أبو  الدين  محب  محمد  تحقيق:  والحوادث، 
مجد اإلسالم، القاهرة، 2007م.

- الشعراني)عبد الوهاب بن أحمد ت: 973هـ/1567م(: 
الثقافة  مكتبة  والعهود،  المواثيق  في  المورود  البحر 

الدينية، القاهرة، 2004م.

ابن الصيرفي)على بن داود ت:900هـ/1495م(: 

- نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان، ج3، تحقيق: 
حسن حبشي، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1973م.

- إنباء الهصر بأنباء العصر، تحقيق: حسن حبشي، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  2002م.

الدمشقي  الصالحي  طولون  بن  طولون)محمد  ابن   -
المناصب،  لزغل  الطالب  نقد  ت:953هـــ/1546م(: 
أحمد دهمان وخالد محمد دهمان، دار  تحقيق: محمد 

الفكر المعاصر، بيروت، 1992م.

- العيني)محمود بن أحمد بن موسى ت:855هـ/1451م(: 
حوادث)801- الزمان،  أهل  تاريخ  في  الجمان  عقد 
بينو،  يوشع موسى  إسالم  وتحقيق:  دراسة  806هـ(، 
كلية  التاريخ،  في  منشورة  غير  ماجستير  رسالة 

الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان، 2010م.

- الغزي)نجم الدين بن محمد بن أحمد القرشي الشافعي 
أعيان  في  السائرة  الكواكب  1061هـ/1649م(:  ت: 
المائة العاشرة، ج1، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور، 

نشر محمد أمين دمج، بيروت، د.ت.

- ابن الفرات)محمد بن عبد الرحيم ت: 807هـ/1356م(: 
قسطنطين  تحقيق:  ق1،  مج9،  الفرات،  ابن  تاريخ 

زريق، المطبعة األمريكانية، بيروت، 1936م.

ابن قاضي شهبه)أبو بكر أحمد بن قاضي شهبة األسدي 
ت: 851هـ/1448م(: 

عالم  خان،  العليم  عبد  تحقيق:  ج2،  الشافعية،  طبقات   -
الكتب، بيروت، 1987م.

عدنان  تحقيق:  ج4،  مج4-  شهبة،  قاضي  ابن  تاريخ   -
درويش، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق، 1997م.
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محمد  بـــن  ــد  ــم أح بـــن  ـــات  ـــرك )ب ــال  ــي ــك ال ابـــن   -
تحريم  في  الزواهر  األنجم  ت:929هـــــ/1522م(: 
مشعل  تحقيق:  والكبائر،  الفسق  أهل  بلحون  القراءة 
اإلسالمية،  البشائر  دار  المطيري،  الجبرين  باني  بن 

بيروت، 2009م.

- المقدسي )أبي حامد محمد بن أحمد ت:893هـ/1488م(: 
واألمراء  السلطان  على  فيما  الشرعية  النصائح  بذل 
الشمري،  طعمة  بن  سالم  تحقيق:  الرعية،  وسائر 
رسالة ماجستير غير منشورة في الدعوة واالحتساب، 

جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، 1996م.

المقريزي )أحمد بن علي ت: 845هـ/1442م(:   

دار  اليعالوي،  محمد  تحقيق:  ج3،  الكبير،  المقفى   -
الغرب اإلسالمي، بيروت، 1991م.

ج2،  المفيدة،  األعيان  تراجم  في  الفريدة  العقود  درر   -
اإلسالمي،  الغرب  دار  الجليلي،  محمود  تحقيق: 

بيروت، 2002م.

- المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، ج3، تحقيق: 
اإلسالمي،  للتراث  الفرقان  مؤسسة  سيد،  فؤاد  أيمن 

لندن، 2004م.

تحقيق: سعيد عبد  الملوك، ج4،  لمعرفة دول  السلوك   -

الفتاح عاشور، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

2009م.

المراجع:

المكتبة  الوسيط،  المعجم  وآخرون:  مصطفى  إبراهيم   -

اإلسالمية للطباعة النشر، استانبول، 1972م.

المؤلفين  بأسماء  العارفين  هدية  البغدادي:  إسماعيل   -

العربي،  التراث  إحياء  دار  ج1،  المصنفين،  وآثار 

بيروت، د.ت.

- حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.

التالوة  في  للتعبيرية  الموسيقى  إخضاع  زكي:  حسن   -

الهيئة  الجديدة،  الثقافة  مجلة  المصرية"،  "المدرسة 

يوليو  ع298،  القاهرة،  الثقافة،  لقصور  العامة 

2015م.

- عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفية، مكتبة مدبولي، 

القاهرة 1997م.

لمصر  الجديدة  التوفيقية  الخطط  مبارك:  باشا  علي   -

والقاهرة، ج5، المطبعة األميرية، بوالق، 1888م.



الت
ـــا
مق

الت
ـــا
مق

آفاق الثقافة والتراث 22

ابتليت المنطقة العربية اإلسالمية في العصور الوسطى المتأخرة، بأبشع أنواع الغزو العسكري 
هذه  من  المنطقة  ينقذ  ولم  /1260م،  والمغول 657هـ  الصليبيين 647هـ/ 1250م  جانب  من 
الذين  المماليك،  إلى  األيوبيين  النابض- من  العالم اإلسالمي  قلب  انتقال حكم مصر-  إال  الكوارث 
نجحوا باقتدار في الذود عن شرف األمة العربية، وحياض الحضارة اإلسالمية، وتلقين أعداء هذه 
الحضارة دروًسا ال ُتنسى في فنون الحرب والقتال، وقوة العقيدة، ونبل القيم والمبادئ، وناهيك 
عن دورهم الريادي في وحدة العالم اإلسالمي االقتصادية من خالل السيطرة على مصادر الثروة 
وحركة التجارة وخطوط المواصالت في تلك الحقبة؛ حتى صارت تلك الدولة الناشئة قوة ضاربة 

يحترمها األصدقاء ويخافها األعداء في ذلك الوقت. 

تكن  لم  والمجهودات  البطوالت  تلك  ولكن 
لهم  المعاصرين  نظرة  من  تغير  أو  لهم  لتشفع 
بوصفهم عبيًدا ال يحق لهم الجلوس على عرش 
البالد. ومن ثم فإنه تعين على سالطين المماليك 
كحكام  بهم  االعتراف  عدم  متاعب  يواجهوا  أن 

شرعيين منذ البداية. 

وقد حاول المماليك صرف نظر الفرد العادي 
عن النظر إليهم بتلك النظرة، بأمرين أساسيين في 
إطار الحكم اإلسالمي وهما: الشرعية والشعبية، 
تواجد  على  الحرص  مع  الشرعية  تحققت  وقد 
الرسمية  االحتفاالت  جميع  في  العباسي  الخليفة 
يملك  ال  القرون  تلك  طيلة  كان  وإن  والشعبية، 

من نفسه شيًئا. أما الشعبية فقد تجلت في أمرين 
العامة والمؤسسات  إقامة المنشآت  رئيسين هما: 
في  الوظائف  واالجتماعية، وترك جميع  العلمية 

دواوين الدولة ألبناء الشعب المحكوم. 

في  المماليك  رغبة  كانت  ذلك  إلى  باإلضافة 
إلى  أدت  التي  األسباب  من  الشعب  إلى  التقرب 
ألن  المماليك؛  أيام  في  الديني  االهتمام  ازدهار 
حيث  فتاًكا؛  سالًحا  كان  العصر  ذلك  في  الدين 
الداخلية  والوسائل  المظاهر  وتنوعت  تعددت 
التي مارسها المماليك للتقرب إلى الشعب خدمة 
لكل فئة، فوجدت الجوامع والمساجد ألهل الدين 
والتعليم،  العلم  لطالبي  والــمــدارس  وأحبائه، 

دكتور / مصطفى وجيه مصطفى
مصر

أهمية الواجهة الدينية للحكم في مصر
زمن سالطين المماليك

)648-923هـ/1250-1571م(



أهمية 
الواجهة 
الدينية 

للحكم في 
مصر
زمن 

سالطين 
المماليك
-648(
923هـ/
-1250
1571م(

23 آفاق الثقافة والتراث

والمحتاجين،  للفقراء  مأوى  والزوايا  واألربطة 
وبالنتيجة  المتعبدين،  للصوفية  والخانقاوات 
استلزمها  كبيرة؛  زيــادة  العصر  أوقــاف  زادت 
العمل  ينتهي  أن  فما  المراكز.  هذه  على  اإلنفاق 
من إنشاء مسجد أو تشييد مدرسة أو بيمارستان، 
أو إقامة خانقاه، حتى يكون الرصد في األوقاف 
واألراضــي  الــدور  من  هائاًل  عــدًدا  استوفى  قد 
واألجزاء، لتكون مصدًرا شرعًيا ثابًتا للصرف، 
يمّكن هذه المؤسسات من القيام بوظائفها كاملة، 
هذه  تدعيم  في  اشترك  وقد  مستمرة،  وبصفة 
واألمراء  السالطين  الشعب،  مع  الدينية  الرابطة 
وزوجات السالطين على حد سواء حسب قدرتهم 

المالية. 

وال شك أن حكام هذه الدولة، استطاعوا بفضل 
أن  النطاق،  الواسعة  األعمال واإلصالحات  تلك 
لوا دولة  يمكنوا ألنفسهم في حكم البالد، وأن يحوِّ
مدعمة  قوية  دولة  إلى  ناشئة  دولة  من  المماليك 
األركان، وهو ما مهد الطريق كي يتموا رسالتهم 
المنشود، وهو القضاء على  ويصلوا إلى الهدف 

المغول والصليبيين. 

ولكي يتم التمكين لهم في حكم البالد، حرص 
السياسي  نفوذهم  بسط  على  المماليك  سالطين 
كان  بما  أسوة  الحجاز،  على  الدينية  وزعامتهم 
شرًفا  وكان  الطولونيين،  أيام  منذ  الوضع  عليه 
عظيًما ودعامة كبرى ألي حاكم مسلم أن يظهر 
ومغاربها،  األرض  مشارق  في  المسلمين  أمام 
في صورة حامي الحرمين، المدافع عن الحجاز 
الحج  بموسم  المماليك  فاهتم  الطيبة.  وأرضــه 
واالحتفاالت المصاحبة له، والتي ابتدع المماليك 
أهمية وقداسة في  للحج من  لما  بعض طقوسها، 

نفوس المسلمين جميًعا. 

سالطين  عصر  في  مصر  شهدت  وهكذا 
المماليك نشاًطا دينًيا منقطع النظير)1)- وكما مر 
– فإن مكمن  السر في هذا النشاط الديني الكبير  
سياسي بحت، وهو شعور المماليك أنفسهم بأنهم 
للحكم  مغتصبون  وأهلها،  البالد  عن  أغــراب 
أرادوا  ولذلك  الشرعيين،  أصحابه  من  والعرش 
هذه  يخفي  ستاًرا  ورجاله  الدين  من  يتخذوا  أن 
الحقائق عن أعين المحكومين، ويقربهم إلى قلوب 
أن  االجتماع  المعروف عند علماء  الشعب؛ ألن 
المجتمع  بناء  في  أساسًيا  ركًنا  يكون  دائًما  الدين 
ودعمه، حتى قال بعضهم أن الدين في المجتمع 
وما  البناء)2).  أجزاء  يربط  الذي  باإلسمنت  شبيه 
ورسوله،  باهلل  يؤمنون  مسلمين،  المماليك  دام 
ويحرصون على إقامة شعائر الدين وإحياء سنن 
اهلل  اسم  فيها  يذكر  مساجد  ويعمرون  األولين، 
كثيًرا، فهم إًذا حكام صالحون وال داعي للتفكير 
للحكم)3)،  وصولهم  وطريقة  أصلهم  في  كثيًرا 
ضد  المنصورة  في  بطوالتهم  أن  وبخاصة 
الصليبيين، وانتصاراتهم على التتار لم تشفع لهم 
عند معاصريهم؛ الذين بدا لهم أن أولئك الغرباء 
للسلطة  مغتصبين  طفولتهم  في  عبيًدا  المجلوبين 
بازدراء  إليهم  المصريون  فنظر  األيوبيين؛  من 
أيبك  فكانوا يسمعون  الرقيق،  أن يحكمهم  وأنفوا 
سلطان المماليك إذا ركب ما يكره، ويقولون له: 
الفطرة)4).  على  ولد  رئيًسا  سلطاًنا  إال  نريد  ال 
وإذا كان أيبك واجه هذا بتقتيل المصريين، ليوقع 
الهيبة في النفوس، وفعل بالمصريين عن طريق 
على  استولوا  لو  الفرنجة،  تفعله  لم  ما  مماليكه، 
مصر)5). ووطد حكمه بالحديد والنار، إال أن ذلك 
لم يكن كافًيا لحكم شعب مصر المسلم وغيره من 

شعوب اإلسالم األخرى.
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في  العربان  قبائل  أنفت  ثانية،  ناحية  من 
الصعيد والبحيرة أيًضا من حكم المماليك؛ حيث 
خوارج  األيوبيين  فاعتبروا  عبيًدا،  فيهم  رأوا 
والمماليك عبيًدا للخوارج، ال توجب لهم طاعة، 
العربان  كبير  وقام  البالد،  أصحاب  نحن  وقالوا 
بقبائل  باالتصال  ثعلب  ابن  الدين  ويدعى حصن 
األعراب، ليثيرها ضد الدولة المملوكية الناشئة، 
أننا  وكفى  المماليك،  من  بالملك  أحق  إننا  وقال: 
عبيًدا  والمماليك  خوارج  وهم  أيوب  بني  خدمنا 

للخوارج)6).

الدين بحكم  ثالثة، لم يرض علماء  ومن جهة 
الدين  عز  الشيخ  العلماء  سلطان  وطعن  هؤالء، 
أمراء  بعض  تولي  شرعية  في  السالم  عبد  ابن 
قائم عليهم، وال  الرق  الحكم؛ ألن حكم  المماليك 
يصح لهم بيع وال شراء وال نكاح، كما أفتى بأن 
حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، 

فتعطلت مصالحهم بذلك)7).

لصبغ  المماليك  سعى  كله،  هــذا  أجــل  من 
بسط  من  لهم  تمكن  كي  دينية،  بصبغة  حكمهم 
الخالفة  إحياء  وكان  حكمهم.  وتوطيد  نفوذهم، 
الذي  السعيد  الحل  بمناسبة  مصر  في  العباسية 
كان  كما  أزمتهم)8)،  للخروج من  المماليك  وجده 
والحرمين  الحجاز  على  حمايتهم  لفرض  سعيهم 
الشريفين، وتقريب علماء الدين إليهم، والرجوع 
عزل  في  يختص  فيما  قراراتهم  في  فتواهم  إلى 
والرسوم  الضرائب  وفرض  السالطين  وتولية 
أقاموه  وما  ديني،  ثوب  في  األحكام  وإصــدار 
مدارس  من  إسالمية  وتعليمية  دينية  منشآت  من 
نظر  في  يبدون  جعلتهم  ومساجد  وبيمارستانات 
قناًعا  اإلســالم  شرائع  على  حريصين  العامة 
سياسًيا لتدعيم الواجهة الدينية التي أثروا التخفي 

بداية  في  والتي كانت ضرورة سياسية  وراءها. 
في  عبيًدا  المجلوبين  أولئك  حكم  لتبرير  العصر 

طفولتهم)9).

الجهاد  فــكــرة  ـــدت  أوج ثانية  ناحية  مــن 
شرعية  للمماليك  اإلسالمي  العالم  عن  والدفاع 
ألن  المماليك  سعى  حيث  ومدافعين)10)  كحماه 
والمصريين  عامة  المسلمين  نظر  في  يظهروا 
في  بالمضي  ــالم،  اإلس فرسان  بأنهم  خاصة، 
بقايا  ضد  المسلمين  عن  والدفاع  الجهاد،  حركة 
يستطع  لم  والذين  الشام  من  وطردهم  الصليبيين 
المغول  وضد  منها،  طردهم  األواخر  األيوبيين 
الوثنيين الذين هددوا الشرق اإلسالمي بغزواتهم 
بفضل  المماليك  دولة  اكتسبت  وقد  المدمرة)11). 
في  المصريين  لدى  القبول  االنتصارات  هذه 
فمثاًل  الخارج.  في  المسلمين  واحترام  الداخل، 
وطلعت  659هـ  سنة  اليمن  سلطان  حج  عندما 
فقال  المملوكي،  مصر  سلطان  وأعالم  أعالمه 
موالنا  يا  أعالمك  أطلعت  "هل  أمرائه:  أحد  له 
ابن  له  فقال  المصريين؟"  أعالم  قبل  السلطان 
التتار  كسر  ملك  أعالم  أؤخر  "أتراني  رسول 
ال  ومغيبة،  لحضوري  أعالمي  وأقدم  باألمس 

أفعل هذا أبًدا")12).

فكرة  على  الجراكسة  سالطين  حافظ  وقد 
الجهاد أيًضا، فقاموا بحمالت حربية ضد قبرس 
ورودس. واستطاعوا فتح األولى والتي صارت 
تدفع الجزية للسلطان المملوكي)13). وقد أوجدت 
المماليك  وبدا  لحكمهم  شرعية  االنتصارات  هذه 
كحماة  اإلسالمي  والعالم  اإلسالم  عن  كمدافعين 

له.

والدفاع  الجهاد  فكرة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 



أهمية 
الواجهة 
الدينية 

للحكم في 
مصر
زمن 

سالطين 
المماليك
-648(
923هـ/
-1250
1571م(

25 آفاق الثقافة والتراث

عن ديار اإلسالم هي التي أخرجت الدولة األيوبية 
أيوب  بني  سالطين  فشل  وعندما  الوجود،  إلى 
شرعيتهم  فقدوا  دورهــم  استكمال  في  األواخــر 
دورهم  وتراجع  اإلسالمي،  العالم  كمدافعين عن 
بقاء  ارتبط  الذين  المماليك  دور  أمام  التاريخي 
العامل  هذا  انحسر  وحين  جهادهم،  ببقاء  دولتهم 
جديدة  تركية  دولة  وبدت  المماليك  دولة  زالت 

كحام للمسلمين)14).

تأكيد  في  المماليك  اجتهد  حــال،  أيــة  على 
حين  من  بعضهم  وقــام  لحكمهم،  الديني  البعد 
كانت  التي  الضرائب  بعض  بإلغاء  آخر  إلى 
تثقل كاهل المصريين والتي كان لها آثار حسنة 
بحمالت  بعضهم  وقام  المواطنين)15).  نفوس  في 
تأديبية إلزالة أماكن الفسق والخالعة حتى تابت 
 - ــات  األوق من  كثير  في   - والخواطي  البغايا 
من  على  تفرض  التي  الشديدة  العقوبات  جراء 
بأدبيات  احتج  الشعراء  بعض  إن  بل  ذلك،  يفعل 
على شدة الدولة في معاقبة شارب الخمر، وهي 

العقوبة التي بلغت حد الصلب)16).

ولكن ليس هناك من شك في أن تدين السالطين 
الظهور  في  رغبتهم  األقل  على  أو   – واألمراء 
الرئيسية  العوامل  من  كان   – المتدينين  بمظهر 
بمسحة  المماليك  حكم  صبغ  على  ساعدت  التي 
وإن  الرعية،  أمام  والتقوى،  الصالح  من  براقة 
خادًعا،  طالًئا  الحقيقة  في  المسحة  هذه  كانت 

يخفي وراءه انحالاًل خلقًيا بعيد النظر)17).

إقامة  في  المتمثل  الديني  للغطاء  كان  لقد 
بعلماء  واالستعانة  الحرمين  وحماية  الخالفة، 
الدين إلكساب الشرعية وكسب القاعدة العريضة 
العالم  أمام  فعال  كعنصر  الجهاد  ثم  الشعب،  من 

للعالم  وحماة  العقيدة  عن  كمدافعين  اإلسالمي 
اإلسالمي، أثر واضح في إعالء صورة المماليك. 

وسوف نشير إلى ذلك بشيء من التفصيل.

أما عن إحياء الخالفة وأهميتها بالنسبة لحكم 
المماليك كأحد أوجه الواجهة الدينية التي اهتموا 

بها:

في  المماليك  بداية عصر سالطين  كانت  فقد 
من  جعلت  تاريخية  بأحداث  مصحوبة  مصر 
مصر المعقل األخير للحضارة العربية اإلسالمية، 
العالم اإلسالمي لضربات قاصمة  بعدما تعرض 
على أيدي الوثنيين التتر الذين نجحوا في اجتياح 
الخالفة العباسية سنة 656هـ/ 1258م، وكان من 
لخالفة  تابعة  كدولة  نهاية وضع مصر  ذلك  أثر 
بغداد)18). وربما أحرج هذا الوضع الجديد مركز 
المماليك كحكام شرعيين؛ فاإلسالم ال يبيح والية 
العبيد من غير تفويض. فلما قضى على صاحب 
بحاجتهم  المماليك  الشرعي ربما شعر  التفويض 
إلى رئيس أعلى يفوض إليهم السلطة السيما وهم 
المغول  خطر  يتهددهم  بالحكم:  عهدهم  أول  في 
والصليبيين واإلسماعيلية من جهة، ونقد العلماء 
جهة  من  األيوبيين  أنصار  وثورة  الدين  ورجال 

أخرى.

التتار في موقعة  لذا ما إن انتصر قطز على 
عين جالوت حتى سعى إلى إحياء الخالفة عندما 
دمشق  إلى  العباسي  البيت  أبناء  أحد  بقدوم  علم 
نفسه  قطز  وأن  أركان حكمه، السيما  يوطد  كي 
بسبب  الشرعي من خليفة،  التقليد  قلد  قد  يكن  لم 
أن  إال  بغداد،  في  باهلل  للمستعصم  المغول  قتل 
وظل  بيبرس)19)  يد  على  منيته  عاجلته  قطز 
ونصف  سنوات  ثالث  شاغًرا  الخالفة  منصب 
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السلطنة  بيبرس  الظاهر  ولي  أن  إلى  سنة)20). 
القاهرة، كي  في  العباسية  الخالفة  يقيم  أن  فرأى 
تشد أزره وتكسب حكمه صفة الشرعية وتساعده 
للحفصيين  كان  الذي  النفوذ  إليه  يؤول  أن  على 
الحجاز  بالد  كانت  حيث  الحرمين)21)؛  على 
على  الخالفة  تحرص  التي  الواليات  مقدمة  في 
حمايتها. عالوة على الحصول على تفويض من 
الخليفة بالحكم، وإذا كان إحياء الخالفة يأتي من 
الخطر  وقف  في  الفضل  صاحبة  الدولة  جانب 
التتري، وصاحبة القوة الالزمة لمواجهة الخطر 
الصليبي؛ فإن تأييد الناس لهذه الدولة سيكون بال 
حدود. وكانت تلك مناورة سياسية ذكية من قبل 
تبدو  المماليك  دولة  إذ جعلوا  المماليك،  سالطين 
بإحيائها  اإلسالمي  العالم  على  الفضل  صاحبة 

الخالفة العباسية)22).

عباسًيا  أميًرا  بيبرس  استدعى  حال  أية  على 
محمد  الظاهر  الخليفة  بن  أحمد  القاسم  أبو  اسمه 
ابن الناصر لدين اهلل أحمد بن المستضيء باهلل)23)، 
والمؤذنون،  واألعــيــان  والعلماء  هو  وخــرج 
والنصارى  التوراة  يحملون  واليهود  والشهود 
قاطبة،  يحملون اإلنجيل، بل جميع سكان مصر 
عدة  وبعد  القاهرة)24)  مشارف  على  الستقباله 
الدولة  كبار رجال  السلطان مجلًسا من  أيام عقد 
الدينية  الصفوة  وكل  والقضاة  والفقهاء  والعلماء 
السالم،  عبد  بن  الدين  عز  الشيخ  رأسهم  وعلى 
سنًدا  يكونوا  وحتى  بيعته،  وتقرير  نسبه  إلثبات 
في تأكيد هذا النسب وكسب ثقة العامة. وألن أبو 
فيكون  العربان،  في حمى  كان  هذا  أحمد  القاسم 
بذلك تأكد لألعراب أيًضا إنه من نسل خلفاء بني 
العباس)25). وبعد أن شهد من األعراب وغيرهم 

المستنصر  لقب  بويع خليفة واتخذ  األمير  بنسب 
باهلل)26).

باهلل،  المستنصر  الخليفة  قلد  البيعة  ولما تمت 
وما  اإلسالمية،  البالد  حكم  المماليك  سلطان 
بالد  من  يديه  على  اهلل  سيفتحه  وما  إليها،  ُيضم 
والحكام  النواب  إلى  السلطان  وكتب  الكفار)27). 
البيعة  بأخذ  لمصر،  التابعة  الواليات  سائر  في 
خطبة  في  له  والدعاء  باهلل  المستنصر  للخليفة 
من  المماليك  ولسلطان  المنابر،  على  الجمعة 
الناس  فُسر   ....( باسمها  السكة  تنقش  بعده، وأن 
عودة  على  اهلل  وشكروا  عظيًما  ســروًرا  بذلك 
دولة  تكون  وبذلك   ،(28().... العباسية  الخالفة 
المماليك قد نالت البعد الديني الذي يؤكد شرعيتها 

في عيون المعاصرين.

القاهرة  في  العباسية  الخالفة  إحياء  كان  وقد 
خطوة هامة جعلت من السلطان المملوكي حاكًما 
شرعًيا يستمد سلطانه ونفوذه من تفويض الخليفة 
المماليك  سالطين  ظهر  كما  بالقاهرة  العباسي 
وألشخاص  للخالفة  حماة  اإلسالمي  العالم  أمام 
مقر  مصر  أصبحت  ثانية  ناحية  من  الخلفاء. 
المسلمين،  على  العامة  الرئاسة  ومركز  الخالفة 
والتي جعلت سلطان المماليك في مرتبة أعلى من 
يحق  ال  بل  األخرى،  اإلسالمية  البالد  سالطين 
لهؤالء الحكام بعدئذ أن يتخذوا لقب سلطان؛ ألن 
هذا اللقب إنما منح لبيبرس من الخليفة، الذي يعد 
في نظرهم ظل اهلل في األرض. ومن ناحية ثالثة 
تحولت نظرة المصريين إلى السلطان المملوكي 
حصل  مسلم  حاكم  إلى  معتق،  أجنبي  رقيق  من 
على تفويض من الخالفة اإلسالمية، ومن خليفة 
أنحاء  جميع  في  المسلمين  وحكم  اهلل،  رســول 

السلطنة.
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على أية حال، حين حقق بيبرس هدفه بإضفاء 
الصبغة الشرعية على حكمه، بدأ يخطط للتخلص 
من الخليفة أبي القاسم أحمد، بيد إنه كان حريًصا 
أدرك  إذ  نفسها.  الخالفة  القضاء على  على عدم 
سلطان المماليك بدهائه السياسي، أن قيام الخالفة 
يحوله  سوف  حقيقي  بشكل  القاهرة  في  العباسية 
إلى مجرد تابع للخليفة. لقد كان يريد الخالفة اسًما 
اطمأن  لما  ولذلك  الشرعية)29).  تكسبه  وواجهة 
توطدت  قد  سلطته  أن  إلى  المملوكي  السلطان 
القاسم،  أبي  الخليفة  من  أخذه  الذي  بالتفويض 
شرع في إعادته إلى مقر الخالفة العباسية ببغداد، 
وسار الخليفة في قوة صغيرة ال تتعدى ثالثمائة 
فارس من األعراب والترك لقتال التتار، إال أنه 

قتل هو ومن معه على يد المغول)30).

وعندما قتل الخليفة أبي القاسم أحمد، اضطر 
بيبرس للبحث عن شخص آخر من بيت الخالفة 
في  فبعث  الخالفة،  منصب  في  إلقامته  العباسية 
أحمد  العباس  أبي  اسمه  آخر  أميًر عباسي  طلب 
مجلس  وعقد  المسترشد،  أبناء  من  إنه  وقيل 
كاألول، ثم احتفل بمبايعته على أثر قدومه ولقب 
مقًرا  مصر  أصبحت  وبذلك  اهلل،  بأمر  بالحاكم 

للخالفة العباسية)31).

هذا  نفوذ  قصروا  المماليك  سالطين  أن  إال 
وحتى  سواها،  دون  الدينية  األمور  على  الخليفة 
تلقب  حينما  فيها،  شاركه  السلطان  فــإن  هــذه 
سلطته  حدود  وضيقت  المؤمنين،  أمير  بقسيم 
في  الخطبة  في  اسمه  ذكر  تتعدى  ال  كانت  حتى 
فليس  الخالفة  أما  لها،  التابعة  واألقطار  مصر 
له  يقال  أن  وحسبه  نهي،  وال  أمر  منها  له   ....(
المماليك  أن  يعني  وهذا  المؤمنين....()32)  أمير 
اإلسالمي  العالم  نظر  في  مصر  من  جعلوا 

الوقت  نفس  وفي  للسنة،  وقلعة  للخالفة  مقًرا 
الخليفة  سلطة  رأس  على  القيود  وضعوا  فإنهم 
مرتهنة  إسمية  سلطته  أصبحت  بحيث  ونفوذه 
للشرعية  اسمية  أنها خالفة  أي  الحاكم  بالسلطان 
رسمية  صفة  للمماليك  بذلك  وتحقق  المملوكية. 
مسئولية  حمل  وفي  المسلمين  حكم  في  وشرعية 
حلمُُ  لهم  تحقق  كما  اإلسالم،  أعداء  ضد  الجهاد 
الجهاد،  الستكمال  الطريق  أمامهم  فتح  فقد  أكبر 
عاصمة  باعتبارها  القاهرة  إلى  أيًضا  وانتقل 
الخالفة، العلماء والمفكرون، من شتى أرجاء دنيا 
العرب والمسلمين، وغدت أعظم المراكز الثقافية 

والحضارية في العالم آنذاك)33).

وامتدت  ذاع صيت مصر  ثانية،  ناحية  ومن 
زعامتها الروحية على الممالك اإلسالمية بسبب 
الخالفة، حتى إن ملك الهند أرسل أكثر من مرة 
بعثات )... تحمل الهدايا والتحف لسلطان مصر 
كي يحصل منه على اعتراف بملك "ابن طغلق" 
وتثبيته من الخليفة الذي كان عظيم االحترام في 
له  يكن  لم  أنه  مع  األخرى،  اإلسالمية  األقطار 

شأن ما في مصر....()34).

العباسية  الخالفة  دور  لنا  تبين  تقدم  مما 
استغلوا  الذين  المماليك،  لحكم  دينية  كواجهة 
بهم  واستعانوا  الخلفاء،  لشخصية  الشعب  تبجيل 
دعائم  لتوطيد  إليه،  يصبوا  كان  ما  تحقيق  في 
ملكهم. من ناحية ثانية كانت قيمة هؤالء الخلفاء 
العباسيين الفعلية في مصر، قد أصبحت تقتصر 
على إضفاء الشرعية على حكم المماليك؛ فهم ال 
مخاصمات  في  حتى  أو  السياسة،  في  يتدخلون 
المماليك، ويبايعون كل من يطلب منهم المبايعة، 
دون اهتمام بما يحدث، سواء كانت التولية نتيجة 

اغتصاب للسلطة أم غير ذلك.
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العباسية  الخالفة  إحياء  أسباب  كانت  ومهما 
المماليك؛  مركز  أفــاد  ذلــك  فــإن  القاهرة،  في 
اإلسالمي،  العالم  زعامة  ادعاء  لهم  خول  حيث 
وأعطاهم  الحكم،  في  الشرعي  سلطانهم  وسند 
من  منافسيهم  أمــام  للوقوف  الشرعية  السلطة 

مدعى الخالفة، وزعامة جماهير المسلمين.

وكان العنصر الثاني الذي اعتمد عليه الوجود 
ضمن  حكمه  على  الشرعية  إلضفاء  المملوكي 
الحرمين  حماية  هو  الدينية؛  الواجهة  أشكال 
الشريفين؛ حيث كان البعد الديني ال يزال يحتاج 
الحقيقة  أن  كما  الستكماله.  جديدة  عناصر  إلى 
التي تفرض نفسها باستمرار على تاريخ المنطقة 
تبنى  أن  أرادت  دولة  كل  أن  مؤداها،  العربية 
لنفسها القوة والزعامة كان البد لها من أن تبسط 
حيث  والحجاز؛  األحمر  البحر  على  سلطانها 
ولم  والمدينة،  مكة  في  الشريفين  الحرمين  يوجد 
المنطق  هذا  عن  ليشذوا  المماليك  سالطين  يكن 
كما  الجغرافيا)35)  وتحتمه  التاريخ  يفرضه  الذي 

أن الحرمين مرتبطان بالخالفة أينما كانت.

مكة  أهل  مبايعة  كانت  أخرى،  ناحية  ومن 
السبب  كانت  والتي  الحفصي  للخليفة  وشريفها 
المباشر في مسارعة المماليك إلى إحياء الخالفة 
التي  المماليك،  دولة  كبيًرا على  أثًرا  في مصر؛ 
البيت  أشراف  قبل  من  المبايعة  هذه  بأن  شعرت 
السياسية  الزعامة  قدر كبير من  الحرام، أضفت 
يحملون  وأنهم  السيما  للحفصيين  والروحية 
كاألصل  للخالفة  الــالزمــة  الشرعية  األســس 
قرابتهم  زعموا  بعدما  النبوي  والنسب  العربي 
سلطان  فلجأ  الخطاب)36).  بن  عمر  حفص  ألبي 
الحرمين  حماية  نزع  إلى  بيبرس-  المماليك- 
سياسته  تنفيذ  وبــدأ  الحفصيين،  من  الشريفين 

بالحرم  بالقيام بعدة إصالحات  إلى ذلك،  الرامية 
لنزع سلطان  الشريف. وفي محاولة منه  النبوي 
الحرمين،  بالد  على  من  اليمن  حكام  الرسوليين 
قام بنزع المنبر الذي وضعه المظفر يوسف بن 
رسول سنة 659هـ في المسجد النبوي، ووضع 
بداًل منه منبًرا آخر)37). وكشف عن سياسته أكثر 
بكسوته للكعبة سنة 661هـ وهو أول من كساها 
في  لدوره  وتأكيًدا  بمصر)38).  الترك  ملوك  من 
حماية الحرمين بين الرعية أمر بالطواف بكسوة 
إلى  خروجها  قبل  والقاهرة  مصر  في  الكعبة 
الحرمين)39). والذي كان يعرف بدوران المحمل.

وبذلك نجح المماليك في كسب قلوب المسلمين 
الرابطة  وهو  الدين،  لرباط  بتقويتهم  وعقولهم 
التي تربط بين المماليك وبين الشعوب  الوحيدة، 

التي يحكمونهم)40).

بين  قــام  خــالف  فرصة  بيبرس  انتهز  وقــد 
أشراف المدينة النبوية، وشكاية أحدهما إليه من 
اآلخر، وجعل من نفسه حكًما بينهما. وكانت هذه 
لسلطان مصر  معين  أكبر  والخالف  المشاحنات 
على بسط نفوذه وسيادته على تلك األصقاع، فلبى 
أواًل طلب بدر الدين بن مالك وقسم إمارة المدينة 
فرصة  انتهز  كما  جماز)41).  األمير  وبين  بينه 
667هـ،  سنة  مكة  أميري  بين  وقع  آخر  خالف 
واتفق معهما على أن يعطيهما ألف درهم في كل 
عام على أال يأخذا مكوًسا من أهالي مكة وال يمنع 
باسم  يخطب  وأن  الحرام،  البيت  زيارة  من  أحد 
السكة  وتضرب  والمشاعر  الحرم  في  السلطان 
باسمه)42). ويكون بيبرس بذلك قد استعاد ما كان 
لمصر من نفوذ في األراضي المقدسة بالحجاز، 
كما ازداد البعد الديني وضوًحا في دولة سالطين 

المماليك.
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لدولة  استقر  األمر  أن  بيبرس  رأى  وحين 
إليها  الرحيل  الحرمين، شرع في  ببالد  المماليك 
سنة 667هـ لقضاء فريضة الحج، فزار المدينة، 
كسوة  تعليق  في  وشارك  مكة،  إلى  منها  وتوجه 
الحج  قافلة  صحبة  مكة  إلى  حملت  التي  الكعبة 
يعين  أن  مكة  مغادرته  قبل  ينس  ولم  المصري. 
أبي  الشريف  أميرها  جانب  إلى  بها  له  نائًبا 

نمى)43).

وبذلك يكون بيبرس قد أرسى أسس السياسة 
تولى  وعندما  الحرمين،  بالد  تجاه  المملوكية 
حامي  صورة  في  نفسه  بإظهار  اهتم  قــالوون 
مكة  أمير  نمى  أبي  ودفع  الشريفين  الحرمين 
يسهل  أن   ...( على  له  القسم  إلى  681هـ  سنة 
وغيرها  الحج  مواسم  أيام  الحرام  البيت  زيارة 
للزائرين والطائفين والبادين والعاكفين واآلمين، 
وأن يحرس الحجاج في سربهم...()44). ولم يكتف 
بهذا بل كان يتدخل عند الضرورة لتأكيد حمايته 
683هـ  سنة  حدث  مثلما  الحجاز،  في  للحجاج 
التي جاءت فيها األخبار بأن شريف مكة – أبي 
على  باهظة  بمكة وفرض رسوًما  استبد   – نمى 
الحجاج بشكل مزعج. فجرد حملة عسكرية تضم 
مكة،  أمير  وهزموا  فارس،  ثالثمائة  من  أكثر 

وأعادوا األمور إلى نصابها مرة ثانية)45).

أشراف  من  الحجاج  حماية  مسألة  وصارت 
السياسة  في  الرئيسية  المحاور  أحد  الحجاز 
حمايتهم  على  للحفاظ  الحجاز،  تجاه  المملوكية 

للحرمين)46).

وهكذا حرص سالطين المماليك على الواجهة 
أنهم حماة  تأكيد  لحكمهم، بحرصهم على  الدينية 
من  للحجاز  لما  الحجاز،  في  الشريفين  الحرمين 

منزلة سامية في نفوس المسلمين في جميع بقاع 
المماليك  سالطين  نرى  أن  عجب  فال  األرض، 
على  حمايتهم  بسط  على  السبب  لهذا  يحرصون 
المسلمين  أمــام  يظهروا  حتى  ــي  األراض هــذه 
عن  المدافعين  بمظهر  والمغرب  المشرق  في 
للحرمين  الحقيقيين  والحماة  المقدسة  األراضي 
األراضي  في  مصر  نفوذ  قوي  وقد  الشريفين. 
بالخطبة  النفوذ  لذلك  يرمز  وصار  الحجازية، 
إلى  الكسوة  وإرسال  الحجاج،  وحماية  والسكة، 
عناصر  من  مجموعه  في  وهو  عام،  كل  الكعبة 

تدعيم الواجهة الدينية لدولة المماليك.

الديني  الغطاء  على  المحافظة  سبيل  وفي 
لدولتهم، اهتم سالطين المماليك بمدينة القدس، 
الركن  لكونها  بل  فحسب  الديني  لوضعها  ليس 
الركين للحضارة العربية اإلسالمية منذ أن فتحتها 
القرن  من  األول  النصف  في  العربية  الجيوش 
الفاروق  عهد  في  15هـ.  سنة  الميالدي/  السابع 
عمر ثاني الخلفاء الراشدين)47). واستيطان كثير 
من سكان شبه الجزيرة العربية بفلسطين، وحتى 
656هـ  سنة  بغداد  في  العباسية  الخالفة  سقوط 
الصليبي  االسترداد  وحركة  المغول،  يد  على 
على  ترتب  وما  األندلس  في  العربية  للحواضر 
ذلك من واجب الدفاع المقدس عن الشرق العربي 
كان  والذي  والصليبي)48)  الوثني  الوجود  ضد 
باألحوال  المملوكية  الدولة  نتائجه عناية  أهم  من 
للمدينة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
للصراع  حيوية  بــؤرة  منها  جعل  مما  الخالدة 
الحضاري بين القوى العربية اإلسالمية والقوى 

الصليبية األوروبية)49).

إدراج  على  المماليك  سالطين  حرص  وقد 
إطار  في  وذلك  السياسية،  أولوياتهم  في  القدس 
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على  ارتكزت  التي  للدولة  السياسية  النظرية 
القوة العسكرية من ناحية، والواجهة الدينية التي 
كانت أحد وجهي العملة السياسية لسالطين دولة 
األراضي  على  حكمهم  لشرعية  تأكيًدا  المماليك 
العربية/ اإلسالمية من ناحية أخرى. ألن للقدس 
وثالث  القبلتين  ــى  أول الدينية،  خصوصيتها 
الحرمين، ومسرى النبي )صلى اهلل عليه وسلم( 
الرحال  إليها  يشد  مدن  ثالث  وإحدى  ومعراجه 

بعد مكة والمدينة)50).

المقدس  ببيت  المماليك  اهتمام  على  أدل  وال 
أقاموها  التي  الدينية والعمائر  المنشآت  من كثرة 
بترميمه  660هـ  سنة  بيبرس  بدأها  والتي  فيها، 
لقبة الصخرة، والمسجد األقصى؛ وتجديده للحرم 
ماء  بركة  بحفر  قالوون  واتبعه  اإلبراهيمي)51). 
في بلد الخليل)52). وقد زاد االهتمام بهذه المنشآت 
الدينية بالقدس في عصر الناصر محمد الذي كان 
الدينية  المنشآت  العمارة كثيًرا وينفق على  يحب 
واالجتماعية بأنواعها مائة ألف درهم سنوًيا)53). 
وعزت  اإلسالم  منار  أيامه  في  "عال  قيل  حتى 

أمة النبي")54).

السلطان  ألقاب  كان من  أنه  بالذكر،  والجدير 
ولقب  الدين")55).  حوزة  "حامي  لقب  المملوكي 
وكان  والقبلتين")56)  الشريفين  الحرمين  "حامي 
المملوكية  السياسة  انعكست  أن  ذلك  نتيجة  من 
الدينية  للمنشآت  رعايتهم  على  رئيس  بشكل 
له  تتعرض  كانت  مما  الرغم  وعلى  والخيرية. 
اقتصادية من  وأزمات  البالد من هزات سياسية 
وقت وآخر، فإن ذلك لم يقف حائاًل دون مزاولة 
إطار  في  المقدسة  المدينة  في  العمراني  نشاطهم 
نظريتهم السياسية الداعية على خضوع كل البالد 
المقدسة لسيطرتهم وحمايتهم بتفويض من الخليفة 

وسائر العرب والمسلمين الذين اتخذوا من دولة 
المماليك قوة يرهبون بها أعداءهم في كافة أرجاء 

المعمورة)57).

وهنا تظهر مرة أخرى، أهمية الواجهة الدينية 
لحكم المماليك ومظاهر اهتمامهم بها.

المماليك  سالطين  قــام  ــرى،  أخ ناحية  من 
الذين  والفقهاء،  والقضاة  العلماء  إلى  بالتقرب 
آنذاك،  العام  الرأي  وقادة  المثقفين  طليعة  كانوا 
اإلشراف  المعممين حق  لهؤالء  المماليك  وجعل 
ضمن  وذلــك  والخلفاء،  السالطين  تولية  على 
حرصوا  التي  الديني  بالمظهر  االهتمام  سياسة 
األفئدة  على  سلطان  من  للدين  لما  نظًرا  عليها، 
والنفوس. وأدى هذا إلى تمتع المعممين باحترام 
وإجالل السالطين واألمراء المماليك لهم، وتمثل 
باألموال  عليهم  واإلنــعــام  تكريمهم،  في  ذلــك 
البالد  أهل  من  العلماء  اعتراف  والخلع)58)؛ ألن 
بشرعية حكمهم، من األمور التي أعطوها أولوية 
كبرى. لذلك نرى أنه لم يعتل سلطان العرش دون 
إشراف أهل البالد عليه، وقد كان هذا اإلشراف 
أمًرا  السالطين  تعيين  على  العلماء  جانب  من 
ومع  للبالد،  المماليك  حكم  بداية  في  ضرورًيا 
من  األمر  هذا  أصبح  البالد،  في  المماليك  تمكن 

المراسم الشكلية)59).

غطاء  المماليك  اتخذه  آخر،  عامل  وهناك 
إقامة  وهــو  حكمهم  على  الشرعية  إلضــفــاء 
وأربطة  ومساجد  مدارس  من  الدينية  المنشآت 
لتكون وجهة  السلطنة،  أنحاء  في جميع  وغيرها 
واستمالة  لمصر  الشرعي  غير  حكمهم  تغطي 
من  الدينية  بالعواطف  الجياشة  الشعب  لنفس 
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ناحية. وإلثبات تدينهم وتخليًدا لذكراهم من  ناحية 
إلى مصر  ثانية. وقد الحظ ذلك غالبية من جاء 

مسلمين كانوا أم غير مسلمين.

إلى مصر في  الذي جاء  ابن خلدون  قال  فقد 
المملوكية  المنشآت  عن  برقوق  السلطان  عصر 
 ...( أن  مثاًل  االجتماعية،  الدينية/  الوظيفة  ذات 
معنيون  والشام  بمصر  التركية  الدولة  هذه  أهل 
أيوب  بني  ملوك  مواليهم  عهد  منذ  القدم  على 
إلقامة  والخوانق  العلم  لتدريس  المدارس  بإنشاء 
بآداب  التخلق  في  )الصوفية(  الفقراء  رســوم 
ونوافل  األفكار  مطارحة  في  السنية  الصوفية 
من  ذلك  في  بسنتهم  اقتدى  وقد  الصلوات...()60) 
فكثرت  والثروة،  الرياسة  أهل  من  أيديهم  تحت 
 ....( القاهرة  بمدينة  والخوانق  المدارس  لذلك 
الفقهاء والصوفية،  للفقراء من  معاًشا  وأصبحت 
وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية وآثارها 

الجميلة الخالدة....()61).

أيًضا،  األجانب  الرحالة  نظر  ذلك  لفت  وقد 
مثل الرحالة الفرنسي جان تينو الذي زار مصر 
سلطان  من  ما  إن  وقــال  الغوري،  عصر  في 
بناء  على  ويعمل  إال  الحكم  يتولى  كان  مملوكي 

مسجد يحمل اسمه)62).

والخوانق،  والمدارس  المساجد  قائمة  وتدلنا 
وغيرها من المؤسسات الدينية التي يحويها كتاب 
توليه  كانت  ما  عظم  على  المقريزية،  الخطط 
ذات  والمنشآت  العمائر  تجاه  المملوكية  الدولة 
أدى  ما  وهو  االجتماعية)63).  الدينية/  الوظيفة 
إلى إكساب الدولة الزعامة الروحية، فضاًل عن 

زعامتها السياسية في العالم اإلسالمي.

الخاتمة

بعد أن درسنا موضوع )أهمية الواجهة الدينية 
للحكم في مصر زمن سالطين المماليك( من كافة 
التي  النتائج  بعض  نستنتج  أن  لنا  يحق  جوانبه، 

خرجنا بها من هذه الدراسة.

سالطين  أوالها  التي  الكبيرة  العناية  أولها: 
المماليك وأمراء دولتهم للناحية الدينية في البالد 
التي حكموها. فبعد أن استقرت األمور لسالطين 
الدينية إلى  المماليك، سعوا إلى ترجمة سياستهم 
واقع ملموس لكي يحظوا بتأييد المعاصرين لهم، 
من  كثير  في  ذلك  وظهر  إليهم،  نظرتهم  وتغير 
لقب )حامي  أهمها  الدينية، والتي كان  التسميات 
المماليك  قام  وقد  والقبلتين(،  الشريفين  الحرمين 
بالكثير  اللقب  هذا  حملهم  على  الحفاظ  سبيل  في 
من األعمال في بالد الحرمين، كي يؤكدوا على 
إحياء  بعد  بها  يتمتعون  أصبحوا  التي  الشرعية 

الخالفة.

من  الدينية  بالواجهة  االهتمام  ساعد  ثانًيا: 
قبل المماليك على إعطاء انطباًعا بأن قيام دولة 
البالد  لحماية  ضرورة  ليس  الحكم  في  المماليك 
والعباد من األخطار الخارجية فحسب، بل أيًضا 
شعائره  إحياء  طريق  عن  اإلســالم  رايــة  رفع 

ورعاية مقدساته في الحجاز وفلسطين

ثالًثا: كان من نتائج االهتمام بالواجهة الدينية 
الدين،  دائًما في صورة رعاة  المماليك  أن ظهر 
الساهرين على علومه وأركانه، المنفذين ألحكامه 

وشريعته.

رابًعا: الحرص الزائد من قبل سالطين دولة 
المماليك الجراكسة، في االهتمام بالواجهة الدينية 

وتمثل اهتمامهم في عدة أوجه هي :
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ذكراهم  لتخليد  الدينية  المنشآت  من  اإلكثار 
ثم في  بالخصوص في 1- مصر 2-  وكان ذلك 

بالد الحرمين 3- ثم في بيت المقدس

على  الجراكسة  مماليك  حــرص  خامًسا: 
إلى  راجًعا  كان  الدينية  الواجهة  وراء  التستر 
في  يكونوا  أال  الدولة على  تلك  محاولة سالطين 

نظر معاصريهم أقل مرتبة ممن سبقوهم.

الجركسي  المملوكي  االعتناء  تبين  سادًسا: 
جلًيا في جهود الكثير من سالطينهم برعاية قافلة 
الحج، وخروجها والمحافظة عليها أثناء الطريق.

سابًعا: توسع المماليك في إقامة المنشآت ذات 
الوظيفة الدينية/ االجتماعية أو ما يمكن أن نطلق 
عليها المؤسسات الخيرية ؛ من إقامة وتشييد أو 
فإنما  شيء  على  دل  إن  وهو  وترميم.  إصالح 
يدل على أن اهتمام سالطين المماليك كان دائًما 
هو أن يرسخوا في نفوس معاصريهم أنهم حماة 
أهمية  من  لذلك  لما  اإلسالمية؛  والعقيدة  اإلسالم 

سياسية في نظرية الحكم المملوكي.

عصر  منذ  أصبحت  مصر  كانت  إذا  ثامًنا: 
الظاهر بيبرس تعد نفسها مسؤولة عن الحرمين 
الشريفين، وصار صاحب مصر مكلًفا بأن يعنى 
بأمر الحاج ويقوم على المسجد الحرام، والمسجد 
في  عنه  وأنــاب  المسلمين،  ــزارات  وم النبوي 
االهتمام  هذا  فإن  المصري.  الحاج  أمير  ذلك 
العتبارات  يرجع  كان  بالحجاز  المماليك  من 
استراتيجية، في المقام األول، وهي: أن الحجاز 
مصر  على  الهجومية  أو  الدفاعية  الناحية  من 
سياسة  كل  أن  الثابت  فمن  حيوية،  منطقة  يعتبر 
دفاعية أو هجومية للدول القائمة في مصر تتخذ 
الشام،  وجنوب  األحمر  البحر  شمال  في  مجالها 

هدًفا  السياسي  الهدف  هذا  لتحقيق  تطلب  وقد 
التجارية في  المماليك  تجارًيا هو حماية مصالح 
ساحله،  على  الحجاز  تقع  الذي  األحمر،  البحر 
القيمة  ذي  للمحمل  السنوي  اإلرســال  كان  وقد 
م   1265 هـ/   663 عام  من  اعتباًرا  الرمزية 
إنما يعلن عن هذه السياسة، بمراقبته لبالد البحر 
الجبلية،  الصحراء  وراء  القريبة  جد  األحمر 
الحجاز الذي يمنح والؤه لمن يحصل عليه نوًعا 
من الشرعية السياسية، واليمن المنافس المحتمل 
في السيطرة على األماكن المقدسة، وبوابة تجارة 

الشرق األقصى الكبيرة.

الحواشي

)1( المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي )ت. 845هـ(، 
الخطط  بذكر  واالعتبار  المواعظ  أو  الخطط 
واآلثار، مكتبة اآلداب، )القاهرة(، 1996م، ج4، 

ص 200-2. 

)2( سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطين 
المماليك، دار النهضة العربية، )القاهرة(، 1992م 

ص170. 

)3( سعيد عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، 
ص  1994م،  )القاهرة(،  مصرية،  األنجلو  ط3، 

 .345

)ت.  أحمد،  بن  محمد  البركات  أبو  ــاس،  إي ابن   )4(
930هـ(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق 
محمد مصطفى ، ط3، دار الكتب والوثائق القومية؛ 

)القاهرة(، 2008م ر، ج1 ق1، ص 289. 

)5( المقريزي، المصدر السابق، ج3، ص 386. 

تحقيق  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  المقريزي،   )6(
دار  ط3،  عاشور،  وسعيد  زيادة  مصطفى  محمد 
ص  ج1،  2009م،  )القاهرة(،  والوثائق،  الكتب 

 .386



أهمية 
الواجهة 
الدينية 

للحكم في 
مصر
زمن 

سالطين 
المماليك
-648(
923هـ/
-1250
1571م(

33 آفاق الثقافة والتراث

)7( رشيدة عطا، شرعية الحكم في دولة المماليك )ضمن 
الهيئة  العصور،  عبر  مصر  حكومة  ندوة  أبحاث 
المصرية للكتاب، س تاريخ المصريين، ع 237، 

2003م(، ص 154. 

دار  للتاريخ،)  الحضارية  الرؤية  قاسم،  عبده  قاسم   )8(
المعارف )القاهرة(، 1985م(، ص 116. 

)كتاب  التاريخ،  قــراءة  إعــادة  قاسم،  عبده  قاسم   )9(
أكتوبر 2009م(، ص 35؛  العدد )78(  العربي، 
القاهرة،  عين،  )دار  والفولكلور  التاريخ  بين 

1993م(، ص 121. 

الدولة  في  المملوكية  التحفة  ــدوادار،  ال بيبرس   )10(
القاهرة،  ط1،  الحميد صالح،  عبد  )نشر  التركية، 

1978م(، ص25 

الغرر،  وجامع  الدرر  كنز  الــدواداري،  أيبك  ابن   )11(
ص  1987م(،  القاهرة،  هارمان،  )تحقيق  ج8، 

 .54 -53

بن  محمد  بن  عمر  الدين  نجم  فهد،  ابن  فهد،  ابن   )12(
أم  بأخبار  الــورى  إتحاف  885هـــ(،  )ت.  محمد 
القرى، األجزاء 1- 3 تحقيق فهيم شلتوت، مركز 
مركز   ،1984 التراث  وإحياء  العلمي  البحث 
ج3،  1988م،  القرى،  أم  بجامعة  التراث   إحياء 

ص 83. 

الدين أحمد بن علي بن محمد،  )13( ابن حجر، شهاب 
تحقيق  العمر،  بأبناء  الغمر  إنباء  852هـ(،  )ت. 
اإلسالمية  للشئون  األعلى  المجلس  حبشي،  حسن 

)القاهرة(، 2009م ، ج3، ص 366. 

)14( سعيد عاشور، أضواء على أنظمة الحكم في مصر 
في العصرين األيوبي والمملوكي، )ضمن حكومة 

مصر عبر العصور(، ص 146. 

366؛  ص  ق1،  ج1  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن   )15(
حسن الباشا، معلومات جديدة عن اإلدارة المملوكية 
مصر  حكومة  )ضمن  األثرية،  النقوش  خالل  من 

عبر العصور(، ص 174 يتبع. 

)16( المقريزي، السلوك، ج1، ص 454.

في  الخلقي  االنحالل  عن  التفاصيل  من  للمزيد   )17(

عهد المماليك، انظر: إسماعيل عبد المنعم محمد، 
األرستقراطية  الطبقة  بين  االجتماعية  األمراض 
المملوكية زمن المماليك البحرية، )رسالة ماجستير  

بآداب عين شمس، 1988م(، ص 88- 120. 

خلفاء  آخر  العباسي  باهلل  المستعصم  الخليفة  كان   )18(
المماليك  بدولة  اعترف  قد  ببغداد  العباس  بنو 
كان  أًيا  اإلسالمية  القوى  يوحد  كي  651هـ  سنة 
خطر  أمام  مًعا  جميًعا  ليقفوا  طبيعتهم،  أو  أصلهم 
الخليفة  وافق  لذلك  المسلمين.  على  الداهم  المغول 
المماليك  سالطين  دولة  قيام  على  باهلل  المستعصم 
في مصر بمنح المعز أيبك، أول سالطينهم التقليد 
الخالفي، وعندما سقطت دولة الخالفة سنة 656هـ 
سقط التفويض الذي حصل عليه المماليك من خليفة 
 -385 ص  ج1،  السلوك،  )المقريزي،  بغداد. 

 .)386

الفريد  والــدر  السديد  النهج  الفضائل،  أبي  ابن   )19(
باريس  بولشيه،  )نشر  العميد،  ابن  تاريخ  بعد  فيما 

1919م(، ص 93. 

)20( المقريزي، السلوك، ج1، ص 451. 

الخالفة  أحيوا  تونس  أصحاب  الحفصيين  كان   )21(
صاحب  بالخالفة  وبايعهم  656هـ  سنة  الحفصية 
الخليفة  في  رأوا  الذين  الحجاز،  وأصحاب  مكة 
الحفصي وريًثا لخالفة بغداد المندثرة. أحمد مختار 
العبادي، قيام دولة المماليك األولى، )دار النهضة 

العربية، القاهرة، 1961م(، ص 194. 

والمماليك،  األيوبيين  تاريخ  في  قاسم،  عبده  قاسم   )22(

 Lane Pool, History of وانظر،  215؛  ص 

 Egypt in the Middle Ages, London, 1930,

.P. 264

)23( المقريزي، السلوك، ج1، ص 448. 

)24( أبو شامة، الذيل على الروضتين، )نشر السيد عزت 
العطار، ط2، دار الجيل، )بيروت(، 1974م، ص 
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)تحقيق  البشر،  أخبار  في  المختصر  الفداء،  أبو   )25(
)القاهرة(،  المعارف  دار  وغيره،  زينهم،  محمد 

1999م، ج3، ص 253. 
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)26( ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك 
ط1،  الخويطر،  العزيز  عبد  )تحقيق  الظاهر، 

الرياض، 1976م(. ص 99- 100. 

السيوطي،  450؛  ج1، ص  السلوك،  المقريزي،   )27(
تاريخ الخلفاء، ص 526. 

)28( أبو شامة،  الذيل على الروضتين ، ص 213. 

والمماليك،  األيوبيين  تاريخ  في  قاسم،  عبده  قاسم   )29(
ص 217. 

)30( أبو شامة، الذيل على الروضتين ، ص 215. 

)31( أبو الفداء، المختصر، ج3، ص 255؛ ابن أيبك، 
بدائع  ــاس،  إي ابــن  94؛  ص  ج8،  الــدرر،  كنز 

الزهور، ج1 ق1 ص 316. 

)32( المقريزي، السلوك، ج1، ص 540. 

اإلسالمية  السياسية  العالقات  النبراوي،  فتحية   )33(
الوسطى  العصور  في  الدولية  القوى  وصــراع 
وهبة،  مكتبة  )ط1،  1300م(،  )1000م- 

)القاهرة(، 1982م، ص 279. 

)34( وليم موير، تاريخ دولة المماليك في مصر، )ترجمة 
)القاهرة(،  ط1  حسن،  وسليم  عابدين  محمود 

1924م، ص99. 

والمماليك،  األيوبيين  تاريخ  في  قاسم،  عبده  قاسم   )35(
ص 219. 

)36( العبادي، قيام دولة المماليك، ص 194- 195. 

)37( ابن فهد، إتحاف الورى، ج3، ص 82- 83؛ 
 Van Berchem, Max, Corpus inscriptionum. 

ARABIC ARUM, 4iemepartie (inscriptions et 
monuments de le mecaue. Haram et Ka’ba) 
Tome 1 (Fasicule 1) Edition. El-Hawary, H. 
M., etWiet, L, Publications l’institutFrançaisD
’Archéologieorientale. P. 139

فهد،  ابن  59؛  ص  ج1،  الثمين،  العقد  الفاسي،   )38(
المصدر السابق ، ج3، ص88. 

)39( اليونيني، ذيل مرآة الزمان، حيدر آباد، 1954م، 

 Demmbynes ،le voile de la ج1، ص 534 ؛

 ka›ba (paris)1954 ,tome 1,p.11

السيد  Lane Pool, Op. Cit., P. 265؛علي   )40(
الثروة  علي،أضواء جديدة على االستثمار وتراكم 
:بحث  المماليك  سالطين  عصر  في  القدس  في 
تاريخ  كتابة  في  والذاتية  الموضوعية  بكتاب جدل 
مصر :دراسات مهاة إلى نللي حنا،)تحرير ناصر 
إبراهيم،هيئة الكتاب)القاهرة(2012م ص 42-37

 284 ص  الزاهر،  الــروض  الظاهر،  عبد  ابن   )41(
على  قدم  سنة660هـ  في  أن  القصة  هذه  )ملخص 
بيبرس الشريف بدر الدين مالك بن منيف بن شيحه 
أمير  جماز  الشريف  من  فشكا  المنورة  المدينة  من 
بين  نصفين  كانت  المدينة  إمرة  إن  وقال  المدينة 
أبيه ووالده جماز، وتوفي والده وهو صغير فظلمه 
مستنجدا  مالك  وجاء  نصيبه  وأخذ  جماز  الشريف 
بالسلطان في رد حقه فُكتب لجماز أن يسلمه نصف 
اإلمرة، وكتب له تقليًدا بذلك وبنصف أوقاف المدينة 
ما  جماز  فأمتثل  إليه؛  وسلمت  ومصر  بالشام  التي 

رسم به. المقريزي، السلوك، ج1، ص560.

56؛  ص  ج1،   ، السابق  المصدر  المقريزي،   )42(
بيبرس  الظاهر  دولة  سرور،  الدين  جمال  محمد 
في مصر، )دار الفكر العربي،)القاهرة( 1960م، 

ص 116. 

356؛  ص  الزاهر،  الروض  الظاهر،  عبد  ابن   )43(
ابن شداد، محمد بن علي بن إبراهيم، تاريخ الملك 
الثقافة،  قصور  حطيط،  أحمد  )تحقيق  الظاهر 
2009م،  القاهرة(،   )190( ع  الذخائر،  سلسلة 

ص 300. 

)44( المقريزي، السلوك، ج1، ص 706. 

فهد،  ابن  الثمين، ج1، ص 192؛  العقد  الفاسي،   )45(
إتحاف الورى، ج3، ص 116. 

محمد  محمد  نشرها  محمد،  الناصر  وقف  وثيقة   )46(
)القاهرة(،  النبيه، ج2،  تذكرة  لكتاب  ملحًقا  أمين، 

1982م ،  ص 380. 

)47( ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، )تحقيق علي عبد 
2006م،  القاهرة(  األسرة،  مكتبة  وافي،  الواحد 
ج2، ص 797؛ كارين أرمسترونج، القدس مدينة 
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ومحمد  نصر  فاطمة  ترجمة  ثالث،)  عقائد  واحدة 
عناني، مكتبة األسرة(، 2009، ص 385. 

)48( انظر: عادل إسماعيل هالل، العالقات بين مغول 
)1258-1335م(،  األوربـــي  والــغــرب  ــارس  ف
 -95 ص  1987م،  الزقازيق،  بــآداب  دكتوراه 
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المصادر  في  القدس  تاريخ  رزق،  طه  عــالء   )49(
المتأخرة، بحث في كتاب: دراسات في  المملوكية 
مهداة  أبحاث  مجموعة  الوسطى،  العصور  تاريخ 
الستين  بلوغه  بمناسبة  قاسم  عبده  قاسم  أ.د/  إلى 
عاًما،) دار عين، ط1 )2003م(، ص111؛ علي 
السيد علي أضواء على االستثمار، ص 58-56، 

65 ،61

)50( أنظر: ابن الجوزي، تاريخ بيت المقدس،) تحقيق 
محمد زينهم عزب، مكتبة الثقافة الدينية(، 2001م، 

ص 35- 63. 

)ت.  يوسف  المحاسن  أبو  ــردي،  ب تغري  ابن   )51(
874هـ(، ، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، 
العامة  المصرية  الهيئة  أمين،  محمد  محمد  تحقيق 

للكتاب )القاهرة(، 1985م ، ج3، ص 465. 

)52( المقريزي، السلوك، ج1، ص 725

)53( المقريزي، السلوك، ج1، ص 725

)54( ابن أيبك، كنز الدرر، ج9، )تحقيق هانس روبرت 
)القاهرة(، 1960م، ص 388. 

)55( وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة األشرفية 
وقاعة السالح بدمياط، نشرها محمد أمين، المجلة 

التاريخية )مجلد( )22(، 1975م، ص 354. 

إبراهيم  اللطيف  عبد  وتحقيق  )نشر  بيع،  وثيقة   )56(
العربية،  الوثائق  دراسة  إلى  المدخل  كتاب  ضمن 
1980م  )القاهرة(  والنشر  للطباعة  الثقافة   دار 

ص 208- 213. 

)57( عالء طه، تاريخ القدس، ص 126. 

)58( األدفوي، الطالع السعيد ، ص 582. 

)59( حسن أحمد البطاوي، أهل العمامة في مصر عصر 
دار عين، 2007م، ص  المماليك، ط1،  سالطين 

 .101

ورحلته، ص  خلدون  بابن  التعريف  خلدون،  ابن   )60(
  .279

)61( ابن خلدون، المصدر السابق، ص279 
(62)Thenaud ، op.cit,  P. 51 :See also :Fabri,F . 

Le voyage en Egypte de feliex fabri,(ed)mas-
son ,j.s .paris, 1957, vol 2 p.640 

)63( انظر: المقريزي، الخطط، ج4، ص 2- 34315. 

قائمة المصادر والمراجع

الوثائق المنشورة

وثيقة وقف الناصر محمد، نشرها محمد محمد أمين،  -

ملحًقا لكتاب تذكرة النبيه، ج2، )القاهرة(، 1982م . 

األشرفية  - المدرسة  قايتباي على  السلطان  وثيقة وقف 

المجلة  أمين،  محمد  نشرها  بدمياط،  السالح  وقاعة 

التاريخية )مجلد( )22(، 1975م. 

وثيقة بيع، )نشر وتحقيق عبد اللطيف إبراهيم ضمن  -

كتاب المدخل إلى دراسة الوثائق العربية، دار الثقافة 

للطباعة والنشر )القاهرة(1980م 

المصادر المطبوعة

ثعلب )ت. 748هـ(،  - بن  الفضل جعفر  أبو  األدفوي، 

الطالع السعيد الجامع ألسماء الفضالء والرواة بأعلى 

الصعيد، )مصر(، 1914م.

ابن أبي الفضائل، النهج السديد والدر الفريد فيما بعد  -

تاريخ ابن العميد، )نشر بولشيه، باريس 1919م(. 

)ت.  - أحــمــد،  بــن  محمد  البركات  ــو  أب إيـــاس،  ابــن 

تحقيق  الدهور،  وقائع  في  الزهور  بدائع  930هـــ(، 

القومية؛  والوثائق  الكتب  دار  ط3،  مصطفى،  محمد 

)القاهرة(، 2008م.
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ابن أيبك الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، ج8،  -
)تحقيق  1987م(،ج9،  القاهرة،  هارمان،  )تحقيق 

هانس روبرت )القاهرة(، 1960م. 

بيبرس الدوادار، التحفة المملوكية في الدولة التركية،  -
)نشر عبد الحميد صالح، ط1، القاهرة،1978م( 

ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف )ت. 874هـ(،  -
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق محمد 
محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب )القاهرة(، 

1985م . 

محمد  - )تحقيق  المقدس،  بيت  تاريخ  الجوزي،  ابن 
زينهم عزب، مكتبة الثقافة الدينية(، 2001م. 

محمد،  - بن  علي  بن  أحمد  الدين  شهاب  حجر،  ابن 
)ت. 852هـ(، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق حسن 
حبشي، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية )القاهرة(، 

2009م، ج3. 

غرًبا  - ورحلته  خلدون  بابن  التعريف  خلدون،  ابن 
وشرًقا، تحقيق محمد بن تاويت، الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، س الذخائر، )القاهرة(، 2006م.

عبد  - علي  )تحقيق  خلدون،  ابن  مقدمة  خلدون،  ابن 
الواحد وافي، مكتبة األسرة، القاهرة( 2006م.

)ت.  - السيوطي  الرحمن  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 
الرؤوف  عبد  طه  تحقيق  الخلفاء،  تاريخ  902هـــ(، 
سعد، وياسر صالح غراب، المكتبة التوفيقة )القاهرة(، 

2008م.

السيد عزت  - الروضتين، )نشر  الذيل على  أبو شامة، 
العطار، ط2، دار الجيل، )بيروت(، 1974م. 

الملك  - تاريخ  إبراهيم،  بن  علي  بن  محمد  شداد،  ابن 
سلسلة  الثقافة،  قصور  أحمد حطيط،  )تحقيق  الظاهر 

الذخائر، ع )190( القاهرة(، 2009م. 

الملك  - سيرة  في  الزاهر  الروض  الظاهر،  عبد  ابن 
الظاهر، )تحقيق عبد العزيز الخويطر، ط1، الرياض، 

1976م(.. 

832هـ(،   - )ت.  أحمد،  بن  محمد  الدين  تقي  الفاسي، 
العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، 7 أجزاء، تحقيق 

فؤاد السيد، )القاهرة(، 1966م.

أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر،) تحقيق محمد  -
1999م،  )القاهرة(،  المعارف  دار  وغيره،  زينهم، 

ج3. 

ابن فهد، ابن فهد، نجم الدين عمر بن محمد بن محمد  -
القرى،  أم  بأخبار  الــورى  إتحاف  ـــ(،  885ه )ت. 
البحث  مركز  شلتوت،  فهيم  تحقيق   3  -1 األجــزاء 
التراث  إحياء  مركز   ،1984 التراث  وإحياء  العلمي 

بجامعة أم القرى، 1988م، ج3. 

845هـ(،  - )ت.  علي  بن  أحمد  الدين  تقي  المقريزي، 
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار،  أو  الخطط 

مكتبة اآلداب، )القاهرة(، 1996م. 

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد  -
الكتب  دار  ط3،  عاشور،  وسعيد  زيــادة  مصطفى 

والوثائق، )القاهرة(، 2009م. 

اليونيني، ذيل مرآة الزمان، حيد آباد، 1954م. -

المراجع العربية والمعربة

أحمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك األولى، )دار  -
النهضة العربية، القاهرة، 1961م(. 

االجتماعية  - األمراض  محمد،  المنعم  عبد  إسماعيل 
المماليك  زمن  المملوكية  األرستقراطية  الطبقة  بين 
شمس،  عين  اآلداب  كلية  ماجستير  )رسالة  البحرية، 

1988م(. 

المملوكية  - اإلدارة  عن  جديدة  معلومات  الباشا،  حسن 
من خالل النقوش األثرية، )ضمن حكومة مصر عبر 

العصور(.. 

في مصر عصر  - العمامة  أهل  البطاوي،  أحمد  حسن 
سالطين المماليك، ط1، دار عين، 2007م. 

سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطين  -
المماليك، دار النهضة العربية، )القاهرة(، 1992م 

والشام،  - مصر  في  المماليكي  العصر  عاشور،  سعيد 
ط3، األنجلو مصرية، )القاهرة(، 1994م. 

سعيد عاشور، أضواء على أنظمة الحكم في مصر في  -
العصرين األيوبي والمملوكي، )ضمن حكومة مصر 

عبر العصور(.
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رشيدة عطا، شرعية الحكم في دولة المماليك )ضمن  -
الهيئة  العصور،  عبر  مصر  حكومة  نــدوة  أبحاث 
 ،237 ع  المصريين،  تاريخ  س  للكتاب،  المصرية 

2003م(. 

فارس  - مغول  بين  العالقات  هالل،  إسماعيل  عادل 
بآداب  والغرب األوربي )1258-1335م(، دكتوراه 

الزقازيق، 1987م. 

عالء طه رزق، تاريخ القدس في المصادر المملوكية  -
المتأخرة، بحث في كتاب: دراسات في تاريخ العصور 
قاسم عبده  أ.د/  إلى  أبحاث مهداة  الوسطى، مجموعة 
قاسم بمناسبة بلوغه الستين عاًما، )دار عين، القاهرة( 

2003م.

علي السيد علي، أضواء جديدة على االستثمار وتراكم  -
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بدأت فرنسا في إرسال البعثات االستكشافية إلى بالد شنقيط بغية اكتشاف شعبها ومعرفة طبيعة 
مواردها، ومن ضمن هذه البعثات: مستشرقون عملوا على دراسة تاريخ البالد منذ البدايات األولى 
الصحراء، وصواًل  إلى  العربية  والهجرات  المرابطين  دولة  تشكل  بأطوار  مروًرا  اإلسالم  لدخول 
إلى األدوار التي اضطلعت بها المْحظرة الشنقيطية في الحفاظ على هوية البالد وتحصين المجتمع 
ضد أي وافد فكري ال ينطلق من الهوية الدينية للبلد)المذهب المالكي، العقيدة األشعرية، التصوف 
السني(. وقد تطرق المستشرقون لألدوار التي لعبتها المْحظرة في غرب إفريقيا من نشر للثقافة 
مناطق  لرصد  طريقه  في  وهو   )Mollien )موليين  المستشرق  تفطن  حيث  واإلسالم؛  العربية 
حوض النهر إلى هؤالء العلماء الشناقطة الذين نشطوا في تلك الربوع، وبعث بذلك تقريًرا إلى 

اإلدارة الفرنسية.

 )Paul Dubié وقد أولى المستشرق )بول ديبي

بشكل  والمْحظرة  الشنقيطية  للثقافة  كبيرة  أهمية 

خــاص فــي دراســـة أعــدهــا حــول اإلســـالم في 

السنغال)1).

 Gaston دونــى  )كاستوه  الصحفي  جاء  كما 

Donnet))2) عابًرا للصحراء، مصمًما العزم على 

معرفة الظروف التي تأسست فيها دولة المرابطين 

إلى  األخيرة  هذه  دفعت  التي  واألهداف  هناك، 

غزو إسبانيا )كما يقول(، وقد ركز كتابه: "رحلة 

والمكانة  الثقافية  الجوانب  على  الصحراء"  عبر 

القاسية  والظروف  شنقيط  علماء  بها  يتمتع  التي 

التي يدرس فيها األطفال)3).

 )Etienne Richet ريشى  )أتين  المستشرق  أما 

فقد تركز عمله على دراسة المجتمع الموريتاني 

الثقافية  للحياة  تاًما  فصاًل  مخصًصا  عام  بشكل 

كما  الصوفي،  والحضور  البالد  في  والدينية 

ركز على دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية 

المجتمع  هذا  يمتلكه  بما  إعجابه  وأبدى  للبالد، 

نفسه  الوقت  وفي  عالمة،  ثقافة  من  الصحراوي 

إن  يقول:  عندما  لديه  السلبي  االنطباع  يظهر 

د. بوها محمد عبد الله سيدي
موريتانيا

بالد شنقيط والمستشرقون
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تعليم المحظرة ال يرقى بأن يكون عقيدة أو فكًرا، 
Francis de chas-  أما زميله )فرانسيس دو شاسه
sey( فقد اهتم بمسألة الحفظ عند أهل الصحراء، 

وحيث إن جل معارفهم محفوظات. ويضيف آخر 
هو المستشرق )بْول َبينَلفى( في مذكراته: التعليم 
الشباب  بها  يفتخر  أهل شنقيط ميزة مشرفة  عند 
التفرغ  في  الحظ  يحالفهم  لم  الذين  أقرانهم  على 

له...الخ.

هناك  المستشرقين  كتابات  إلى  وباإلضافة 
التقارير التي كتبها الضباط أمثال: "َماج" و"َجاْن 
َكي" و"َفْينَصان" والتي شملت كافة جوانب حياة 
واالجتماعية... واالقتصادية  السياسية  المجتمع، 
على   المجتمع  بهذا  االهتمام  يقتصر  لم  الــخ. 
من  هناك  بل  البالد  زاروا  الذين  المستشرقين 
لم  أنه  والكتابة عنه مع  المعلومات  انشغل بجمع 
يزر شنقيط ومن هؤالء القس "بول بواال" الذي  
الفرنسية  االستعمارية  اإلدارة  لصالح  يعمل  كان 
بالمجتمع  بالغة  عناية  أولى  وقد  السنغال،  في 
الدين،  رجال  عن  معلومات  فجمع  الشنقيطي 
المجتمع،  شخصيات  ببعض  عالقات   وربــط 
لدرجة  الشنقيطية  بالمعارف  إعجابه  لهم  وأظهر 
أن صارت تصله بعض مؤلفات هؤالء العلماء، 
مخطوط  لنا:  خلف  التي  المؤلفات  بين  ومن 
وهو  الحرف"  "َأْمُروك  بعنوان:  نادر  شنقيطي 
الحياة  لجوانب عديدة من  يتطرق  تأليف متنوع، 
ألعالم  ترجمات  تناول  حيث  للبالد؛  الثقافية 
المنطقة وبعض القصص الشعبية، هذا فضاًل عن 
ترجمة أسماء الحيوانات واألشياء من الحسانية)4) 
إلى العربية وكذلك ترجمة المفردات الشائعة في 

اللهجة الحسانية إلى العربية.

بمجموعة  االستعمارية  اإلدارة  استعانت  وقد 

بينهم  من  كــان  المترجمين  في  تمثلت  ثالثة 
ترجم  الذي  أحمد  إسماعيل  الجزائري  المترجم 
عدة مراسالت جمع بعضها في كتابه: "سجالت 
الكوماندوا  مراسالت  فيه  يستعرض  موريتانيا" 
بن  محمد  سيدي  والشيخ  أترارة  أمير  الفرنسي 
عن  فصواًل  تناول  كما  سليمان  بن  أحمد  الشيخ 
أنساب  عن  الوثائق  وبعض  الدين  ناصر  حياة 
المترجم  الفرنسية  اإلدارة  انتدبت  كما  البيظَان. 
السنغالي دودوسك ) ولد ابن المقداد ( الذي درس 
اللغة  في  تضلع  حتى  الشنقيطية  المحاِظر  في 
من  مستوى  ووصل  الشرعية،  والعلوم  العربية 
التمكن باللهجة الحسانية أهله لقرض الشعر بها، 
وقد سخر معرفته هذه في خدمة االستعمار يترجم 

ويعد التقارير حسب الطلب. 

البالد،  الذين زاروا  المستشرقين  فإن  وهكذا، 
وخلفوا كتابات حول هذا المنكب هم في األساس 
من المدرسة الفرنسية، رغم وجود بعض الكتابات 
الثامن  القرن  خالل  الفرنسيين  غير  من  القليلة 
تسليط  المقال  هذا  خالل  من  حاولنا  وقد  عشر، 
االستشراقي  الفكر  هذا  تأثير  مدى  على  الضوء 

على هذا المجتمع.

بداية  على  المقالة  هذه  خالل  من  وسنركز 
واالهتمام  للبالد،  االستشراقية  البعثات  دخول 
والديني  الثقافي  للتراث  المستشرقون  أواله  الذي 

للمجتمع، وتتمحور في   ثالثة محاور هي:

أواًل: االهتمام بالثقافة الشنقيطية  •

ثانًيا: المْحظرة في كتابات المستشرقين  •

ثالًثا: جوانب من المقاومة الثقافية.  •

الخالصات  بعض  تستعرض  خاتمة  ثــم   •
واالستنتاجات من الدراسة.
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أوالً: االهتمام بالثقافة الشنقيطية:

المجتمع  ــراث  ــت ب المستشرقون  اعتنى 
تسعى  الذي  الفكري  للمشروع  الشنقيطي، خدمة 
اإلدارة الفرنسية أن تؤسس له في موريتانيا وفي 
اهتمامهم  في  ذلك  تمثل  بشكل عام،  مستعمراتها 
بالمصادر الثقافية للبلد، دينية كانت أم اجتماعية 
على  عملوا  المسعى  هذا  وفي  وسياسية...الخ، 
عليها  حصلوا  كثيرة،  شنقيطية  مؤلفات  ترجمة 
أو ألفت بطلب منهم، مستغلين في ذلك عالقاتهم 

ببعض مشايخ وشعراء وكتاب البلد.

بعض  بترغيب  االستعمار  قادة  "قام  حيث 
المؤلفين في العمل على بعض المواضيع الخاصة 
فيما  ثقافًيا  البالد  والتي تخدم في ظاهرها حركة 
على  التعرف  وهو  منها،  الرئيس  الهدف  تخفي 
تاريخ وأحوال البالد من لدن المستعمر")5). كما 
مهمة  بشخصيات  االستعمارية  اإلدارة  دفعت 
بغية تعلم الثقافة الشنقيطية عن قرب؛ حيث أصر 
)َرينى  إرسال  ضرورة  على  روجى)6)  البارون 
كايى( إلى بالد البيظَان)7) لتعلم العربية والتقاليد 
للقيام  عنه  غنى  ال  شرًطا  ذلك  معتبًرا  المحلية 

بالرحلة المتوقعة إلى تنبكتو")8).

للوافد  الشديدة  المجتمع  مقاطعة  ــم  ورغ
في  معهم  يتجاوب  من  ــدوا  وج فقد  األجنبي، 
والتراث  الهوية  عن  بالتأليف  المتعلقة  طلباتهم 
لهم  تقدمها  التي  الهبات  بعض  مقابل  الشنقيطي، 
اإلدارة االستعمارية، أو تحت ضغط الخوف من 

مضايقتهم، في تحركاتهم، يقول أحد الباحثين:

"ذلك أنهم طلبوا من رجال العلم الموريتانيين 
الكتابة عن مواضيع تاريخية واجتماعية، وهو ما 
لقي صدى طيًبا عند هؤالء العلماء، ومنهم: باب 

ألف  الذي  الغالوي  حبت  وابن  سيديا  الشيخ  ابن 
القبائل الموريتانيين وولد أحمد  كتابا عن أنساب 
أكمل كتاب ولد  الذي  بابا  بن  فال  يوره، ومحمد 

الشيخ سيديا")9).

ومن ذلك أيًضا رسالة كوماندو حاكم أترارزة 
بن  أحمد  الشيخ  بن  محمد  سيدي  الشيخ  إلــى 
سليمان)10) يطلب منه نسخة من كتاب األنساب لـ: 
محمد اليدالي أو لغيره ممن ألف في األنساب:)11) 
فرد عليه أنه لم يؤلف في أنساب قبائل المنطقة، 
بل ألف كتابه المسمى بالحلة السيراء في أنساب 
نسخة  إليه  أرسل  وأن  بأنه سبق  وذكره  العرب. 
منه،)12) مع نسخة من كتاب والده الشيخ أحمد بن 
قبائل  بعض  أنساب  في  كتاًبا  ألف  الذي  سليمان 
البالد، ومن هذه القبائل: ادابلحسن والسماسيد... 
عن  كتاًبا  إليه  سيرسل  أنه  كذلك  وأخبره  الخ. 
وهو  المجتمع  في  ودورهــم  تشمشة)13)  علماء 
بعنوان "كرامات أولياء تشمشة" لـ: محمد اليدالي 

المؤلف الذي سأل عنه الكومادو.)14)

مؤلفه،  مقدمة  في  بابا  سيدي  الشيخ  ويقول 
....." و)مْشظوف(،  )إدْوعيش(  إمارتي  تاريخ 
وبعد احتالل الدولة الفرنساوية في أواخر العشر 
الثاني وأوائل العشر الثالث من القرن الرابع عشر، 
طلب مني بعض أكابرهم (الفرنسيين) الكتابة في 
من  الفوائد  واستخراج  بالمعارف،  لهم  لما  ذلك، 

أحوال السالف والخالف، فاعتذرت..")15).

والواقع أن الحالة السائدة رفض أي نوع من 
أنواع التعاون مع المستعمر سواء كان هذا التعاون 
ومن  استخباراتًيا.  أو  عسكرًيا  سياسًيا  أو  ثقافًيا 

أمثلة ذلك موقف العالمة البشير بن َأْمباْريكي:

".....فالشاعر والعالمة البشير بن أمباريكي، 
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الشيخ  شيخه  لرغبة  تلبية  المستعمر  هادن  الذي 
سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل رفض تولي أي 
رًدا  يقول  ولذلك  الفرنسية؛  الراية  تحت  منصب 
على أصدقائه الذين حاولوا إقناعه بتولي القضاء 

آنذاك")16).

حتى قال: 

ــــــارة.... إم لـــي  أراد  مـــن  ــــارب  ي

أوزاره ــن  ــل ــق َث الـــنـــصـــارى  ــد  عــن

فاسقا..... فقيرا  الدنيا  في  واجعله 

الئقا شيئا  ــوت  ــم ال بــعــد  يلقى  ال 

والكتب  التقارير  توالت  أخــرى  جهة  من 
ونذكر على سبيل  المجتمع  هذا  والترجمات عن 
لكتاب   )Paul Marty مارتي  )بول  ترجمة  المثال 
أخبار األحبار بأخبار اآلبار، فضاًل عن كتبه عن 
اإلسالم في موريتانيا وفي دول غرب إفريقيا.)17) 
الصالت  الفرنسية على قطع  اإلدارة  كما عملت 
بين هذا البلد ومحيطه العربي واإلفريقي، فعملت 
وحظرت  الحج  قوافل  على  القيود  فرض  على 

استيراد المصاحف....)18).

من  يستأذن  الشنقيطي  الحاج  صــار  حتى 
على  ليحصل  الفرنسية؛  االستعمارية  اإلدارة 
هو  فها  المقدسة،  الديار  إلى  للخروج  ترخيص 
إلى  يتوجه  الشنقيطي  األمين  محمد  العالمة 
بمغادرة  إذن  على  ليحصل  بالسنغال  سينلوي 
)لريش  المستشرق  لقي هناك  للحج؛ حيث  البالد 
Leriche) الذي أواله عناية كبيرة، وحاول اكتسابه 

قدمها  هدية  من خالل  الفرنسية  اإلدارة  لصالح  
له، تمثلت في  عشرة آالف فرنك فرنسي إفريقي، 
كما أرسل إلى الحاكم الفرنسي في والية لعصابة 

)بيرو  Bereau( يستأذنه في إمكانية تحمل الدولة 
الفرنسية تكاليف حجه، لكن الرد جاء بالرفض؛ 
المنطقة،  ُعَرفاء االستعمار في  به  أفاد  لما  نظًرا 

عن مواقف الرجل المعادية للفرنسيين)19).

استعانت  االستعمارية،  اإلدارة  فإن  وهكذا 
الهوية  على  خطير  تدخل  في  الكتاب،  ببعض 
تحت  الكتب  بعض  ألفت  حتى  للمجتمع،  الثقافية 
طلب من اإلدارة االستعمارية، وهو ما يدل على 
المستشرقون  هؤالء  أعطاه  الذي  االهتمام  بالغ 
هذا  عند  األمر  يتوقف  ولن  الموريتانية.  للبالد 
الحد بل إننا سنجدهم يؤلفون في اللغات واآلداب 
الكتاب "منهج  الخاصة بهذا المجتمع، ومن ذلك 
الحاكم  أمر  الذي  السينغال  في  المنطوقة  العربية 
لمؤلف  1893م،  سنة  بطبعه،  فدرب  الفرنسي 
1909م  وفي   .)Marie Bernard بيرنا  )مــاري 
دراسة   )Albert Reynier رينيي  )آلبير  له  أضاف 

للهجة البيظَان)20).

الفرنسي  اإلداري  أعده  الذي  العمل  وكذلك 
لمنطقة     )Francis Nicolas نيكوالس  )فرانسيس 
البربرية  اللهجة  عنوان  تحت  البحار،  وراء  ما 

الموريتانية )21).

ــداف  األه لتحقيق  بذلت  الجهود  هــذه  كــل 
االستشراقية في هذا المجتمع بالتأثير على ثقافته 
طمس  ومحاولة  أعراقه،  بين  والتميز  وقيمه 
في  إفريقيا  لغرب  العام  الوالي  يقول  هويته. 
سنة  المستعمرات  وزير  إلى  بها  بعث  رسالة 
ماضًيا  يملك  شعًبا  أمامنا  وجدنا  "لقد  1902م، 
مليئا باألمجاد والفتوح ما تزال عالقة بأذهانه كما 
تجاهلها  نستطيع  ال  اجتماعية  مؤسسات  وجدنا 
تسود  التي  الوثيق  التضامن  عالقات  إلى  نظًرا 
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بالشعوب  نقارنهم  أن  الخطأ  ومن  بينها)....(، 
السوداء ذات التقاليد األضعف والشعور الوطني 

الخافت..")22).  

ثانًيا: المحظرة في كتابات المستشرقين:

مؤسسة  حــول  المستشرقين  آراء  تباينت 
اإلعجاب،  بعين  البعض  رآها  فبينما  المْحظرة، 
وانبهر بما تقدمه من معارف جمة، في فضاء شبه 
معزول عن المدن والقرى، وما أعطي أهلها من 
حماس وحب لطلب العلم، على الرغم من قسوة 
الكبير  الدور  مستدركين  الصحراوية،  الطبيعة 
الشنقيطي،  المجتمع  في  المْحظرة  تلعبه  الذي 
مبادئ  على  المجتمع  وتقويم  النشء  تربية  من 
القرآن  الحنيف، فيحفظ الصغار  الدين اإلسالمي 
المتون  بين  ويتدرجون  مبكر،  سن  في  الكريم، 

األخرى )الفقه واللغة...الخ(.

إلى  فنظروا  اآلخــر  االتجاه  أصحاب  أمــا   
كل  أن  معتبرين  االزدراء  بعين  المْحظرة 
المعارف التي تقدمها، ال تعدو كونها محفوظات 
تلقن للصبيان حتى يلقنوها لألجيال الالحقة، دون 
حياة  على  تنعكس  مضافة  قيمة  هناك  تكون  أن 
المحظري  التدريس  طريقة  في  ورأوا  الناس، 
وهناك  األطفال)23).  ذاكرة  على  وخطورة  مشقة 
اعتبر  حتى  بالغ  من  االتجاه،  هذا  أصحاب  من 
المْحظرة عديمة الفائدة، والمواد المدرسة بها ال 
تحمل فكًرا وخالية من معاني العقيدة اإلسالمية، 
تحمل  وال  الرسالية  إلــى  تفتقد  أدق  وبعبارة 
االتجاه  هذا  أصحاب  رأى  ما  حسب  مشروًعا، 
للطالب  الكبيرة  األعداد  من  واستغربوا  األخير. 
ظروف  في  وصوب  حدب  كل  من  تأتي  التي 
الطوال،  المسافات  فيها  الطالب  يقطع  قاسية، 

والمجهود  الشديد  الحماس  هذا  حيرتهم  وزاد 
المضاعف المبذول من طرف الطالب في سبيل 
الشتاء  برد  تقيهم  ال  خيمة  تحت  العلم،  تحصيل 
وال تكف عنهم حرارة الصيف. وأيًضا دور شيخ 
المْحظرة الذي يسخر وقته ويبذل كل الجهد لتعليم 

وتكوين علماء أفذاذ.

التاريخ  تشكل  مراحل  المستشرقون  تابع  كما 
المْحظرة  حققتها  التي  والنتائج  للبالد  الثقافي 
المشرق  في  الشنقيطي  الفضاء  الشنقيطية خارج 
سفراء  خالل  من  إفريقيا  غرب  وفي  والمغرب 
المْحظرة الذين ذاع صيتهم في كل هذه األقطار.

 ،)Etienne Richet أما المستشرق )أتين ريشى
للمحظرة  الطالب  دخــول  ــدايــات  ب تابع  فقد 
منذ  الطالب  إن  يقول:  فيها،  العامة  والظروف 
دخوله للمحظرة وحتى يحفظ الجزء أو الجزئين 
ال يدفع أي مقابل مادي، وإذا حفظ الجزئين، يقدم 
هدية لشيخه،  تقدر ثالث مائة أفرانك، وفي نهاية 
االختبار  في  نجح  وإذا  الشيخ  يختبره  دراسته 

يكتب له إجازة من عنده مع سند)24).

ويضيف )پول بيلفى Paul Painlevé( أن الدراسة 
في المْحظرة، هي ميزة مشرفة يفتخر بها الشبان 
في  الحظ  لهم  يكن  لم  الذين  قرناؤهم  ويعيرون 
ولوجها، ويصف حالة تدافع الطالب للتسجيل في 
المْحظرة ويتنقلون مع شيخهم أينما حل وارتحل.  
كما "عبر بول بين لفى" عن تقديره المكانة التي 
يحظى بها الشيخ في هذا المجتمع قائاًل: فطالب 
المْحظرة يفدون من كل حدب وصوب إلى خيمة 
معلم المْحظرة، ويحظى هذا الشيخ بتقدير األهالي 
الطالب  على  قائًما  فضله  ويبقى   والــطــالب، 
هدايا  في  ذاك  يتجسد  الدراسة،  انتهاء  بعد  حتى 
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تقدم له، عرفاًنا له بالجميل)25).

في  التأثير  أن  المستشرقين  عن  يغب  لم  كما 
المبدأ  لكن  بسهولة،  يأتي  ال  قد  المجتمع  هذا 
الذي عملوا على أساسه هو: " أنهم كلما تقدموا 
شوًطا في معرفة مؤسسات المجتمع، كلما قلصوا 
واقتربوا  من جهة،  المجتمع  وبين  بينهم  المسافة 
شوًطا من مكان التأثير،  يقول المستشرق  )پول 
الفرنسية  اإلدارة  مستشار   )  Paul Martyماتي
إن  الغربية،  إفريقيا  لمنطقة  اإلسالمية  للشؤون 
تصدير  عن  المسؤولة  المؤسسة  هي  المْحظرة 
القضاة واألئمة والفقهاء، وتسند لفئة للزوايا أهل 
العلم،  ومن ثم يجب على اإلدارة االستعمارية أن 

تحيطها بعنايتها)26).

 األدوار التي اضطلعت بها المْحظرة:

أمام  عقبة  تقف  المْحظرة،  أن  بول  أدرك 
يقول:  حيث  المنطقة؛  في  االستعماري  المخطط 
جامعيون  وأساتذة  علماء  هم  المحاِظر  أساتذة 
هؤالء  أمثلة  من  الخيام  تحت  دروسهم  يقدمون 
وقد  المجلسي)27)،  سالم  محمد  بن  محمد  العالمة 
وعلمه  الرجل  هذا  لمكانة  مرتي(  )پول  تطرق 
القرآن  تفسير  في  الريان  مؤلفاته  من  وعــدد 

وغيره....".)28)

فالمْحظرة حاربت التنصير في غرب إفريقيا، 
بشهادة  وذلك  السنغال،  الجوار  دولة  من  بدًءا 
)بول مارتي( عند ما وقف على الدور الذي تقوم 
وما  19م،  القرن  خالل  السنغالية  الضفة  في  به 
لقيته من إقبال كبير لفت انتباه المبشرين.)29) في 
وقت كان المنصرون المسيحيون بدوا يستقرون 

في نفس الضفة. )30)

الرحالة  من  أخرى  شهادة  ذلك  إلى  ينضاف 

التي  المناطق  على  تطلعنا    ،)Mollien )موليين 
فقد  التنصير.  فيها  وحاربت  المْحظرة،  وصلتها 
حيثما  بمحاظرهم  يتنقلون  الشناقطة  التجار  كان 
التي  المهن  تمنعهم  أن  دون  وارتحلوا  حلوا 
تكن  لم  أصقاع  في  اإلسالم  فنشروا  يمارسونها، 
لتصلها في تلك الفترة، وأنقذوها من خطر التبشير 
المحدق، فنافسوا المبشرين المسيحيين في غرب 
من  متضايق   )Mollien هو)موليين  فها  إفريقيا. 
المسيحيين  المبشرين  بأن  يقول  إذ  المسألة  هذه 
إلى مناطق  لن يصلوا  الصالح  الرجاء  في رأس 
وسط إفريقيا إال بعد أن يكون اإلسالم وصلها عن 

طريق العلماء الشناقطة.)31) 

التقليل من دور المْحظرة :

 ،)Etienne Richet( )E. Richet أشاد )أتين ريشى
بعلم أهل الصحراء والنشاط الحماسي الذي يمتلك 
الصعبة  حالتهم  متناسًيا  الجامعة،  هذه  طالب 
العلم  تحصيل  من  تمنعهم  لم  التي  المناخ  وقسوة 
بذلك مارتي،  قال  في براري الصحراء.)32) كما 
شنقيط،  علماء  موسوعية  عن  تحدث  عندما 
تحصيل  في  يمضونها  التي  الطويلة  والفترات 
العلم. من جانب آخر يطلعنا على رقم مهم لعدد 
الطالب في إحدى المحاِظر؛ حيث يقول بأسلوب 
المتعجب، تضم إحدى المحاِظر 38 طالًبا، وهو 
المؤسسة والتعامل  بهذه  اهتمام األهالي  يعني  ما 
إنجاح مشروعها.)33) في حين رأى  معها، قصد 
ما  تستحق  ال  المحظرة  أن  المستشرقين  بعض 
أحيطت من اهتمام من طرف اإلداريين الفرنسيين 
 Francis de شاسه  دو  )فرانسيس  هــؤالء  ومن 
بوصفه  القرآني  التعليم  "إن  يقول:  إذ   ،)chassey

األطفال،  لدى  له  معنى  ال  وألفاظ،  شعائر  تعليم 
وبوصفه تمرين حفظ، فهو ال يرقى إلى مستوى 
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تمرين للفكر، فكيف به والحال هذه أن يصل إلى 
أفهام األطفال؟ قد ينوم في أحسن األحوال نشاطه 
الفكري  المجهود  عن  ينحرف  ويجعله  الناشئ، 
التي  الجميلة  الحرية  نهاية  تلك هي  المقابل،  في 
تمتلكها هذه المدرسة المفتوحة في العراء وبداية 
سطوة نظام متعجرف بقدر ما هو قاس يوشك أن 

يفقد فيه الطفل عفويته وتوازنه")34).

يرسخ  أن  يرقى  ال  التعليم  هذا  إن  ويضيف 
عقيدة أو يكون فكًرا، وال أن ينور لرواده الطريق 
بل على العكس من ذلك فهو خطر على األطفال، 
وقد يتسبب في إفساد عقولهم : "ال يمارس المعلم 
الذاكرة،  بشحن  يكتفي  إنما  أخالقي  تأثير  أي 
اإلسالمية  العقيدة  لتعليمهم  اهتمام  أي  يولي  وال 
عربية  لغة  تاجر  إنه  عميًقا.  جهاًل  يجهلها  التي 
أفكاًرا  لديه  تجد  أن  النادر  من  فإنه  تاجر  وكأي 
سياسية دقيقة على األقل أفكاًرا معبًرا عنها بشكل 

صريح")35).

خطر  إلــى  الداعية  اآلراء  شكلت  وهكذا 
يحد  حازًما  موقًفا  قيمتها  من  والمقللة  المحظرة 
اعتراف  وهو  تلعبها،  التي  واألدوار  عملها  من 
في  المْحظرة  تلعبه  الذي  الكبير  بالدور  ضمني 
الحفاظ على الهوية اإلسالمية في المنطقة؛ حيث 
وضعت اإلدارة الفرنسية عدة خطط لهذا األمر، 
للمنطقة،  العام  الحاكم  إلى  وصل  ما  على  بناء 
الذي  التربوي  النشاط  بخطورة  تفيد  تقارير  من 
في  الفرنسي  المشروع  على  المْحظرة،  تلعبه 
غرب إفريقيا. فأمر الحاكم بإنشاء مدرسة لمعلمي 
تحت  ويكونون  مالية  تعويضات  يتلقون  القرآن 
محاربة  أجل  ومن  فرنسية،  اإلدارة  من  تأثير 
رقابة  خارج  مكان  كل  في  تنشأ  التي  المحاِظر 
شاسه  دو  )فرانسيس  ويطلعنا  اإلدارة،  وتوجيه 

اإلرهاصات  هــذه  على   )Francis de chassey

التعليم  مدير  من  العام)  طلب(الحاكم  قائال:".... 
في تونس أن يكتب له ما يجري به العمل هناك 
القنصلية  في   ،De Felcourtفلكور دي  السيد  ومن 
في القاهرة طالًبا معرفة سياسة اإلنجليز. في هذه 
 ،Clozel المسألة. كما بعث الحاكم المساعد كلوزل
بتقرير  إليه  الجزائر سنة 1906م، وقد عاد  إلى 
في  اإلسالمي  ـ  الفرنسي  والتعليم  المدارس  عن 
شكلت  األساس  هذا  وعلى  المستعمرة")36).  هذه 
لجانا  المستشرقين  بين  من  االستعمارية  اإلدارة 
تقوم  الموريتانية،  البالد  في  المحاِظر  إلحصاء 
التي  )المنطقة  الشيخ  عن  عامة  معلومات  بجمع 
ينحدر منها، والمشايخ الذين أخذ عنهم والطريقة 
التي يتبعها، وموقفه من اإلدارة الفرنسية(، وكذلك 
تدرس  التي  والكتب  المْحظرة )عدد طالبها  عن 
قدمها:  التي  الوثيقة  ذلك  أمثلة  ومن  فيها....(، 
"كوستاف اودان Gustave Audan"، عن المحاِظر 
إفريقيا  في  مفوًضا  كان  ماغة؛ حيث  كيدي   في 
الغربية الفرنسية )A.O.F(، أحصى خاللها: مائة 
وسًتا وستين إماًما ومعلًما، وقدم تفاصيل موسعة 

عن كل شيخ محظرة على حدة)37).

يعمل  ومــن  المستشرقين  كافة  دخــل  وقــد 
التقارير  وضبط  المعلومات  جمع  في  لصالحهم 
دور  يقل  وال  الفرنسية،  اإلدارة  أوامــر  حسب 
المستشرقين الذين أبدوا إعجابهم بالمْحظرة، عن 
غيرهم ممن نعتوها بأوصاف سلبية، فمن خالل 
االستعمارية  اإلدارة  خرجت  الجميع،  تقارير 
محاولة  أولها  كان  المقترحات  من  بمجموعة 
للمحاظر  خاصة  عناية  فأعطت  ــواء،  االحــت
وشكلت  برامج لذلك،  إذ أصبحت تمنح رخًصا، 
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لمن تأمنه على مشروعها، كما أن هذه الرخص، 
الشروط  المعلم  يستوف  لم  إذا  للسحب  قابلة 
كي  الطفل  ويلزم  المْحظرة  على  المفروضة 
يسمح له بالذهاب إلى المْحظرة إلمضاء ساعتين 
الفرنسية، أو بالحصول على  المدرسة  يوميا في 
أو  القرآنية  المْحظرة  دخول  قبل  مدرسية  شهادة 
يومًيا  المْحظرة يخصص ساعتين  دعم من معلم 
لتدريس الفرنسية في المحظرة، والهدف من ذلك 
 )Francis de chassey دو شاسه  )فرانسيس  حسب 
هو إدماج األطفال وإطالع السكان المحليين على 

لغتنا مع احترام معتقداتهم)38).

ومع كل هذه البرامج المفروضة على المحظرة 
وطالبها ظل اإلقبال على المدرسة الفرنسية بين 
ضعيف وشبه ضعيف، وهو ما يظهر من خالل 
إقبال  إن  يقول:  حيث  للضابط:J.Rosso؛  تقرير 
األولى،  السنوات  في  معدوما  ظل  البيظَان  أبناء 
لم  ضعيف،  لكنه  موجود  الزنوج  أبناء  وإقبال 
يتجاوز خالل عامي 1905م و1906م، األربعة 
طالب،  سبعة  كانوا  أن  بعد  طالًبا،  والعشرين 
بهذه  يلتحق  من  لكل  دراسية  منح  توفير  رغم 

المدرسة... ")39).

هدفها  تحقق  لم  الفرنسية  اإلدارة  فإن  وبهذا 
أغلب  أن  ذلك  له،  مخطًطا  كان  كما  التربوي 
الطالب ال يدخل المدرسة إال بعد أن يقطع أشواًطا 
ما  بينهما، وهو  يزاوج  أو  المحظري  التعليم  في 
أن  علمت  عندما  الفرنسية،  اإلدارة  له  انصاعت 
الهيبة  من  بشيء  الشناقطة  يحيطها  المْحظرة 
 Francis de والقداسة. ويرجع  )فرانسيس دو شاسه
chassey( أن هذا الفشل مرده قلة الحكمة، واألولى 

المسيحية بشكل علني  الدينية  التعاليم  أن تفرض 
ما  يحقق  ال  مادام  وإلغائه  الفرنسية،  الثقافة  مع 
)أي  المدرسة  "مبدأ  فيقول:  اإلدارة،  إليه  تصبو 
المدرسة الفرنسية(، ممتاز ولكن تطبيقه ينبغي أن 
يكون حكيًما، في هذه الحال يكون العمل بالتميز 

الالهوتي أو ال يكون أبًدا")40).

الفرنسية  اإلدارة  حاربت  أخرى  جهة  ومن 
الوجود المحظري خارج الفضاء الشنقيطي بقوة 
لإلداريين  اللوم  مارتي(  )بــول  وجه  أن  فبعد 
الفرنسيين على تجاهلهم نشاط الشيخ محفوظ)41) 
له  الوثنية، حتى صارت  الدعوي في بالد ديوال 
ما  البالد)42)، فسرعان  تلك  بزعماء  عالقة طيبة 
العلماء  تحركات  كافة  على  الخناق  تضييق  تم 
الشناقطة في السودان اإلفريقي. وجاءت األوامر 
محمد  الشيخ  باعتقال  االستعمارية  اإلدارة  من 
بقرية  في  بغينيا  مستقًرا  كان  الــذي  ــادي)43)  ه
سانديا يعلم الناس اإلسالم سنة 1912م )44). كما 
الشريف سيدي محمد  الفرنسية  السلطات  رحلت 
حيدرة)45)من بالد ديوال الوثنيين لكونه جاء لنشر 

اإلسالم بها)46).

على  وقفوا  المستشرقين  إن  القول  وخالصة 
التعليم المحظري من جميع جوانبه، سواء تعلق 
األمر بالمناهج التربوية المتبعة والكتب المقررة 
تحظى  التي  المكانة  حيث  من  أو  التدريس،  في 
علماء  لعبه  الذي  والدور  المجتمع،  هذا  في  بها 
ونشر  الشنقيطي  المجتمع  تحصين  في  المْحظرة 
اإلسالم في غرب إفريقيا، ومحاربتهم للتنصير، 
للتعرف  الدافع  كما كانت مصدر قلق لهم، فجاء 
وطمس  عطائها  كبح  قصد  قــرب  عن  عليها 

إشعاعها العلمي والثقافي.
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ثالًث��ا: جوانب م��ن المقاوم��ة الثقافية 
)معارضة المدرسة الفرنسية(

عنواًنا   )Ecole( المدرسة  محاربة  شكلت 
عريًضا في شعر المقاومة الشنقيطية؛ وذلك لعدة 

عوامل منها:

الثقافة  تعاليم  يقدم  أجنبي،  وافــد  المدرسة  1ـ 
النصرانية، بتصوير شعوب الحضارة الغربية 
على أنهم أسياد العالم وشعوب العالم األخرى 
اإلسالم  محاربة  عن  فضاًل  هذا  لهم،  أتباع 
سجن  من  المسلمين  علماء  عاشه  لما  وذاك 

واضطهاد ونفي وإبعاد في دول الجوار.

أصبح  التنصير  أن  العلماء  على  يخف  لم  ـ   2  
المنصرون  وصــل  أن  بعد  األبـــواب  على 
الجوار  االستعمارية(  اإلدارة  من  )وبحماية 
شاهدوه  ما  بعد  وبخاصة  للبالد،  المباشر 
للسكان وفرض  واستعباد  وقهر  استعمار  من 

الثقافة الفرنسية والتبعية للقوة االستعمارية.

أمًرا  البالد  هذه  في  المدرسة  افتتاح  شكل  3ـ 
لما  الفرنسية،  لإلدارة  بالنسبة  األهمية  بالغ 
تخطط له من محاصرة المْحظرة، التي رأت 
لنشر  الدعوية  الرحالت  إمداد  مصدر  فيها 
اإلسالم في غرب إفريقيا؛ حيث اعتقلت بعض 
العلماء الشناقطة وطردتهم من تلك المناطق،  
الناس،  يعلمون  بها  استقروا  قد  كانوا  التي 
ويساهمون في نشر الثقافة العربية هناك. وهو 
افتتاح  ما تولدت عنه هبة شعبية واسعة ضد 
هذه المدارس منذ مطلع القرن العشرين وكانت 
الوسيلة األنجع إليصال رسائلهم هي الشعر، 
من  تحذر  التي  والنصائح  الفتاوى،  فنظموا 
للنصارى، وأن من يفعل ذلك  تسليم الصغار 

يكون مفرًطا في أبنائه. كما بينوا أن المدرسة 
الفرنسية وسيلة لمحاربة الدين وطمس الهوية 
اإلسالمية، وقد جاءت الفتاوى بهذا الصدد من 

أعالم كبار ومن مختلف مناطق البالد.

)كمنس  اللغوي  العالم  أعدها  دراســة  وفي 
Cummins ( حول تأثير اللغة األجنبية على اللغة 

اللغة  اثنتين مفادهما أن  إلى مسألتين  األم خلص 
األكبر وبخاصة  باالهتمام  أن تحظى  ينبغي  األم 

في سن الطفولة، وهما كاآلتي:

درجة  يصل  أن  )التلميذ(  المتعلم  على  أن  1ـ 
له  تقدم  أن  قبل  األم  اللغة  إتقان  من  معينة 
اللغة الوافدة، وبعد أن يصل )عتبة إتقان اللغة 
األجنبية،  اللغة  في  دروس  له  تقدم  قد  األم( 
حتى  حاضرة  األم  اللغة  تبقى  أن  يجب  لكن 
ـ حتى  ـ عنده  التدريجي  التناقص  في  تبدأ  ال 
سيؤدي  األم  اللغة  إقصاء  حالة  وفي  تختفي. 
ذلك إلى ما يسمى بالثنائية اللغوية المتناقصة 

(Subtractive bilingualism (

اللغة  إتقان  على  يساعد  األم  اللغة  إتقان  أن  ـ   2
الثانية وتطور المهارات اللغوية في األخيرة. 
التطوري  التبادل  نظرية  بـ:  عرف  ما  وهو 
 Developmental Ineterdependence(

(47(.) Hypothesis

وتنبه من هذه الدراسة إلى الخطر الكبير الذي 
ما  وهو  األم.  اللغة  على  الثانية  اللغة  تسببه  قد 
يعني أن التعليم الوافد من أهدافه ربط شعوب هذه 
المستعمرات بأسيادهم المستعمرين فكرًيا وثقافًيا، 
الوافد  هذا  ثقافة  تعليمهم  هو  ذلك  إلى  والمدخل 
وتبشيرهم بمعتقداته: "...فإن غزو هذه المدارس 
التثقيفي القومي هو تمهيد للغزو الديني فهي معقل 
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التبشير بالديانات والنحل....")48).

المدرسة  أن  المستشرقين  لبعض  تراءى  وقد 
هو  فها  بها،  المنوط  الــدور  تلعب  لم  الفرنسية 
في  المدرسة  دور  يقيم  شايه(   دي  )المستشرق 
مناطق الزنوج من هذه البالد؛ حيث يقول: "في 
وال  الشروط  هذه  من  أي  يوجد  ال  الزنوج  بالد 
يتوفر أي واحد من هذه األهداف فتبدو المدرسة 
ويصرف  وتصان  تنشأ  تعليمية  دورة  وكأنها 
في  معادين  دين  تخرج رجال  ثم  قبلنا  عليها من 

الغالب ومرتابين دائًما")49).

وقد استفتى الشاعر محمد بن محمد المصطفى 
العلماء في نازلة المدارس االستعمارية:

ِم��ل��َح ال��ب��اد م��ا ج��������واب س��اِئ��ِل

نازل الباد  في  أمر  حكم  ........ع��ن 

ال��ص��������َغ��اَرا أوالَدَن�������ا  تسليمنا 

النصارى مــدارس  إلى  .......طــوعــا 

بن  مولود  محمد  بن  األمين  محمد  أجابه  كما 
أحمد فال:

ــوِط الــكـــــفــره ـــ ـــ ــط ــُم خ ــل ــع جــــاز ت

المهره الــِمــالِح  من  ..........لــبـــــالــغ 

األِب ــه  ــجــل ن إســـــالم  ــوا  ــع ـــ ـــ ــن وم

المكتِب في  يبعثه  ..........لكـــافر 

تــنــصــرا إذا  ــــُد  ــــع ب فـــإثـــمـــه 

اشتهرا فيها  أعطاُه،  الذي  ......على 
الــشــوشــاوي)50) الــعــالمــة  ذا  ذكـــر 

الراوي الِخَضم  المعارف  .........بحُر 

داداه  بن  اهلل  عبد  العالمة  أيًضا  عليه  ورد 

ضمنًيا بقوله:

جنه يــخــــــــاف  مـــا  دون  الــصــمــت 

الدجنه: إضـاءة  في  ـــال  ............وق

عين ذي  على  يخــفى  ال  "الــحــق 

............والله أرجـو عصمة لديني"

للمدارس،  النهي عن تسليم األطفال  كما جاء 
في  والثبور  الويل  من  ذلك  بعواقب  والتذكير 
أحمدو  ويحذر  الدنيا،  في  والدنية  والعار  اآلخرة 

ابن فتى للذين يرتادون مدارس النصارى:

ب���ن���اة م�����دارس ال��ف��ان��ي ع����ُدوي

لِ�����ُدوا ل��ل��م��وت واب���ن���وا ل��ل��خ��راب

أق��ي��م��ت إذا  ال���ح���ط���ام  ف��أب��ن��ي��ُة 

ــــذبــــاب كــأبــنــيــة الـــعـــنـــاكـــب وال

يقول أحمد بن محمذن بن المنى:

ف���ا ت��ج��ع��ل ص��ب��ي��ك ف���ي "ل��ك��ول"

ل���ت���أم���ن ل��ه��ي��ب ل���ظ���ى اأَلُك�������ول

ذووه���ا ن��ش��رت  إذا  ع��ن��ه��ا  وك���ن 

ن��ك��ول ذا  ال���دع���اي���ة  ل��ي��دخ��ل��ه��ا 

فيها ال���ش���ُم  ال����ُع����ُدوُل  َت���ُق���ل  وال 

وف��ي��ه��ا ال���ش���م أب���ن���اء ال����ُع����ُدول

ال���رح���م���ن إال ف��ل��ي��س��ت ع��ص��م��ة 

ــــاز الـــنـــبـــوة كــالــرســول لــمــن ح

يقول محمد حبيب اهلل بن مياه:

الــمــدارســا إن  اإلخـــــواُن  ــهــا  أي أال 

دارســـا كـــان  أو  كـــان  جــديــد  بعهد 
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بالدنا للدين  ــفــِر  ــُك ال أهــل  مــكــيــدُة 

الَفَواِرسا أعيا  قد  غــزًوا  بها  ــَزوُه  َغ

ــا الــتــي ــن ــَت ــان ــواهــا دي ــل ــب ــت ب ــم وع

وفارسا ـــا  ُروًم الُكفِر  ذا  بها  نُحج 

دينكم حرث  ِمن  هي  هل  تنظروا  ألم 

منافسا عليها  تــألــوا  فــال  لــألخــرى 

معيشة بمحض  للدنيا  هــي  وهــل 

الطنافسا تجر  ــرى  ــاألخ ب ُتــَضــرُر 

ــى خـــيـــر زادكـــــم ــق ــت ــال فــــفــــروا ف

الوساوسا ــواه  س في  نبذتم  ما  إذا 

ويضيف قائاًل:

التقى عــن  الــصــغــاِر  ــاَم  ــه أَف وتقتل 

الكنائسا وافــديــن  يصيروا  أن  إلــى 

ــٍة ــوَع ــُي أوش ــٍة  ــَع ــي ِش أو  بفلسفٍة 

ـــان ُمــجــانــســا ــم مـــن لــلــكــفــر ك ــالئ ت

نهى يالئمهم  عما  الـــَورى  وخــيــُر 

ومالبسا صــــورًة  ـــااًل  ـــَع ِف ــاً  ــاع ــب ِط

ويقول الشيخ محمدو حامد بن آال:

بِه الصغاُر  تأتي  أن  مبقاه  والــديــُن 

ديــِن مــن  يبق  لــم  ـــإَذن  ف اَل  وحــيــث 

والناُس إن أفسدوا دين الصغار رضوا

ــِن ــدواوي ال كــل  مــن  للدين  بالمحو 

وليس يرضى بمحو الدين غير َعٍم

مفتوِن واإلســالم  اإليمان  نهج  عن 

خاتمة:

وقد خلصنا من خالل هذه الدراسة إلى جملة 
من االستنتاجات نلخصها في النقاط اآلتية:

أن بعض المستشرقين قد تناول الكتابة عن هذا   
المجتمع بشيء من الموضوعية؛ حيث خرج 
بخالصة مفادها أنه مجتمع بدوي عالم، يمتاز 
الصحراء.  في  الحياة  صعوبة  رغم  بالكرم 
حفظت  أنها  االستشراقية  للحركة  يذكر  كما 
من  اإلسالمي،  التراث  مخطوطات  العديد 
وشك  على  كانت  شنقيطية  مخطوطات  بينها 
األرشيف  في  محفوظة  اليوم  وهي  الضياع، 

الفرنسي.

البالد  هــذه  أهمية  ــوا  أدرك األوروبيين  أن   
كانت  الذين  الفرنسيين  وبخاصة  )شنقيط(، 
انطلق  وقد  احتاللها،  في  الطولى  اليد  لهم 
مبدأ  من  تصوره  في  أغلبهم)المستشرقين( 
مفاده أن جل ما يكنه الشناقطة لهم من عداء 
مصدر  هو  الذي  اإلسالم،  تعاليم  من  ُمتأتٍّ 
يزعمون،  كما  إفريقيا،  وعذابات  أوجاع  كل 
والواقع أن ذلك يعود لوجود موروث تاريخي 
ينظر  الغربية  للشخصية  الذاتي  الوعي  في 
حضاري  صراع  في  كأعداء  المسلمين  إلى 

وتاريخي.

قد  البالد  زارت  التي  المستشرقين  نخبة  أن   
اطلعت على العديد من الترجمات أثناء عملهم 
في الجزائر، وتأتي في مقدمة هذه الترجمات: 
ترجمة معاني القرآن والسنة النبوية وترجمات 
المعامالت  جوانب  وبخاصة  المالكي،  الفقه 
وكذلك  كثيًرا،  المستشرقون  عليها  ركز  التي 
عادات المجتمعات الصحراوية إلى غير ذلك.
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تاريخ  على  ركزت  المستشرقين  كتابات  أن   
المنطقة،  فأرخوا لدخول المرابطين، وكتبوا 
اإلصالحية،  وحركته  الدين  ناصر  فكر  عن 
ترجموا  كما  فيها.  ظهر  التي  والــظــروف 
مؤلفات عن أنساب البيظَان ومشايخهم، وعن 

حركة انتجاعهم. 

أن من أبرز تجليات اإليديولوجيا االستشراقية   
في هذه الكتابات، ما ظهر من تقديم المعلومات 
التامة عن المجتمع سواء تعلق األمر بالثقافة 
قيمة  من  والتقليل  السياسية،  أو  الدين  أو 
تحمل  ال  بأنها  والقول  الشنقيطية،  المعارف 

فكًرا أو عقيدة.

تكرار نفس الصورة السلبية عن هذا الشعب،   
األساسية  المبادئ  يفتقد  وأنه  بهمجيته  كالقول 
للحضارة العالمة، وهي ذات االنطباعات التي 

تتردد في جل كتاباتهم.

بعض  مع  عالقات  ربطوا  المستشرقين  أن   
المشايخ، حتى أصبحت هناك مراسالت ثابتة 
سينلوي  في  االستعمارية  اإلدارة  وبين  بينهم 
المعلومات  تقديم  في  بهم  يستعينون  بالسنغال 

والتدخل وقت الضرورة.

خدمت الحركة االستشراقية اإلدارة الفرنسية   
على  والسيطرة  البالد  احتالل  تحقيق  في 
الجنوب  في  مستعمراتهم  وربــط  أسواقها، 
تولى  كما  الــشــمــال.  ــي  ف بمستعمراتهم 
التربية  وزارات  مسؤوليات  المستشرقون 
على  وأشرفوا  المستعمرات،  في  والتعليم 

وضع المناهج التربوية بها.

وسياسًيا  واقتصادًيا  ثقافًيا  البالد  حوصرت   
فمنعت الرحالت التجارية الشنقيطية المتجهة 
إلى السودان الغربي، فقطعت من ارتباطاتها 

التاريخية وصالتها العلمية والروحية....الخ.

أدرك المستشرقون ما تشكله المْحظرة من تحد   
والجوار  الموريتاني  الداخل  في  لهم  بالنسبة 
المجتمع  هذا  اختراق  وصعوبة  اإلفريقي، 
على  ترويضه  يصعب  الذي  العالم،  البدوي 

األفكار األجنبية وإخضاعه لسلطة قارة.

وهنا نقول إنه كان باإلمكان توظيف االستشراق 
بشكل إيجابي كأداة للتقارب الحضاري والتعايش 
السلمي، وهو ما لم تتطلع إليه الحكومات الفرنسية 
لتفسح  الوطنية  الثقافات  المتعاقبة؛ حيث حاربت 
الوسيلة  تعدها  التي  ولغتها  ثقافتها  أمام  المجال 
مبادئ  ذلك  في  مخالفة  أهدافها،  لخدمة  األفضل 
والعدالة  بالحرية  تقول  التي  الفرنسية  الثورة 
واإلخاء، ومخالفة أيضا أطروحة الجنرال ديغول 
قرنا  العشرين  امتداد  على  ميثاق  "هناك  القائلة: 

يخلد عظمة فرنسا ويصون حرية العالم ")51) 
 (Il y a un pacte ving fois séculaire entre la gran-

deur de la France et la liberté du monde )
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المبحث األول: والدته واسمه ولقبه وكنيته:

الشاعر،  الناثر،  الّنحرير،  األريب،  األديب،  الفّهامة،  الحبر،  العالم،  هو  مترَجمنا  والدته:  ـ 
المصلح،  الفلكي،  الرياضي،  المنطقي،  اللغوي،  النحوي،  األصولي،  المحدِّث،  الفقيه،  المترّسل، 
وحيد عصره،  الموسوعي،  المجّدد،  الشريف،  األزهر  شيوخ  شيخ  األلمعي،  اللوذعي،  الرّحالة، 

فريد دهره، الحائز قصب السبق الشيخ حسن بن محمد العّطار.

ولد مترَجمنا في الثلث األخير من القرنين الثاني عشر الهجري، والثامن عشر الميالدي سنة 
ومائة  وثمانين  نيف  في  والدته  تاريخ  أن  بعضهم  اعتبر  وقد  بالقاهرة)1(.  )1180هـ/ 1766م( 

وألف)2(، ومنهم من قال سنة ثنتين وثمانين ومائة وألف)3(.

فيما ذهب فريق ثالث إلى اعتبار سنة تسعين ومائة وألف هو تاريخ والدة الشيخ.)4(.

الروايات  لتواتر  نظًرا  أواًل،  أوردناه  ما  هو  مترَجمنا  لوالدة  الحقيقي  التاريخ  أن  نرجح  لكننا 
وإجماع علماء التراجم على ذلك.

الشهير  محمد  بن  حسن  هو  ولقبه:  اسمه  ـ 
المغربي  مولًدا،  المصري  األزهــري  بالعّطار 
محتًدا وأرومة، الشافعي مذهًبا. وأضاف بعضهم 
يكون  وعليه  مترَجمنا،  جد  وهو  )محمود(،  اسم 
العطار()5).  محمود  بن  محمد  بن  )حسن  اسمه 
أواًل  ابنه  استخدم  عّطاًرا،  كتن  محمد  أبوه  كان 
في شؤونه، ثم أنس منه رغبة في العلم، فساعده 
اللقب)7).  هذا  جاءه  هنا  ومن  تحصيله)6)،  على 

من  لمجموعة  الطرح  بهذا  التسليم  يمكننا  وال 
االعتبارات الموضوعية منها ما ذكره غير واحد 
الرجل  أصل  أن  التراجم  وعلماء  المؤرخين  من 
ينحدر من المغرب. ولقب العّطار هذا ارتبط باسم 
أعرق العائالت األندلسية التي استوطنت تطوان 
/1492م(  هـ   898( سنة  غرناطة  سقوط  عقب 
 ثمان وتسعين وثمانمائة، اثنتين وتسعين وأربع مائة 
وألف لميالد عيسى عليه السالم. كما استوطنت 

الحسان العوني
المغرب

 ومضات سنية من حياة شيخ المجددين 
الشيخ حسن العطار )ت: 1250هـ(
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أيًضا فاس، ولهم بها زاوية)8). وقد هاجر أسالف 
هذه العائلة وغيرها إلى مصر واستقرت بها إما 
بحيث  الحج  رحالت  عبر  أو  مباشرة،  بطريقة 
كانت مصر مركز جذب للمغاربة: "ومثلت دائًما 
في الواقع عمًقا بشرًيا مغربًيا في مصر، وكانوا 
العربي.  المغرب  بوابة  إنها  دائًما  عنها  يقولون 
سكاني  تغير  أكبر  المغربية  الهجرة  أحدثت  وقد 
وعمراني في تاريخ اإلسكندرية )...( في النصف 
تحدث  وقد  عشر.")9)  السابع  القرن  من  األول 
األسباب  عن  المعطي  عبد  محمد  حسام  الباحث 
للمغاربة  الجماعي  النزوح  هذا  وراء  الكامنة 
يقول:  ذلك  وفي  الكنانة،  أرض  على  وتقاطرهم 
القاهرة،  وبخاصة  المصرية،  المدن  شهدت   "
واإلسكندرية، ورشيد هجرة مغربية، واسعة بعد 
له  تعرض  الذي  واالضطهاد  غرناطة،  سقوط 
المسلمون في إسبانيا؛ حيث توافدت أعداد كبيرة 
واحدة  مترجمنا  وعائلة  مصر".)10)  على  منهم 

من بينها.

وعليه يكون االسم الكامل لمترَجمنا حسن بن 
محمد كتن بن محمود العطار.

� كنيته:

واحد  كناه غير  وقد  السعادات)11)  بأبي  كني   
المصري  األديب  األلمعي،  تلميذه  منهم  بذلك، 
حقه:  في  قال  الذي  الساعاتي  بكري  مصطفى 
الشعر  رب  األوحـــد،  والعَلم  الــفــرد،  "العالم 
والقريض، والفنون التي هي كالروض األريض، 
أوحد  الفائقة،  والتحقيقات  الشائقة،  التآليف  ذو 
الفضالء... المتفنن في علوم ال يعرفها إال أفراد 
كل  مضمار  في  السبق  قصب  الحائز  قليلة، 
ونثر،  نظم  من  كل  وشيخ  بل  شيخنا،  فضيلة، 

وقرأ العلوم وحرر أبو الّسعادات حسن بن محمد 
الشهير بالعّطار.")12)

اسم  يصبح  السعادات  أبي  كنية  وبإضافة 
الّسعادات حسن بن محمد كتن بن  أبو  مترجمنا: 

محمود العّطار. 

المبحث الثاني: أسرته.

مغربية  أندلسية  عائلة  من  مترَجمنا  ينحدر 
العوامل  من  مجموعة  بفعل  مصر.  إلى  انتقلت 
الذاتية والموضوعية منها، الضغط اإلسباني على 
المغرب العربي، والظروف السياسية التي مرت 
بها هذه البلدان كانت من عوامل الطرد السكاني، 
وهجرة العديد من العائالت المغربية إلى مصر، 
ناهيك عن أن النشاط التجاري والحج، والمركز 
الثقافي، والعلمي لمصر جعلتها محط أنظار كثير 
من المغاربة لالستقرار بها. ")13) هذا فضاًل عن 
العامل األهم واألبرز وهو رحلة الحج التي كانت 
أن  المغاربة  فكان على  لها  الكنانة جسًرا  أرض 
" يقضوا في مصر حوالي شهر إلى الربع األول 
موكب  يتحّرك  وحتى  للراحة،  شوال  شهر  من 
الحجاز؛  إلى  معه  فيتوجهون  المصري،  الحج 
للحرمين  والعودة  الذهاب  رحلة  تستغرق  حيث 
شبه  صحراء  عمق  في  أشهر  ثالثة  حوالي 
مصر  إلى  العودة  إثر  وعلى  العربية.  الجزيرة 
في  إقامتهم  مدة  يطيلون  المغاربة  من  عدد  كان 
وكان  والتعليم.  الدراسة  أو  للتجارة،  إما  مصر 
يشجعهم  معارفهم  أو  أقاربهم  من  مغاربة  وجود 
كان  ما  سرعان  الذي  المؤقت،  االستقرار  على 

يتحول إلى استقرار نهائي.")14) 

إحدى هذه األسر  العطار  فأسرة  لذلك،  وتبًعا 
الكنانة،  بأرض  االستقرار  آثرت  التي  المغربية 
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بالقاهرة، جوار األزهر. والتي فيها ولد مترَجمنا، 
في  حضنها،  في  مترعرًعا  أحيائها،  في  ونشأ 
عنها  عرف  وأرومة،  محتد  ذات  عريقة،  أسرة 
حبها للعلم وأهله، فتربى في كَنف والده " الشيخ 
الوالد مشاركة في بعض  لهذا  محمد كتن. وكان 
له في بعض  المترَجم  يدل عليه قول  العلوم كما 
كتبه " ذاكرت بها الوالد رحمه اهلل" وقد استخدم 
إقبااًل  منه  رأى  ولما  شؤونه،  في  ولــده  الوالد 
يتردد  فكان  تحصيله.  على  ساعده  العلم  على 
ذلك  في  مشايخه  حْلقات  ويحضر  األزهر،  على 
يسيرة.  مدة  في  القرآن  حفظ  حتى  العصر.")15) 
شديًدا  فَرًحا  به  فِرح  ذلك  على  أبوه  اطلع  فلما 
وتركه لطلب العلم، فجّد في التحصيل على كبار 
وغيرهما  الّصّبان  والشيخ  كاألمير،  المشايخ؛ 
حتى بلغ من العلوم في زمن قليل مبلًغا تمّيز به، 

واستحق الّتصّدي للتدريس.)16)

فعظم شأنه بين أقرانه، وأهل مصره وعصره 
قد  أهل عصره  أن  سوى  إليه  يضاف  عيب  "ال 
دار أمرهم في علومهم عليه، فهو فرد المعارف 
والعوارف، وكعبة حرم اللطائف لكل طائف، به 
الفهم  كمال  وإليه  ازدهى،  قد  العلم  محيا  جمال 
قد انتهى )...( ولقد انفرد في علم األدب، وأجاد 
فيما نظم ونثر، وأحاطت به إحاطة الهالة بالقمر، 
وكان مقره بالجامع األزهر، والمقام األنور.")17)

إلى  أحمد  سيد  محمد  الباحث  توصل  وقد 
قام  بعدما  أحفاد مترَجمنا  فيها  التي يعيش  القرية 
فكان  الشيخ  أحفاد  بعض  واستوجب  بزيارتها، 
الحجاجية  بقرية  اآلن  أحفاده  يعيش   " قاله:  مما 
بينها  )95كلم(  ـ  الشرقية  محافظة  في  بفاقوس 
كان  الحجاجية  مدخل  في   )...( ـ  القاهرة  وبين 
شاهًدا  فاقوس  مساجد  وأكبر  أقدم  العطار  مسجد 

على التزام أحفاد حسن العطار بصالة الجماعة، 
بجدهم  اقتداء  األزهري  بالتعليم  أيًضا  والتزامهم 
من  به  أفادنا  مما  فكان  للعائلة.")18)  المؤسس 
معلومات قيمة، من خالل الحوار الذي دار بينه 
وبين الدكتور نبيل العطار أحد أحفاد الشيخ حسن 
هو  العطار  حسن  الشيخ   " قال:  الذي  العطار، 
كان  الذي  والدي(  العطار)جد  اهلل  عبد  عم  ابن 
علي  محمد  عهد  في  الكبار  األزهر  علماء  أحد 
حلمي  وعباس  باشا،  إبراهيم  بعده  ومن  باشا، 
األول، ثم سعيد باشا الذين عاصروا الشيخ حسن 
العطار. فكانت للعائلة ضلعان: شيخ األزهر حتى 
العطار، وابن عمه عبد اهلل العطار فأنا أبلغ من 
للجيل  أنتمي  عاًما،  وستين[  أربًعا   [64 العمر 
جيالن  ورائي  ومن  العطار،  أسرة  في  السابع 

آخران؛ الثامن والتاسع.")19)

المبحث الثالث: شيوخه.

من  نهل  الذين  األساتذة  عن  ــ  الباحثين  إن 
معينهم مترَجمنا ــ مدينون للعطار نفسه؛ ألنه قد 
والتدقيق  والتتبع،  والبحث،  التنقيب  مشقة  أعفانا 
يحوجنا  فلم  شيوخه.  وتعّرف  الرجل،  سيرة  في 
خّطه  بما  ُهوّياتهم  وتحديد  عنهم،  التساؤل  إلى 
للشيخ حسن  التي سّطرها  بيده في نص اإلجازة 
والذي  الّدمشقي،  البيطار  إبراهيم  الشيخ  ابن 
مقيًما  كان  حينما  دروســه  جميع  يحضر  كان 
علّي  ألح  "وعندما  قاله:  مما  فكان  الشام.  في 
ومرغوبه  وبمطلوبه،  وأجزته،  اهلل،  استخرت 
أسعفته بما تجوز لي روايته، وتنسب إلي درايته، 
واغتنمت  أنوارهم،  اقتبست  الذين  أشياخي  عن 
أسرارهم، فهم والحمد هلل عدد كثير، كل له قدر 
الّصّبان،  محمد  الشيخ  العالمة  فمنهم  خطير؛ 
والفهامة الشيخ أحمد يونس، والشيخ عبد الرحمن 
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المغربي، والشيخ أحمد الّسجاعي، والشيخ أحمد 
والشيخ  الشرقاوي،  اهلل  عبد  والشيخ  العروسي، 
محمد الّشنواني، والشيخ عبد اهلل ُسويدان، وغير 

هؤالء من السادة الشافعية.

وأما من السادة المالكية: فاإلمام الشيخ محمد 
والشيخ  الّدسوقي،  عرفة  محمد  والشيخ  األمير، 

أحمد برغوث، والشيخ البيلي، وغيرهم.

الديار  في  سياحتي  حين  لي  اهلل  يّسر  وقد 
جهابذة  فرأيت  والحجازية،  والّشامية،  الّرومية، 
الفضل،  غارب  تسّنموا  نبالء،  وأساتذة  فضالء، 
من  بعًضا  عنهم  فأخذت  العقل،  ثمار  واجتنوا 
دقائق  من  استفذته  بما  تجارتي  وربحت  العلوم، 

المنطوق والمفهوم.")20) 

الشيوخ  هــؤالء  لتراجم  بإيجاز  وسنعرض 
مرتبين حسب تواريخ وفياتهم، وهم:

من السادة الشافعية:

الفقيه   " هو  َجاعي:  السُّ أحمد  الشيخ  ــ   1
الفضائل  أنواع  حاوي  الفاضل،  العمدة  النبيه، 
بن  أحمد  الدين  شهاب  الصالح  الشيخ  بن  أحمد 
بمصر  ولد  األزهري،  الشافعي  الّسجاعي  محمد 
ونشأ بها. وقرأ على والده وعلى كثير من مشايخ 
وبعد  أبيه،  حياة  في  للتدريس  وتصدر  الوقت، 
موته في مواضعه )...( توفي سنة سبع وتسعين 

ومائة وألف.

ــان  ــبَّ الــصَّ محمد  الــعــالمــة  الــشــيــخ  ـــ  ـ  2
أبو  وألف[  ومائتين  ستة  ]عام  ـــ(،  )ت1206ه
األشعري  الشافعي  الصبان  علي  بن  العرفان 
والمتون.  القرآن  وحفظ  بمصر،  ولد  المصري، 
والمناظرة،  والتدقيق،  بالتحقيق  اشتهر   )...(

والجدل)...( وله في النثر كعب علي، وفي الشعر 
كأس ملي )...()21)

3 ــ الشيخ أحمد العروسي: هو اإلمام الشيخ 
أحمد بن موسى بن داود أبو الصالح العروسي 
التابعة لمركز  بقرية منية عروس  الشافعي، ولد 
عام  مولده  وكــان  المنوفية،  بمحافظة  أشمون 
)1133هـ/1720م( ] ثالثة وثالثين ومائة وألف 

الموافق لعشرين وسبعمائة وألف[ )...( 

موسى  بن  أحمد  ــام  اإلم الشيخ  توفي  وقــد 
والعشرين من شهر  الحادي  اليوم  في  العروسي 
شعبان سنة )1207هـ/1794م( )...()22) واعتبر 
] وعشرين  ]واحد   21 وفاته  تاريخ  أن  بعضهم 

ومائتين  عشر  ]ثماني  )1218هـــ(  سنة  شعبان 
وألف[. وقيل سنة )1208هـ(.)23) ]ثمان ومائتين 

وألف[

4 ــ الشيخ أحمد يونس: هو اإلمام، العالمة، 
وعمدة  المحققين،  رئيس  الفهامة،  واللوذعي 
المدققين، النحوي، المنطقي، الجدلي، األصولي؛ 
الشيخ أحمد بن يونس الخليفي الشافعي األزهري، 
إحدى  سنة  ولــد  الخليفي.  الشهاب  قرابة  من 
سمعته  كما  ])1131هـــ([  وألف  ومائة  وثالثين 
من لفظه ـ وقرأ القرآن، وحفظ المتون. وحضر 
الشيخ  وأخيه  والحفني،  الشبراوي  من  كل  على 
الدفري،  محمد  والشيخ  البليدي،  والسيد  يوسف، 
والطحالوي  النفراوي،  وسالم  والّدمنهوري، 
والصعيدي، وسمع الحديث على الشهابين الملوي 
األزهر)...(  بالجامع  وأفاد  ودرس  والجوهري. 
توفي في أوائل رجب سنة )1209هـ(.)24) ]تسع 

ومائتين وألف[

5 ــ الشيخ عبد الرحمن المغربي: هو الشيخ 
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مصر،  نزيل  الصفاقسي  بكار  بن  الرحمن  عبد 
الفقيه،  العالمة  النبيل،  والنبيه  الجليل،  العمدة 
المفّوه الضرير)...( درس كتاب الغرر في مذهب 
السادة الحنفية، وتولى مشيخة رواق المغاربة بعد 
وفاة الشيخ عبد الرحمن البناني)...( توفيـ  رحمه 

اهلل ـ سنة تسع ومائتين وألف.)25) ])1209هـ([

اإلمام  هو  الشرقاوي:  الله  عبد  الشيخ  ــ   6
الشيخ عبد اهلل بن حجازي بن إبراهيم الشافعي، 
"الطويلة"  بقرية  ولد  الشرقاوي.  األزهــري 
محافظة  فــي  "الــقــريــن"  قرية  مــن  بالقرب 
]خمسين  ـــــ/1737م(  )1150ه سنة  الشرقية 
وسبعمائة  وثالثين  لسبع  الموافق  وألف  ومائة 
األزهر  مشيخة  تولى  إليها.)...(  ونسب  وألف[ 
بعد الشيخ العروسي )1218هـ/1793م(، وقيل: 
)1208هـ(. )...( كان في مقدمة زعماء الشعب، 
وواحد من أعضاء مجلس الشورى العشرة الذين 

تقرب بهم نابليون للشعب المصري)...( 

وقد بلغت مؤلفات اإلمام الشيخ الشرقاوي ما 
يزيد على العشرين مؤلًفا.)...( وافته المنية ولقي 
الخميس 2]ثاني[ شوال)1227هـ(.)26)  يوم  ربه 

]سنة سبع وعشرين ومائتين وألف[

7 ـ الشيخ محمد الشنواني: هو اإلمام الشيخ 
الشافعي  الشنواني  منصور  بن  علي  بن  محمد 
األزهري. ولد بقرية شنوان الغرب ونسب إليها، 
وهي من قرى محافظة المنوفية.)...( ترك اإلمام 

الشنواني بعض المصنفات نوجزها فيما يأتي:

]رابع  األربعاء14  يوم  ربه  نداء  لبى   )...(
عشر[محرم)1233هـ/1818م(.)27) ]سنة ثالث 
عْشرَة  ثمان  لـ  الموافق  وألف  ومائتين  وثالثين 

وثمانمائة وألف.[

اهلل  عبد  هو  ُسويدان:  الله  عبد  الشيخ  ــ   8
الضرير  الدََّملِّيِجي  الرحمن  عبد  بن  علي  ابن 
المصري، الشاذلي، النحوي، الشافعي المعروف 
وثالثين  أربع  )1234هـ(  سنة  توفي  بُسويدان. 
فضائل  في  األربعين  صّنف  ــف.  وأل ومائتين 
أما  على  الكالم  في  الفرد  الجوهر  رمضان. 
معاني  لشرح  المكرم  القول  النحو.  في  بعد 
السلم. كشف الغموض بشرح الرجز المفروض. 
النبي المختار صلى اهلل  مطالع األنوار في مولد 
المعراج  بشرح  القيوم  الحي  هدية  وسلم.  عليه 
أخرى  مؤلفات  الزركلي  وأضاف  المنظوم.)28) 
منها: " األقوال الراجحة في بيان أسماء الفاتحة ـ 
خ" وشرح وصية أحمد بن زروق ـ خ" ورسالة 
في مصطلح الحديث ـ خ." و" اختصار صدور 

العلوم لحسام الدين األسيوطي ـ خ".)29)

قرية"  إلى  معجمه  في  المرعشلي  ونسبه 
َدَملِّيج" وفي ذلك يقول هو: " عبد اهلل بن علي بن 
عبد الرحمن ُسويدان األزبكي الصغير الشافعي، 
 " إلى  نسبة  الدََّملِّيجي،  سويدان"  ب"  الملقب 

َدَملِّيج"؛ قرية من قرى المنوفية بمصر.)30)

9 ـ الشيخ ثعيلب بن سالم المصري الشهير 
بالفشني )...( ولد سنة ألف ومائة وخمسين)...( 
توفي سنة ألف ومائتين وإحدى وأربعين.)31) بيد 
أن صاحب فهرس الفهارس قال: بأن تاريخ وفاته 

هو )1239هـ(.)32)

من السادة المالكية:

محمد  هو  ِبيِدي:  الزَّ مرتضى  الشيخ  ـ   1
الحسيني  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  ابن 
بمرتضى. عالمة  الملقب  الفيض،  أبو  بيدي،  الزَّ
كبار  من  واألنساب.  والرجال،  والحديث  باللغة 
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المصنفين. أصله من واسط في )العراق(، ومولده 
1732م(  )1145هـ/  ]سنة  بلجرام(  )في  بالهند 
الثنين  الموافق  وألــف  ومائة  وأربعين  خمس 
َزبيد)33)  في  ومنشأه  وألف[،  وسبعمائة  وثالثين 

)باليمن(، رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر)...(

توفي سنة )1205هـ / 1790م(.)34) ]خمس 
ومائتين وألف، الموافق لتسعين وسبعمائة وألف[

في  ــره  ذك على  يــأت  لم  الّزبيدي  والشيخ 
كتبها  التي  اإلجازة  نص  في  بشيوخه  التعريف 

للشيخ البيطار.

أحمد  العباس  أبو  هو  البيلي:  الشيخ  ـ   2
العدوي،  البيلي  محمد  بن  أحمد  بن  موسى  ابن 
المحقق،  العالمة،  القدوة،  الفقيه،  العمدة  اإلمام، 
وأوحد  الفضالء،  أعيان  عين  الَفّهامة،  المتفنن، 
الزمه  الصعيدي،  علي  الشيخ  عن  أخذ  النبالء، 
وانتفع به، وتصدر للتدريس، وأفاد وأجاد وانتفع 

به جماعة.

]واحد  )1141هـــ(  سنة  عدي  ببني  مولده 
)1213هـ  سنة  وتوفي  وألف[،  ومائة  وأربعين 
وألف  ومائتين  عشرة  ]ثالث  ]1798م[.")35) 
لميالد  وألف  وسبعمائة  وتسعين  لثمان  الموافق 

عيسى عليه السالم.[

أحمد  الشيخ  هو  برغوث:  أحمد  الشيخ  3ــ 
ولد   )...( األزهــري  المالكي  بُبْرُغوث  الشهير 
توفي   )...( بالبحيرة  باليهودية  المعروفة  بالبلدة 
أربع  سنة  صفر  شهر  خامس  األربــعــاء  يــوم 

وعشرين ومائتين وألف.)36)

4 ــ الشيخ محمد عرفة الّدُسوقي: هو شمس 
عرفة  ابن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين 

الّدُسوقي األزهري. ولد بدسوق، العالمة األوحد، 
دهره،  ووحيد  عصره،  محقق  األمجد،  الفّهامة، 
المنطوق  بتحقيق  المنفرد  العلوم  شتات  الجامع 
المتقدمين،  والفضالء  الفصحاء  بقية  والمفهوم، 
والمميز عن المتأخرين )...( كثر اآلخذون عليه، 
والمترددون إليه منهم: أحمد الّصاوي، وعبد الله 

الصعيدي، وحسن العطار. 

الــثــانــي  ربـــيـــع  ــــي  ف تـــوفـــي   )...(
)سنة1230هـ]1814م[( ]ثالثين ومائتين وألف 
الموافق ِلعام أربعة عشر وثمانمائة وألف للميالد[
)...( رثاه أمثل من عنه أخذ، وأكبر من له تتلمذ، 
العاّلمة، الفّهامة، حامل لواء إنشاء البديع والنظم 
العطار  حسن  الشيخ  الربيع  كزهر  هو  الــذي 

بقصيدة غراء أولها:

ــا ــَع ــأْوَج ــــّم ف ـــْد أَلَ ـــٍر َق ـــُث ده أحـــادِي
)37( َعا)...(  َفَتَصدَّ َجْمِعنا  ِبنادي  وَحلَّ 

الله  عبد  أبو  هو  األمير:  محمد  الشيخ  5ــ 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد 
العزيز الّسنباوي األزهري الشهير باألمير، وهو 
نزلوا  المغرب،  من  أصلهم  األدنــى.  جده  لقب 
بمصر ثم بناحية سنبو، فهو األستاذ العالم العالمة 
التحقيقات  صاحب  الفّهامة،  الفاضل،  العمدة، 
شيوخ  شيخ  الفائقة،  البارعة  والتآليف  الرائقة، 
أهل العلم، وصدر صدور أهل الفن، المتفنن في 
العلوم كلها؛ نقليها، وعقليها، وأدبيها. إليه انتهت 
)...( مولده  المصرية  بالديار  العلوم  الرياسة في 
وألف[،  ومائة  وخمسين  ]أربع  سنة)1154هـ( 
وتوفي في ذي القعدة سنة )1232هـ(.)38) ]اثنين 

وثالثين ومائتين وألف[
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هذا فضاًل عن العلماء الفرنسيين الذين اتصل 
وعبر  مباشرة،  بطرق  علومهم  من  وأفاد  بهم، 
الكتب المترجمة عقب حملة نابوليون على مصر. 
وقد " أشار العطار نفسه إلى ذلك في مقامته ـ إن 
جاز أن تعتبرها مصدًرا، وإن عضضنا الطرف 
عن فكرة أنه ساقها على لسان راو صديق ـ يقول 
عند  رآها  التي  الكتب  معدًدا  منها  موضع  في 
واألدبية  الرياضية  العلوم  في  وكلها  الفرنسيين 
وأطلعوني على آالت فلكية وهندسية )...( وإلى 
مكتباتهم  في  بالفرنسيين  العطار  صلة  جانب 
الكتب  بقراءة  ولع  للعطار  كان  فقد  ومصانعهم، 
 المترجمة عن اللغات األوربية وبخاصة في علمي 

التاريخ والجغرافيا حتى اشتهر عنه ذلك.")39)

الباحث سامي بدرواي متحدًثا  وهذا ما ذكره 
كالم  من  ذلك  مقتبًسا  مترَجمنا،  ثقافة  منابع  عن 
 " يقول:  ذلك  وفي  ثقافته  تنوع  عن  نفسه  الشيخ 
منابع  من  المنبع  هذا  في  يقول  نفسه  والعطار 
من  كتب  جلبت  أن  زمننا  في  ــع  )وق ثقافته: 
بالد اإلفرنج، وترجمت باللغة التركية والعربية، 
وقد  بعضها.  على  اطلعنا  دقيقة  أعمال  وفيها 
الهندسية  األصول  بواسطة  األعمال  تلك  تتحول 
في  وتكلموا  والفعل،  القوة  من  الطبيعية  والعلوم 
ومهدوا  النارية،  واآلالت  الحربية،  الصناعات 
فيها قواعد وأصواًل حتى صار ذلك علًما مستقاًل 
كثيرة،  فــروع  إلى  وفرعوه  الكتب  في  مدوًنا 
غرائب  على  االطالع  إلى  همته  به  سمت  ومن 
المؤلفات وعجائب المصنفات، انكشفت له حقائق 
كثيرة من دقائق العلوم، وتنزهت فكرته إن كانت 

سليمة في رياض الفهم.(

الغربية  بالثقافة  العطار  اتصال  جانب  وإلى 
عن طريق االحتكاك المباشر أواًل ثم عن طريق 

الكتب المترجمة، فإن الرجل قد توفرت له وسيلة 
ثالثة هي الرحلة)...(.")40)

المبحث الرابع: تالميذه.

ابن  محمد  الله  عبد  أبو  هو  ُنوِسي:  السَّ ـ   1
الشلفي  األطرش  بن  العربي  بن  ُنوِسي  السَّ علي 
ويعرف  مدفنا،  الجغبوبي  هجرة،  المكي  أصال، 
بمستغانم  ولد  السنوسي.  بابن  رأسه  مسقط  في 
في 12]ثاني عشر[ ربيع األول عام )1202هـ( 
"روح  مؤلفاته:  ـــف[)...(  وأل ومائتين  ]ثنتين 
السول  و"بغية  المطمئنة"  النفوس  وروح  السنة 
و"بغية  والقرآن"  بالحديث  والعمل  االجتهاد  في 
القاصد وخالصة المراصد" و"إيقاظ الوسنان في 
طبعت  وقد  وغيرهما".  والقرآن  بالحديث  العمل 
في  الّسنوسي"  جميعها ضمن" مجموعة رسائل 
توفي )1276هـ()41) ]سنة ستٍّ وسبعين  مصر. 

ومائتين وألف.[

إبراهيم بن علي بن  قَّا: هو  السَّ إبراهيم  ـ   2
حسن األزهري، المصري برهان الدين ولد عام 
)1212هـ( ] اثني عشر ومائتين وألف[ وتوفي 
ومائتين  وتسعين  ]ثمانية  )1298هــــ()42)  عام 
ومسنديها،  مصر  أعــالم  أحــد  وهــو"  وألــف[. 
الضرير.  وثعيلب  الصغير  األمير  عن  يروي 
محمود  بن  ومحمد  إسناًدا،  شيوخه  أعلى  وهو 
البخاري،  الرضوي  صالح  ومحمد  الجزائري، 
الفضالي،  محمد  والشمس  الرياحي،  وإبراهيم 

وأحمد الدمهوجي، وحسن العطار )...()43).

ترجمته:  في  الكتاني  قــال  الدِّمنتي:  ـ   3
بن  علي  الحسن  أبو  قال  كما  وهو  "الدِّمنتي، 
سليمان الدِّمنتي منسوب لدمنة كسدرة؛ القاموس: 
"اسم هندي قيل: أول من خط هذه القرية المنسوبة 
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العالمة  هنا  والمراد   )...( دمنات"   " قبيلتنا  إلى 
البارع  السليمانية،  الدولة  كاتب  األديب  المسند، 
أبو حامد العربي بن محمد الدِّمنتي الفاسي، كان 
نادر  فهرس  وله  واإلسناد،  الرواية  عشاق  من 
شيوخه  من  وذكر  ومصره،  جيله  ألهل  بالنسبة 
العلوي  محمد  بن  سليمان  الربيع  أبا  السلطان 

هوني، وغيرهما. والرُّ

العباس  أبي  القاضي  فاس:  أهل  عن  يروي 
أحمد بن التاودي ابن سودة وطبقته. وروى في 
الحجاز عامة عن المكيين: محمد صالح الرئيس، 
وأبي الحسن علي البيتي، ومحمد عربي البناني، 
وعبد الحفيظ العجيمي، وعمر بن عبد الرسول، 
وعبد الله بن عبد الرحمن سراج، وعبد الحفيظ 

العجيمي، ومحمد بن الحسن الحنبلي. 

وحسن  الداغستاني،  بكر  أبي  والمدنيين: 
الزاللي،  وأمين  بري،  وإبراهيم  البوسنوي، 
الشعاب،  الباقي  وعــبــد  ســفــر،  وإسماعيل 
المشهور.  العارف  اليمني  إدريــس  بن  وأحمد 
الصاوي،  وأحمد  الصغير،  األمير  والمصريين: 
وعلي الميلي، وحسن العطار، ومصطفى البناني، 
وحسن البطايحي، والقويسني، والشمس محمد 
وفا  بن  وأحمد  الضرير،  وثعيلب  العروسي، 

الحنفي. 

ومحمد  التميمي،  إسماعيل  والتونسيين: 
المناعي،  ومحمد  اللبي،  وأحمد  المحجوب، 

والبرهان الرياحي. 

والقسنطينيين: أحمد العباسي، ومحمد بن عبد 
القالنتي،  علي  والجزائريين:  الفكون.  الكريم 

وأحمد بن الكاهية وغيرهم.

وروى عالًيا فهرسة أبي العباس الهاللي عن 

الّزكُزوتي  محمد بن صالح  المعمر  آخر تالميذه 
داني عنه.  الرُّ

أجاز هو عامة لمحمد بن عبد القادر الكردودي 
محمد  الله  عبد  أبي  فاس  ولقاضي  الفاسي، 
العباس  وأبي  الحاج،  ابن  حمدون  بن  الطالب 
أحمد بن الطاهر األزدي المراكشي دفين المدينة 
الدِّمنتي  إجــازة  على  وقفت  حسبما  ـ  المنورة. 
المذكور لهم ـ وهي عامة بتاريخ 22 صفر الخير 
عام )1247هـ(،]سبعة وأربعين ومائتين وألف[ 
عقب استدعاء األول لنفسه، ولرفيقيه المذكورين.

كما وقفت على إجازة الدمنتي المذكور أيًضا 
رحمون  بن  المكي  بن  التهامي  محمد  للمسند 
 )...( عامة  كلها  إجازات  عدة  له  كتب  الفاسي، 

(44(."

من  األولــى  الطبقة  قائمة  ضمن  اسمه  ورد 
بالحضرة  المراتب  أصحاب  العلماء  أسماء 
اإلدريسية في دولة السلطان أبي الربيع سليمان 
ابن محمد بن عبد الله بن إسماعيل موطد دعائم 
الحجازية  الديار  إلى  رحلة  له  العلوية)45)  الدولة 
ذكرها أبو عيسى المهدي بن سودة في ترجمته 
من فهرسته. وقد رحل قبل) 1244هـ/ 1828م(. 

وهي تعد مفقودة.)46)

موجودة  "كناشة"  الّدمناتي  حامد  وألبــي 
بالمكتبة الملكية بالرباط، رقم: )3718).)47)

في  مات  المترَجم  أن  إلى  الكتاني  أشار  وقد 
27 شعبان عام )1253هـ(.]في سابع وعشرين 

شعبان عام ثالثة وخمسين ومائتين وألف.[

إال أن صاحب إتحاف الُمطالع يخالف الكتاني 
معتبًرا أن تاسع وعشرين شعبان عام )1253هـ( 
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كان  أنه  وذكر  وفاته،  ليوم  الحقيقي  التاريخ  هو 
بليًغا شاعًرا مجيًدا كاتًبا مقتدًرا،  عالمة مشارًكا 
األسانيد  في  الجوهر  سمط  سماها  فهرسة  له 

المتصلة بالفنون واألثر.)48)

بن  محمد  بن  حمودة  هو  الُمَقاِيِسي:  ـ   4
حمودة بن عيسى الُمَقاِيِسي)...( من كبار فقهاء 
مصر  إلى  رحل   )...( ومسنديها  الجزائر  مدينة 
)1245هـــ()49)  توفي   )...( علمائها  على  وقرأ 

]سنة خمس وأربعين ومائتين وألف[

6ـ  رفاعة رافع الطهطاوي: هو السيد رفاعة 
ابن بدوي بن علي بن محمد علي بن رافع. يتصل 
نسبه بمحمد بن علي زين العابدين بن الحسين 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  بنت  الزهراء  فاطمة  ابن 
عليه وسلم )...( ولد بطهطا بمديرية جرجا ولذلك 
سمي الطهطاوي. وكانت والدته سنة )1216هـ 
/1801م( وتوفي عام)1290هـ/1873م()50) من 
أبرز تآليفه كتاب " تخليص اإلبريز في تلخيص 
بعدما  باريس  إلى  رحلته  في  ألفه  الذي  باريز" 
العطار بذلك، ضّمنه مشاهداته  إليه أستاذه  أشار 
إقامته  أثناء  انطبع منها في ذهنه  في رحلته وما 
ونظام  فرنسا،  أحــوال  وصف  وفيها  بباريس، 
أهلها وعاداتهم، وعلومهم،  فيها، وأخالق  الحكم 
وفنونهم وآدابهم، وعقائدهم، وصنائعهم )...()51).

أفـــرد  ــاوي:  ــط ــن ــط ال ــاد  ــي ع مــحــمــد  ـ   7
يوليانوفيتش  إغناطيوس  الروسي  المستشرق 
نّيف وخمسين  سنة   [ كراتشوفسكي)ت1951م( 
وتسع مائة وألف الموافق لسنة ثمانين وثالثمائة 

وألف)1380هـ([ ] )بالروسية(: 
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عياد  محمد  شخصية  عن  فيه  تحدث  كتاًبا 
يعرف  للمترَجم  نًصا  اقتبس  وقد  الطنطاوي، 
فيه بنفسه جاء فيه قوله : " إلى حضرة الجناب 
الوقور الخواجة فرين؛ ولدت بقرية بقرب طنطا 
])1810م([  )1250هـ(  سنة  نجريد"   " تسمى 
والسبب في ذلك أن أبي كما قال الحريري: " كل 
يوم بين تعريس ورحلة"؛ وذلك ألنه كان تاجرا 
في األقمشة والبن والصابون ونحو ذلك )...()52) 

بكل  الكتاب  هذا  في  أحاط كراتشوفسكي  وقد 
الحديث  في  مستفيًضا  بالشيخ،  المتعلقة  الجوانب 
مما  فكان  العلمية،  ومسيرته  وحياته،  نشأته  عن 
بها  مر  التي  القاسية  الظروف  "ورغــم  قاله: 
التدريس باألزهر في علم  الطنطاوي نال إجازة 
الحديث، ليبدأ هذه المهنة في العشرين من عمره 
وآدابها  اللغة  علوم  إلى  اهتمامه  بعض  موجًها 
حتى اعتبر من أوائل علماء األزهر الذين اتجهوا 
حذا  ذلك  في  ولعله  أدبية  وجهة  التدريس  في 
ما  قلة  ورغم  العطار.  حسن  الشيخ  أستاذة  حذو 
باستثناء  أدبية  آثار  من  الطنطاوي  الشيخ  تركه 
والمتناثرة  المخطوطة  األدبية  ودراساته  قصائده 
منزلته  فإن  العالمية،  والجامعات  المكتبات  في 
األدبية جعلته واحًدا من بين أعالم النهضة األدبية 
هذه  إلى  ترجع  عشر[  19]التاسع  القرن  في 
الروح التجديدية التي مهد بها في األزهر لتدريس 
األدب والشعر، واتسعت فيما بعد علي يد الشيخ 
عام )1861م()53)  توفي   )...( المرصفي  حسين 

]نيف وستين وثمانمائة وألف للميالد.[

8 ـ العروسي: هو اإلمام الشيخ مصطفى بن 
العروسي  داود  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمد 
حفظ  /1798م(،  )1213هـ  بالقاهرة  ولد   )...(
وتلقى  بــاألزهــر،  والتحق  أبيه  على  الــقــرآن 
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تقلد  علمائه.)...(  كبار  على  المختلفة  العلوم 
توفي   )...( األزهر)1281هـ/1864م(  مشيخة 

)1293هـ /1876م()54).

9ـ الشيخ حسن البيطار: هو حسن بن إبراهيم 
بن  إبراهيم  بن  حسن  بن  محمد  بن  حسن  ابن 
عبد الله الشهير بالبيطار، الشافعي، األشعري، 
الميداني  وقراءة،  والدة،  الدِّمشقي  النَّقشبندي 
)ت1272هـ()55)  سنة  توفي   )...( ومدفًنا  إقامة، 

اثنين وسبعين ومائتين وألف.

10 ـ محمد شهاب الدين الشاعر: هو الشيخ 
بن  إسماعيَل  بن  محمد  الحجازي  الدين  شهاب 
وهو  مذهًبا.  الشافعي  محتًدا،  المصري  عمر 
شريف النسب، ولد بمكة المكرمة سنة )1210هـ( 
القاهرة  إلى  وألف[، حضر  ومائتين  ]سنة عْشر 
الشعر،  نظم  في  نبغ   )...( بها  ونشأ  صغيًرا، 
واشتهر به شهرة تامة )...( من مؤلفاته الكثيرة: 
القصائد  وفيه  المصري،  الدين  شهاب  ديــوان 
الشعر)...(  ومعاني  العروض،  فنون  كل  في 
]سنة  )1274هـــ(  سنة  بالقاهرة  وفاته  وكانت 

أربع وسبعين ومائتين وألف[.)56)

األديــب  هو  الخليلي:  قويدر  حسن  ـ   11
ولد  الخليلي  قــويــدر  علي  بــن  حسن  العالم 
استوطن  مغربية،  أسرة  من  بمصر)1204هـ( 
فيها  ورزق  بها،  وأقــام  الخليل،  أفرادها  أحد 
فقرأ  باألزهر،  وألحقه  حسًنا،  نباًتا  فأنبته  بحسن 
حسن  العلوم واآلداب على شيوخ وقته؛ ومنهم: 
وستين  ]اثنين  عام)1262هـ(  توفي  العطار)...( 

ومائتين وألف.[)57)

الّدّجاني النحوي: هو حسين بن  ـ   12 
عوض  بن  سلمان  بن  سالمة  بن  سليم 

سنة  ولد  الّدّجاني،  الحسيني  داود  ابن 
من  ــف.  وأل ومائتين  اثنتين  )1202هــــ( 
العطار،  حسن  والشيخ  ــده،  وال مشايخه 

والشيخ عبد الله الشرقاوي وغيرهم.)58)

16 ـ مصطفى بكري الّساعاتي:

هو  التركي:  باي  أحمد  الله  عــارف  ـ   17
ويدعى  عــارف،  أحمد  الدين  شهاب  الشيخ 
أبي  بن  الله  عصمة  إبراهيم  بن  الله  بعصمة 
الحنفي  زاده  باشا  إبراهيم  بن  إسماعيل  الوليد 
بالمملكة  اإلسالم  شيخ  اإلسالمبولي،  الحسيني 
بالمدينة  العظمى  المكتبة  ــف  وواق العثمانية، 
المنورة. )...( ولد سنة )1201هـ(. وولي شياخة 
سنة  ومات  )1262هـ(،  سنة  باألستانة  اإلسالم 

)1272هـ( بإصطنبول)59) )60)

17 ـ من تالمذة حسن العطار األمراء سامي 
الذين  بك)63)  الله  وخير  بك)62)  وباقي  باشا)61) 
مهدوا له الطريق للوصول إلى محمد علي، وهذا 
 " حسن  الغني  عبد  محمد  الباحث  إليه  أشار  ما 
محمد  إلى  الوصول  طريق  العطار  عرف  ولقد 
ـ  الخطط  صاحب  يروي  كما  له  كان  فقد  علي، 
بك،  باقي  وأخويه  باشا  بسامي  خاص  اتصال 
وبواسطتهم  مشيخة،  عليهم  وله  بك،  اهلل  وخير 
كان يجتمع على المرحوم محمد علي باشا فيجله 

ويعظمه، ويعرف فضله")64)

كان يلقي محاضراته في كل بلد يزوره، وأقبل 
على دروسه العلماء والطالب.)65)

المبحث الخامس: تصدره للتدريس.

إقراء  بالعلوم  االشتغال  الشيخ على  ـ حرص 
قدر  التي  األماكن  كل  في  وتحصيال  وتدريًسا، 
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له زيارتها، ولم يزل مشتغاًل باإلفادة واالستفادة 
لألزهر  شيًخا  بتنصيبه  المجد  بلغ  إلى  عاد  حتى 
الشريف سنة )1246هـ( ستٍّ وأربعين ومائتين 
وألف. بعدما أقّر له علماء عصره بالتفرد والتميز.

من  مجموعة  بمباشرة  منصبه  له  سمح  وقد 
اإلصالحات من خالل ثورته الفكرية على الجمود 
إذ  الممنوعة؛  المواد  بتدريسه  العلمي األزهري، 
بدأ يدرس الجغرافيا والتاريخ في األزهر وخارج 

نطاق األزهر.

يدرس  طنطاوي  عياد  محمد  تلميذه  كان  كما 
األدب في األزهر بإيحاء العطار وتحت إشرافه 
)1827م(.  سنة  حوالي  الحريري  مقامات  في 
الحديث  يدرس  أيًضا  الطهطاوي  تلميذه  بدأ  كما 
كان  مما  نص  وبال  المحاضرة،  بطريق  والسنة 

مثار إعجاب العلماء.)66)

عناية  بــاألدب  اعتنى  نفسه  العطار  أن  كما 
التراث  بعث  إلــى  دعوته  خــالل  من  خاصة، 
العربي القديم، " فلم يكن يتحرج من إنشائه، أو 
تدريسه، ويبين عدم تعارض ذلك مع وقار العلم، 
أو جالل الدين، مستشهًدا باألسالف العظام.)67) 

ناثر  عن  صــدوره  غريًبا  ليس  الكالم  وهذا 
بارع، له قلم سّيال، ونفس متدفق، وأسلوب أّخاذ، 
وشاعر مفلق، طّوع انقاد له الحرف والجرس في 

شتى أغراض الشعر، وضروبه.

تفسير  لتدريس  االعتبار  العطار  أعاد  وقد 
البيضاوي الذي هجر منذ زمن بعيد، حضره ثلة 
إليه  العلماء وجهابذتهم. وهذا ما أشار  من خيرة 
الباحث سامي بدراوي نقاًل عن صاحب الخطط 
تفسير  لقراء  مجلًسا  عقد   " العطار  أن  التوفيقية 
التفسير ال  البيضاوي، وقد مضت مدة على هذا 

إذا  فكانوا  المشايخ،  أكابر  فحضر  أحد،  يقرؤه 
جلس للدرس تركوا حلقهم وقاموا إلى درسه.")68) 
كما كان يقرأ على طلبته شرح األزهرية للشيخ 
مقدمة  في  ذلك  إلى  ويشير  النحو،  علم  في  خالد 

حاشيته على األزهرية.)69)

أريج  وانتشر  العطار،  الشيخ  صيت  ذاع  ـ 
علمه، وعبق عطره، فانتفع به خلق كثير، حتى 
في  ـ  بعده  أو  قبله،  أحد  يصلها  لم  شهرة  بلغ 
اعتقادنا ـ وهو ما جعله محط إعجاب الكثيرين، 
استقدامه  في  رغبة  ــدوا  وأب وّده،  طلبوا  الذين 
اصطدموا  لكنهم  نفحاته،  من  للنهل  بلدانهم  إلى 
أوردها  التي  القصة  ذلك  من  ومريديه،  بتالمذته 
أحمد تيمور في أعالمه؛ إذ يقول: "حدث الشيخ 
إبراهم الّسقا أحد تالميذه: )أن بعض سكان مكة 
الشيخ  علم  أعجبهم  بمصر،  المارين  المكرمة 
"ابن  فيهم  ليخلف  بينهم  يقيم  أن  فأحبوا  العطار، 
به  وينتفعوا  ])ت974هــــ([،  الهيتمي"  حجر 
له  يحسنون  زالــوا  وما  به،  فاجتمعوا  وبعلمه، 
نفسه.  تجهيز  في  وأخــذ  أجــاب،  حتى  الرحلة 
وسمع تالميذه بذلك، فاشتد أسفهم، ولم يكن فيهم 
من يجرؤ على منعه. قال: فاحتلت بأن أخرجته 
ة  بعد الدرس من صحن األزهر، ونحن في حمارَّ
وأخرج  المسائل،  بعض  أسأله  وأخذت  القيِظ، 
ويضعها  رجله  يرفع  وهو  ألخرى،  واحدة  من 
في  الضجر  لي  تبين  حتى  البالط،  حر  شدة  من 
تطيق  ال  أنت  سيدي  يا  فقلت:  وانتهرني.  وجهه 
في  بالحر  لك  فكيف  بمصر،  وأنت  الشمس  حر 
مكة، وهو هناك أضعاف ما هنا؟ ففكر ثم جزاني 

خيًرا، وفترت همته عن السفر.")70)
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المبحث السادس: أقواله وآراؤه.

"وقع  قائاًل:  ثقافته  منابع  عن  العطار  تحدث 
اإلفرنج  بــالد  من  كتب  جلبت  أن  زمننا  في 
أعمال  وفيها  والعربية،  التركية  باللغة  وترجمت 
وقد  بعضها،  على  اطلعنا  دقيقة  وأفعال  كثيرة، 
الهندسية  األصول  بواسطة  األعمال  تلك  تتحول 
وتكلموا  الفعل،  إلى  القوة  من  الطبيعية  والعلوم 
ومهدوا  النارية  واآلالت  الحربية  الصناعات  في 
فيها قواعد وأصواًل حتى صار ذلك علًما مستقاًل 
مدوًنا في الكتب وفرعوه إلى فروع كثيرة، ومن 
سمت همته إلى االطالع على غرائب المؤلفات، 
وعجائب المصنفات انكشفت له حقائق كثيرة من 
دقائق العلوم، وتنزهت فكرته إن كانت سليمة في 

رياض الفهم.")71)

تصدى العطار لحزمة من الجهود اإلصالحية، 
أحوالها،  وإصالح  البالد  تطوير  في  منه  رغبة 
الدولة  في  الحية  المفاصل  كل  تمس  تكاد  والتي 
وسنقتصر  وسياسة.  وأدًبا،  ولغة  وتثقيًفا  تعليًما، 
تخصصنا،  مجال  في  الرجل  جهود  على  هاهنا 
فقد أخذ على عاتقه التنبيه إلى بعض االختالالت 
باألزهر  التدريس  وطرائق  مناهج  تعانيها  التي 
ما  باجترار  االكتفاء  على  المعتمدة  الشريف، 
والشروحات،  والتقريرات  الحواشي  في  ورد 
واجــتــراًرا،  ــكــراًرا،  َت تكون  أن  تعدو  ال  التي 
من  والنهل  العلم  أصول  إلى  العودة  إلى  داعًيا 
ينابيعه الصافية، مع ضرورة اإلقالع عن أساليب 
التدريس العتيقة. في ذلك يقول: ")...( من تأمل 
ما سطرناه، وما ذكر من التصدي لتراجم األئمة 
في  قدمهم  رسوخ  مع  كانوا  أنهم  علم  األعــالم 
اطالع  لهم  الدينية  واألحكام  الشرعية،  العلوم 

بكلياتها  وإحاطة  العلوم،  من  غيرها  على  عظيم 
العقائد  في  المخالفين  كتب  في  حتى  وجزئياتها 
والفروع )...( ثم هم مع ذلك ما أخلوا في تثقيف 
األشعار  رقائق  من  طباعهم  وترقيق  ألسنتهم، 
الحال  إليه  انتهى  وفيما  المحاضرات..  ولطائف 
كنسبة  إليهم  نسبتنا  أن  ـ علم  فيه  وقعنا  في زمن 
عنهم  النقل  أمرنا  قصارى  فإن  زمانهم.  عامة 
وليتنا  أنفسنا،  عند  من  شيًئا  نخترع  أن  بدون 
على  اقتصرنا  بل  المرتبة،  هــذه  إلــى  وصلنا 
المتأخرون،  ألفها  محصورة  كتب  في  النظر 
العمر،  طول  نكررها  كالمهم  من  والمستمدون 
وال تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها حتى كأن 
العلم انحصر في هذه الكتب فلزم من ذلك أنه إذا 
ورد علينا سؤال من غوامض علم الكالم تخلصنا 
أو  فيه،  ننظر  وال  الفالسفة،  كالم  هذا  بأن  منه 
مسألة أصولية قلنا: لم نرها في جمع الجوامع فال 
أصل لها، أو نكتة أدبية. قلنا: هذا من علوم أهل 
الذنب..  من  أقبح  العذر  فصار  وهكذا  البطالة، 
وهذه نفثة مصدور".)72) هذا فضاًل عن آرائه في 
المستوى  عاب  فقد  خصوًصا،  والشعر  األدب، 
المنحط للشعر العربي وقتئذ، بعدما أضحى حقاًل 
يسهل اإلبحار فيه، فولج ساحته خلق كثير ممن 
كارثية.  النتيجة  فكانت  لجته،  في  أنفسهم  أقحموا 
الشعر  تعاطى  ولما   " بقوله:  عليه  أكد  ما  وهذا 
ليس  ما  امتداح  إلى  ليتوصل  الخاملين؛  بعض 
من  الماء  استرشاح  ما  واستمناح  بالمدح،  حقيًقا 
الصلد أهون ما يطلبه منه من المنح، تسفل قدره، 
المديح،  نظم  عن  بنفسه  وتجافى  أمره،  وانحط 
لما رأى في  كل ذي لب رجيح، وطبع صحيح، 
إثم  وتحمل  القدر،  وانحطاط  اإلزراء  من  ذلك 
بارق  وترقب  الذل،  مواقف  والوقوف  الكذب، 
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الصم  استرشاح  في  والطمع  المواعيد،  خلب 
الجالميد)...( وأنا أرجو أال يكتب إال ما لطف من 

الّنسيب، وعذب من التشبيب")73).

لقد كان العطار حريًصا على تقدم بالده، فلم 
يأل جهًدا في سبيل تحقيق هذا المبتغى، ويتجلى 
فهو  مبادراته،  ناهيكم عن  أقواله  ذلك من خالل 
الطهطاوي  رفاعة  تلميذه  إرسال  فكرة  صاحب 
إلى فرنسا في عهد محمد علي،  بعثة علمية  في 
يقع  ما  كل  يدون  أن  األلمعي  تلميذه  إلى  فأوعز 
ناطًقا  اإلبريز  تخليص  كتابه  فجاء  عليه  بصره 
نستنتج  أن  في شيء  المغاالة  من  وليس   " بذلك 
أن وقوف الطهطاوي عند نظام الحكم الفرنسي، 
الوقوف  وإطالته  الفرنسي،  الدستور  من  ونقله 
عندما أسماه " جوانب العدل" فيه، إنما يرتد إلى 
مزايا  إلى  تنبه  الذي   )...( العطار.  أستاذه  إيحاء 
تنتفع  أن  على  وحرصه  الفرنسية،  الديمقراطية 
بالده بها انتفاًعا رسم خطوطه العريضة لتالميذه 
يدعو  بدأ  ثمة  ومن  بمواالته.)74)(  إليهم  وعهد 
خالل  من  الغرب  مع  الحضاري  التواصل  إلى 
دعوته إلى " دراسة العلوم الدنيوية التي يرفضها 
األجنبية  واللغات  واألدب  كالرياضيات  األزهر 
وقد  والكيمياء وغيرها. ")75)  والفلك  والطبيعية، 
أجمعت المصادر التي اطلعنا عليها أن مترَجمنا 
أحوالها،  تتغير  أن  البد  بالدنا  إن  شعاره  كان 

ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها.)76)

علي  محمد  عهد  في  السياسية  مواقفه  أما 
فإننا نسجل حرص الشيخ على النأي بنفسه تجاه 
التجاذبات والصراعات بين محمد علي، والعلماء 
على  فعمل  لسياساته،  التصدي  حاولوا  الذين 
عليهم.  والتضييق  ومحاصرتهم  اضطهادهم، 
فدس عليهم الدسائس في محاولة لكسر شوكتهم. 

راضًيا  يكن  لم  العطار"  أن  من  الرغم  وعلى 
كيسا  كان  ولكنه  حوله،  يدور  ما  كل  عن  تماًما 
المصريين  بزعماء  علي  محمد  فعل  بما  اتعظ 
إلى  العطار  يلجأ  فلم  له،  المناوئين  وعلمائهم 

أسلوب المجابهة." )77) 

مكانة  على  تشهد  التجديدية  النزعة  وهــذه 
اعتبره  حتى  عصره  وعلماء  أقرانه  بين  الشيخ 

بعضهم مجدد العصر.

المبحث السابع: آثاره العلمية وتصانيفه.

لم يحوجنا المترَجم إلى البحث عن مصنفاته، 
بعضها  إلى  إشارته  خالل  من  ذلك  مشقة  فكفانا 
وعطرها  بيده،  حّبرها  التي  إجازته  نص  في 
قال  والتي  البيطار،  حسن  الشيخ  لتلميذه  بأنفاسه 
التآليف،  من  لي  بما  أجزته  قد   )...(  " فيها: 
طول  بعد  فرصة  الدهر  من  فيها  انتهزت  التي 
والحواشي،  الرسائل  من  جملة  فهي  تسويف، 
والشروح، التي ال تخلو إذا نظرت بعين االنتقاد 
أن  يستحق  مما  فليست  وجــروح،  مطاعن  عن 
ينشد في المجالس والمحافل، ويذكر في مجالس 
لعلة  إزاحــة  بعضها  سأذكر  ولكن  األفــاضــل، 
التشوف، وتبريًدا لغليل التطلع، والتلهف، فمنها: 
حاشية شرح قواعد اإلعراب، وحاشية األزهرية، 
شرح  وحاشية  الوضعية،  على  العصام  وحاشية 
إيساغوجي، وحاشية النخبة، وحاشية السمرقندية، 
المرعشي  ولدية  لَّم، وحاشيتان على  السُّ وحاشية 
الوضعية،  المنظومة  وشرح  البحث،  آداب  في 
البحث، وشرح  آداب  في  التي  المنظومة  وشرح 
في  داود  الشيخ  نزهة  التشريح، وشرح  منظومة 
علم  في  التأسيس  أشكال  شرح  وحاشية  الطب، 
 - يتمها  أن  ـ أسأل اهلل  المعني   الهندسة، وحاشية 
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علم  من  متفرقة  مسائل  في  عديدة  رسائل  ولنا 
الحكمة، والكالم، وغير ذلك.")78)

حسن  الشيخ  مؤلفات  بأهم  الئحة  يأتي  وفيما 
المجاالت  حسب  عليها،  وقفت  التي  العطار، 

المعرفية، مرتبة على حروف المعجم.

أوالً: في األدب

1ـ  إنشاء العطار في المراسالت والمخاطبات، 
إليه  يحتاج  مما  والشروط  الصكوك،  وكتابة 
وهو  طبعات،  عدة  طبع  وقد  والعام.  الخاص 

مؤلف صغير الحجم، كثير الفائدة.)79)

الخشاب  إســمــاعــيــل  ــــوان  دي جــمــع  ـ   2
ورسائله.)80)

3 ـ ديوان ابن سهل األندلسي.)81) وسماه طه 
ابن  ديوان  شرح  في  السهل  المسلك  بـ"  وادي 

سهل.")82)

4 ـ ديوان شعر)83) مفقود)84)

واألدب  اللغة  في  الكامل  كتاب  شرح  ـ   5
للمبّرد.

6ـ  مقامة في دخول الفرنساويين]الفرنسيين[ 
لإلنجليزية  تــرجــمــت  ــمــصــريــة،  ال ــار  ــدي ــل ل

عام)1998م( من قبل بيتر غراند بإسبانيا.)85) 

ثانًيا: في النحو:

1 ـ حاشية العطار على شرح األجرومية )86) 
الكتب  بدار  خطية  نسخة  منها  األزهري،  لخالد 

المصرية رقم: )4876هـ()87)

األزهرية.  شرح  على  العطار  حاشية  ـ   2
للشيخ خالد األزهري في النحو وافق تمام تأليفها 

سنة  الثالثاء  يوم  األولى  جمادى  من  السابع  يوم 
طبعات  عدة  طبع  الشام.)88)  بدمشق  )1225هـ( 

بمصر.)89)

مصطفى  شــرح  على  العطار  حاشية  ـ   3
لي)ت1085هـ(  أَطْه  إبراهيم  ]بن  حمزة  ابن 
المسمى بنتائج األفكار في شرح إظهار األسرار، 
لمحيي الدين محمد بن بير]بن علي بن إسكندر 
عـــام)1805م(،  كتبت  البركلي)ت981هـ([، 
محفوظة في دار الكتب بالقاهرة )212( قوااًل.)90)

4ـ  حاشية العطار على الميات]المية[ األفعال 
بالقاهرة  البن مالك، محفوظة في مكتبة األزهر 

(91(.(8756(
5 ـ حاشية المغني في النحو)92)

6 ـ رسالة في البسملة والحمدلة.)93)
7 ـ شرح كتاب الكامل للمبّرد.)94)

الجامع  واســـم  الجمع  بين  ــفــرق  ال ـ   8
والفردي]  الجماعي  الجنس  واسم  ]الجمع[، 
الكتب  دار  في  محفوظة  واإلفــرادي[  الجمعي 

بالقاهرة)1294( قواعد
9 ـ الفوائد الجلية في اللغة العربية.)95)

المتصلة  أم  فــي  العطار  منظومة  ـ   10
والمنقطعة.)96)

ـ  النحو  علم  فــي  العطار  منظومة  11ـ 
سنة  طبع  ـ  الفنون  مهمات  من  مجموع  في 
)1280هـ()97) ترجمت للفرنسية عام )1898م( 

بالجزائر)98).

ثالًثا: في البالغة:

الرسالة  تعريب  على  العّطار  حاشية  ـ   1
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االسفراييني،  الدين  لعصام  البيان  في  الفارسية 
المسمى برسالة عصام الدين.)99)

في  السمرقندية  على  العطار  حاشية  ـ   2
البالغة.)100) طبع بالدهينة سنة )1288هـ(.)101)

الدين  عصام  شرح  على  العطار  حاشية  3ـ 
الوضعية  رسالة  على  ابن عربشة  اإلسفراييني 
العضدية لعضد الدين اإليجي. محفوظة في مكتبة 

األزهر بالقاهرة 131 عام الوضع.)102)
4 ـ شرح المنظومة الوضعية)103)

رابًعا: في العلوم الشرعية:

نحو  الجوامع  العطار على جمع  ـ حاشية   1
الدين  لتاج  الفقه  أصول  في   (105( مجلدين)104) 

السبكي)106)

2 ـ حاشية العطارعلى متن النخبة في أصول 
الحديث.)107)

عام  كتبت  االجتهاد،  في  العالمة  رسالة  3ـ 
بالقاهر)323(  الكتب  بدار  )1832م(، محفوظة 

مجاميع تيمور.)108)

منتصف  في  ألفه  التوحيد،  في  مخطوط  ـ   4
شهر شعبان سنة )1220هـ(.

خامًسا: في العلوم الفلسفية )المنطق 
وآداب البحث(:

1 ـ تفسير مقاالت أرسطو ألبي فرج عبد الله 
ابن الطيب، كتبت عام )1827م(، محفوظة في 

دار الكتب بالقاهرة 1 ــ M فلسفة.)109)

شرح  على  الّصغرى  العطار  حاشية  ـ   2
1911م  عام  طبعت  المقاالت،  على  الّسجاعي 

المطبعة الخيرية بالقاهرة.)110)

3 ـ حاشية العطار على التهذيب للخبيصي، 
المذكور  الشرح  وبهامشها  التهذيب،  شــرح 
ببوالق  طبع  )مــنــطــق(  سعد  ــن  اب وحــاشــيــة 

سنة)1296))111).

المرعشي  رسالة  العطارعلى  حاشية  ـ   4
المسماة بالرسالة الوالدية في آداب البحث.)112)

5ـ  حاشية العطارعلى شرح إيساغوجي ألثير 
المنطق.)113)  في  األبهري])ت632هـ([  الدين 

طبع سنة )1311هـ(.)114)

الشريف  شــرح  على  العطار  حاشية  ـ   6
الدين  ألثير  الحكمة  هــدايــة  على  الحسيني 

األبهري.)115)

اإلسالم  شيخ  شرح  العطارعلى  حاشية  ـ   7
زكريا األنصاري على متن إيساغوجي. وقد شرع 
العطار في تأليف هذه الحاشية عند قراءته لشرح 
شيخ اإلسالم على متن إيساغوجي في األزهر عند 
)1228هـــ/1813م(  عام  في  إلى مصر  عودته 
من رحلته إلى تركيا وبالد الشام، والتي استمرت 
في  إال  إنهاءها  يستطع  لم  ولكنه  سنوات،  عشر 
العطار  أشار  وقد  ـــ/1821م(،  )1236ه عامي 
كنت  "وقــد  فقال:  الحاشية  آخــر  في  ذلــك  إلــى 
للشرح  قراءتي  عند  الحاشية  هذه  في  شرعت 
لبالد  السفر  من  قدومي  عام  األزهــر  بالجامع 
عشرة  السياحة  هذه  في  استكملت  وقد  الــروم، 
أعوام وكان قدومي بمصر عام)1228هـ( فكتبت 
فيها حتى انتهيت لباب التناقض، ثم عاقت عوائق 
عن إكمالها، فبقيت هكذا في زوايا النسيان حتى 
يسر اهلل إلقراء الشرح مرة ثانية )...( حتى تيسر 
ليلة مولده ـ صلى اهلل  إتمامها بعد صالة العشاء 
الثاني عشر من شهر  عليه وسلم ـ وهي االثنين 
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ربيع األول سنة )1236هـ(.)116)

الله  عبيد  شــرح  العطارعلى  حاشية  ـ   8
الخبيصي على تهذيب المنطق الشافي للتفتزاني، 
األزهــريــة  المطبعة  ـــــام)1927م(  ع طبعت 

بالقاهرة.)117)

الله  محب  شرح  على  العطار  حاشية  ـ   9
البهاري على سلم األخضري، كتب عام)1819(، 
محفوظة في دار الكتب بالقاهرة )4( منطق.)118)

حنفي  مال  شرح  على  العطار  حاشية  ـ   10
)1242هـــ/  عــام  في  ألفها  البحث.  آداب  في 

1827م()119) )120).

نيل  ــاب  ــت ك عــلــى  الــعــطــار  حــاشــيــة  11ـ 
للشريف  ــوالت  ــق ــم ال عــلــم  ــي  ف ــادات  ــع ــس ال
عام  في  ألفها  ـــ([)121)  ــدي])ت1176ه ــي ــل ــب ال
)1242هـ /1827م.(، وقد وصفها بأنها حاشية 
"وافية بالمراد غنيمة لكل استعداد" وأنها "جمعت 

بحمد اهلل ما ال يوجد في غيرها ".)122)

الشيخ  مقوالت  على  العطار  حاشية  12ـ 
في  المنتظمات  بالجواهر  المسمى  جاعي)123)  السُّ
عقود المقوالت، طبع بمصر سنة )1282هـ()124) 

.(126( (125(

العشر،  المقاالت  في  الــدرر  قالئد  ـ   13
الكتب  دار  في  محفوظة  ــام)1804م(،  ع كتبت 

بالقاهرة)340( الحكمة والفلسفة.)127)

أشار  وقــد  المقوالت.  في  منظومة  ـ   14
مقوالت  شرح  على  حاشيته  في  العطار  إليها 
منظومتي  في  قلت  وقــد   " فقال:  جاعي،  السُّ
سائر  حوت  عشر  الجمهور:  لدى  المقوالت  أن 

العلوم.")128)

سادًسا: في الرياضيات والفلك

1 ـ رسائل في الرمل)129) )130).

2 ـ رسائل في الزايرجة)131) )132) )133).

3 ـ رسالة في كيفية العمل باإلسطرالب)134)، 
والبسائط.،  والمجّيب،  المقنطر)135)،  والربعين 
علي  الرسالة  هذه  ذكر  فلكية.  رصد  آالت  وهي 
الخطط  في  للمؤلف  ترجمته  في  مبارك  باشا 

التوفيقية.)136)

سابًعا: في الطب:

والفصد  الكي  في  طبية  مقاالت  ثالث  ـ   1
والبط.)137)

المنظومة  شرح  على  العطار  حواشي  ـ   2
الطّبية لبحرق الحضرمي.)138)

وهو  األذهــان،  ُنزهة  في  األبدان  راحة  ـ   3
في  األذهـــان  "نزهة  المسماة  للرسالة  شــرح 
بدار  طبع  األنطاكي.  ــداود  ل ــدان"  األب إصــالح 

الكتب العلمية ببيروت.

4 ـ رسائل في الطب)139).
5 ـ شرح منظومة التشريح.)140)

6 ـ شرح نزهة الشيخ داود في الطب.)141)

التشريح،  علم  في  العطار  منظومة  ـ   7
كتبت عام)1808م(، محفوظة في مكتبة األزهر 

بالقاهرة )508( أباظة.)142)

8 ـ منظومة في الطب وشرحها)143).
9 ـ نبذة في علم الجراحة والطب.)144)

ثامًنا: في التاريخ:

1 ـ تاريخ لطيف مطبوع، ذكر فيه من تولى 
مصر من ابتداء الفتح إلى زمنه باختصار)145).
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اإلسالمية،  الخالفة  تحقيق  في  رسالة  ـ   2
دار  في  محفوظة  العثمانية،  الخالفة  ومناقب 

الكتب بالقاهرة 380 مكتبة زكية.)146)

3 ـ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، 
الشعر  بعض  وفيه  باألصالة،  للجبرتي  وهو 

والنثر للعطار بالمشاركة.)147)

الفرنساويين  دخـــول  ــي  ف مــقــامــة  ـ   4
]الفرنسيين[ للديار المصرية، ترجمت لإلنجليزية 
عام)1998م( من قبل بيتر غراند بإسبانيا.)148) 

تاسًعا: في الرحالت:
1ـ تحفة غريب الوطن.)149)

عاشًرا: في الهندسة:

علم  في  التأسيس  أشكال  شرح  حاشية  ـ   1
الهندسة.)150)

حادي عشر: في علم الكالم:

الكالم  علم  في  بموضوع  تتعلق  رسالة  1ـ 
المصرية  الكتب  بدار  خطية  نسخة  منها  توجد 

رقم: )3854ج(.)151)

توجد  الكالم،  علم  في  )أخــرى(  رسالة  ـ   2
رقم:  المصرية،  الكتب  بدار  خطية  نسخة  منها 

)25816 ب()152).

األربعين  المسائل  من  مسألتان  هاتان  ـ   3
علم  في  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  صنفها  التي 
بالقاهرة)122(  الكتب  دار  في  الكالم، محفوظة 

كالم مجاميع تيمور.)153)

ثاني عش��ر: كتب ألفت للرد عن األسئلة 
التي توصل بها الشيخ:

من  عليه  جاء  العطار عن سؤال  جواب  ـ   1

)1814م(،  عام  كتب  الثعيلب،  الشيخ  أستاذه 
 )1172( بالقاهرة  الكتب  دار  في  محفوظة 

كالم.)154)

من  عليه  جاء  العطار عن سؤال  جواب  ـ   2
الشيخ الفضالي.)155)

الفقير  ســؤال  عن  الشيخ  جــواب  هــذا  ـ   3
)1813م(،  عــام  كتبت  الــبــديــري،  مصطفى 

محفوظة في دار الكتب بالقاهرة.)156)

بها  امتدح  التي  القصيدة  في  العطار  ذكر  وقد 
حاضرة دمشق بعًضا من مؤلفاته، وفي ذلك يقول:

وضعُتُه شــيٌء  التأليِف  من  وعندي 

ْبِط السِّ أخي  الحفيِد  قانون  شرح  على 

وضْعُتها كبـاٍر  مَقـــاالٍت  ثـَــالث 

واْلبــَطِّ واْلفْصِد  اْلَكيِّ  حاِل  لتعريِف 

كــامٌل ِد  الُمَبرِّ َشــْرِح  على  ــْزٌء  وُج

باْلَقـــطِّ الّنــَصِّ  َغاِمـــــَض  ِفيِه  أُبيُِّن 

ُنْبَذًة اْلِجراَحــــِة  ِعْلِم  في  وأَلَّْفـــُت 
(157( لَِتعـِريِف أَكــِْل اْلُفوِل بالقطع والَخطِّ

المبحث الثامن: وفاته

ترّجل  والعطاء،  البذل  من  حافلة  مسيرة  بعد 
مترَجمنا عن صهوة الحياة بعدما أسلم روحه إلى 

بارئها بعد أن أدى مهمته على الوجه األكمل.

أن  العطار  للشيخ  ترجم  من  كل  أجمع  وقد 
للهجرة  وألف  ومائتين  خمسين  سنة  كانت  وفاته 
)1250هـ()158)، وال خالف بينهم في ذلك بحسب 
ما أفادتنا به المصادر التي اطلعنا عليها، اللهم إذا 
استثنينا رأي عبد الرزاق البيطار الذي اعتبر أن 
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ومائتين  وثالثين  خمس  إلى  يرجع  وفاته  تاريخ 
لم  إنه  "ثم  يقول:  ذلك  وفي  )1235هـــ(،  وألف 
خطفته  أن  إلى   )...( وقدره  مقامه  يترقى  يزل 
سنة  حدود  في  وذلك  العلية،  الدار  إلى  المنية، 
ألف ومائتين وخمس وثالثين.")159) ولعل الرجل 
َوِهم في ذلك، ونرجح أنه التبس عليه األمر بين 
أن  اعتبار  على  والميالدي  الهجري  التاريخين 
وثمانمائة  وثالثين  خمسة  عام  توفي  مترَجمنا 
أمر  وهذا  الحًقا.  سنبين  كما  )1835م(  وألف 
برهان  دليل وال  إلى  يحتاج رده  واضح جلي ال 

كما قال الشاعر:

ــــاِن شــْيٌء ــِصــحُّ فــي األْذَه ــَس َي ــْي ول

َدلِــيــِل ـــى  إل الــّنــهــاُر  ـــاَج  ـــت اْح إذا 

لكن المؤرخين اختلفوا حول التاريخ الميالدي 
لوفاة الشيخ، وانقسموا فريقين:

العطار  حسن  وفــاة  تاريخ  أن  يــرى  فريق 
وألف  وثمانمائة  وثالثين  أربعة  عام  إلى  يرجع 
معجم  صاحب  إليه  ذهب  ما  وهذا  )1834م(، 
التاريخ  وهــو  )ت1408هـــــــ()160).  المؤلفين 
خفاجي  المنعم  عبد  محمد  إليه  أشار  الذي  نفسه 
ربه،  نداء  لبى  وقد   " يقول:  إذ  )ت1427هـــ(؛ 
مثواه  إلى  وحمل  )1834م(،  )1250هـ(/  سنة 
األخير في جنازة مهيبة، فسالم على العطار في 
األولين، واآلخرين، وسالم عليه يوم يقوم الناس 
لرب العالمين.")161) وال يخامرنا شك في أنه من 
على  هذا  رأيه  في  اعتمد  قد  يكون  أن  المرجح 
قول عمر رضا كحالة المشار إليه أعاله باعتبار 

سبقه الزمني.

 ، ـ  الجمهور  رأي  وهو  ـ  الثاني  الفريق  أما 
فيذهب إلى أن تاريخ وفاة مترَجمنا يعود إلى عام 

خمسة وثالثين وثمانمائة وألف للميالد)1835م(. 
وقد ربطوا هذا التاريخ بالتاريخ الهجري السالف 
"راحة  كتاب  محقق  إليه  أشار  ما  وهذا  ذكره. 
والذي  مقدمته،  في  األذهان"  نزهة  في  األبدان 
اعتبر أن تاريخ وفاته )1250هـ/1835هـ( )162) 

وهو الذي نرجحه.

وقد عثرنا على أقوال بعض المترجمين ممن 
بإشارتهم  وفاته  تاريخ  تحديد  دقة في  أكثر  كانوا 
إلى اليوم والشهر والسنة بقولهم: " توفاه اهلل في 

22 مارس 1835.")163) 

الشاعر  تلميذه،  منهم  كثير  خلق  رثــاه  وقد 
رثيت  قد  وكنت   " يقول:  الــذي  الدين  شهاب 
بقصيدة  ـ  سره  قدس  ـ  العطار  الشيخ  العالمة 
ضاعت مسودتها، وليس في مخيلتي سوى أبيات 

قليلة مطلعها قولي:

ــو ُمــعــطــي األمـــان ــْه َســْلــُه أْمــًنــا َف

ـــي ـــاِن اأْلََم ُدوَن  حــــاَل  ــــٍر  أْم ُرّب 

ـــاُن يــْرجــــــــو َبــعــيــًدا ـــَس َبــيــَنــمــا اإلْن

ــي ــَداِن ــّت ال داِعــــي  ــُه  ــْن م َتـــداَنـــى  إْذ 

ــي اْزِديـــــــــــــــــاٍد ــا ف ــن ــالُ ــــَزْل آَم لــْم َت

ــَصــاِن ــْق ُن ِـــي  فـ ــَر  ــْم ــُع ال أّن  َمـــع 

ــا ــَراي ــَب ـــــي اْل ــا ُحــْكــُمــهــا ِف ــاَي ــَن ــَم واْل

ــاِن ــَري ــَج اْل َداِئــــــُم  ِباْلَباليـَـــا 

وُشــُجــونــي َخلِِّنــــي  خــلِــيــلــّي  َيـــا 

َكــَفــاِنــي ُشـــُجـــوٍن  مـــْن  ِبـــي  َمـــا  إّن 

ـــي ــٌك َجـــلَّ َربِّ ــال ُكــــــــــــــلُّ َشـــــْيٍء ه
(165( َفاني)164)  َعلَْيها  ْمــــْن  ُكلُّ  فَتَدبَّْر 
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منذ  مترَجمنا  الموت  وإن غيب  ونقول: حتى 
ما يزيد عن القرنين ـ وهذه حقيقة كل كائن ـ إال 
أن فضله ال يزال يغمر مصر وأهلها، بفضل ما 
ناهيكم  وإصالحات،  ومنجزات  أعمال  من  خلفه 
مدة  مصنًَّفا  الستين  على  نيفت  التي  مؤلفاته  عن 
عليه،  فسالم  سنة  السبعين  ناهزت  التي  حياته 
خلد  جنة  في  وجعله  واسعة،  رحمة  اهلل  ورحمه 
عند مليك مقتدر مع األنبياء والشهداء والصالحين 

وحسن أولئك رفيًقا.
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ج1.  البيطار.  الرزاق  لعبد  البشر.  حلية  وانظر:   
ص: 178 ـ 179. 

36 ـ انظر: عجائب اآلثار. للجبرتي. ج4. ص: 172.

ج1.  البيطار.  الرزاق  لعبد  البشر.  حلية  وانظر:   
ص: 280 ـ 281 

المالكية.  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة  انظر  ـ   37 
مخلوف  قاسم  بــن  عمر  بــن  محمد  بــن  لمحمد 
الكتب  دار  المجيد خيالي.  )ت1360هـ(. ت: عبد 
1424هـــ/2003م.  ط1.  لبنان.  بيروت.  العلمية. 
ج1. رقم الترجمة )1457(. ص: 520 )بتصرف(.

لمحمد  المالكية.  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة  ـ   38
المجيد  عبد  ت:  1360هـ(.  مخلوف)ت  قاسم  ابن 
ط1.  لبنان.  بيروت.  العلمية  الكتب  دار  خيالي. 

الترجمة: )1458(.  رقم  1424هـ/2003م. ج1. 
ص: 520 ـ 522. )بتصرف(.

وانظر: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم   
والمشيخات والمسلسالت. لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني. ت: إحسان عباس. دار الغرب اإلسالمي. 
بيروت. ط2. 1402هـ/ 1982م. ج1. ص: 133 

ـ 139

والفهرس  والمشيخات  المعاجم  معجم  وانظر:   
الرحمن  عبد  ليوسف  واألثــبــات.  والمسلسالت 
المرعشلي. مكتبة الرشد. ط1. 1423هـ/ 2002م. 

ج2. ص: 203 ـ 204.

39 ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
المجلة. مجلة  بدراوي.  لسامي  الحديثة.  في مصر 

ع99. 1مارس 1965م. مصر. ص: 32.

40 ـ انظر: المرجع نفسه. ص: نفسها. 

41 ـ انظر: معجم المعاجم. للمرعشلي.. ج2. ص: 266 
ـ 268. 

إسماعيل  الشيخ  أسانيد  إلى  الساري  هدية  انظر:  ـ   42
فيصل  بن  العزيز  لعبد  األنصاري)ت1417هـ(. 
ـ   258 ص:  الرياض.  الرشد  مكتبة  الراجحي. 

.260

وانظر: أعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث.   
ألحمد تيمور باشا. دار اآلفاق العربية. 1423هـ / 

2003م. ص: 25 ـ 26.

الحنابلة.  ضرائح  على  الوابلة  السحب  وانظر:   
لمحمد بن عبد اهلل بن َحميد الّنجدي)ت1295هـ(. 
بن  الرحمن  وعبد  زيد  أبو  اهلل  عبد  بن  بكر  ت: 
ط1.  بيروت.  الرسالة.  مؤسسة  العثيمين.  سليمان 

1416هـ/ 1996م. ج1. ص: 39.

المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس  انظر:  ـ   43
والمشيخات والمسلسالت. لعبد الحي بن عبد الكبير 
الغرب اإلسالمي.  دار  الكتاني. ت:إحسان عباس. 
بيروت. ط2. 1402هـ/1982م. ج1. ص: 131 

ـ 132

المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس  انظر:  ـ   44
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والمشيخات والمسلسالت. لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني. ت: إحسان عباس. دار الغرب اإلسالمي. 
بيروت. لبنان. ط2. 1402هـ/ 1982م. ج1. ص: 

402 ـ 403.

الدولة.  نظام  معالم  في  والصولة  العز  انظر:  ـ   45
بالرباط.  الملكية  المطبعة  بن زيدان.  الرحمن  لعبد 

1382هـ/ 1961م. ج2. ص : 168.

التاريخ.  عبر  وإليه  المغرب  من  الرحالت  انظر:  ـ   46
لعبد العزيز بنعبد. دار نشر المعرفة. الرباط. ط1. 

2001م. ص: 57  

47 ـ انظر: قبس من عطاء المخطوط المغربي. لمحمد 
1999م.  ط1.  اإلسالمي.  الغرب  دار  المنوني. 

ص: 1275. 

48 ـ انظر: إتحاف الُمطالع بوفيات أعالم القرن الثالث 
عشر والرابع. لعبد السالم بن عبد القادر ابن سودة. 
ط1.  اإلسالمي.  الغرب  دار   . حجي  محمد  ت: 

1417هـ/1997م. ج1. ص: 164. 

49 ـ انظر: معجم المعاجم للمرعشلي. ج2. ص: 227 
وما بعدها. 

50ـ  انظر: عصر محمد علي. لعبد الرحمن الرافعي. دار 
المعارف. ط5. 1409هـ/1989م. ص: 427.

التاسع  القرن  في  الشرق  مشاهير  تراجم  وانظر:   
للتعليم  هنداوي  مؤسسة  زيــدان.  لُجرجي  عشر. 
العربية. 2012م. ج2.  جمهورية مصر  والثقافة. 

ص: 31 ـ 35.

البهي.  لمحمد  وتطوره.  تاريخه  األزهر  وانظر:   
وزارة األوقاف وشؤون األزهر. 1383هـ/1964م. 

ص: 348 ـ 350. 

وانظر: األعالم. للزركلي. ج3. ص: 29.  

الرافعي.  الرحمن  لعبد  علي.  محمد  انظر: عصر  ـ   51
ص: 462. 

الطنطاوي.  عياد  محمد  الشيخ  حياة  انــظــر:  ـ   52
نصر  كلثوم  ترجمة:  كراتشكوفسكي.  إلغناطيوس 
عبد  وتعليق:  وتحقيق  مراجعة  فاسيليفا.  عــودة 
المركز  حسن.  الغني  عبد  ومحمد  حسن  الحميد 

2013م.  العدد1772.  القاهرة.  للترجمة  القومي 
ص: 179 ـ 182.

الطنطاوي.  عياد  محمد  الشيخ  حياة  انــظــر:  ـ   53
لكراتشكوفسكي. ص: 21 وما بعدها.

وانظر: أعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث.   
ألحمد تيمور باشا. ص: 46 ـ 51

عبد  لمحمد  والغرب.  الشرق  من  أعالم  وانظر:   
االعتماد.  مطبعة  العربي.  الفكر  دار  الغني حسن. 

1949م. ص: 30 وما بعدها. 

وما   65 ج2. ص:  عام.  ألف  في  األزهر  انظر:  ـ   54
بعدها. 

الثالث عشر.  القرن  تاريخ  في  البشر  حلية  انظر:  ـ   55
لعبد الرزاق البيطار. ج1. ص: 463 ـ وما بعدها.

وانظر: األعالم. للزركلي. ج2. ص: 178.  

العصر  فــي  اإلســالمــي  الفكر  أعـــالم  انــظــر:  ـ   56
العربية.  اآلفاق  دار  باشا.  تيمور  ألحمد  الحديث. 

1423هـ/2003م. ص: 343 ـ 345.

الرابع  وأوائل  عشر  الثالث  القرن  أعيان  وانظر:   
عشر. ألحمد تيمور باشا. دار اآلفاق العربية. ط1. 

1421هـ/2001م. ص: 138 ـ 139.

57 ـ انظر: أعيان البيان من القرن الثالث عشر الهجري 
الجمالية.  المطبعة  السندوبي.  لحسن  اليوم.  إلى 

مصر. ط1. 1332هـ/ 1914م. ص : 17.

وانظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير   
واإلقراء والنحو واللغة. ص: 702.

لنا عودة مع ترجمة مستفيضة لحسن قويد الخليلي   
في الدراسة فانظره.

التفسير  الميسرة في تراجم أئمة  ـ انظر: الموسوعة   58
وآخرون.  الزبير  لوليد  واللغة.  والنحو  واإلقراء 

ط1. 1424هـ/2003م. ص: 767.

59 ـ بسكون النون، وضم الباء الموحدة، وسكون الواو، 
في  وجــاء  القسطنطينية  لمدينة  اسم  وهو  والم، 
هامش الصفحة نفسها:" اصطنبول: وهكذا قال أبو 
الفداء عند بيانه للخليج القسطنطيني حتى تصل إلى 
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القسطنطينية وهي اصطنبول". 

فريد  ت:  الحموي.  لياقوت  البلدان.  معجم  انظر:   
بيروت.  العلمية.  الكتب  دار  الجندي.  العزيز  عبد 

لبنان. ج1. ص: 250. 

وانظر: هامش الصفحة ونفسها.  

للكتاني. ج2. ص: 722  الفهارس.  ـ انظر: فهرس   60
ـ 724.

61 ـ لم أهتد إلى ترجمته. وكل ما استطعت التوصل إليه 
حول هذه العلم ورود ذكره في كتاب الدر المنثور 
في طبقات ربات الخدور، والذي جاء فيه: " ولما 
توفي محمد علي وتولى عباس باشا حكومة مصر 
واشتدت البغضاء بينه وبين " المورهليين": باقي 
العائلة  وسائر  باشا،  وكامل  باشا،  وسامي  بك، 

الخديوية، واضطروا للهجرة من مصر"

الخدور.  ربات  طبقات  في  المنثور  الدر  انظر:   
لزينب بنت علي فّواز العاملية اللبنانية. ت: محمد 
لبنان.  بيروت.  العلمية.  الكتب  دار  أمين ضّناوي. 

ج1. ص: 407.

62 ـ لم أهتد إلى ترجمته.

63 ـ لم أهتد إلى ترجمته.

64ـ انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص: 
.38

65ـ انظر: األزهر في ألف عام. ص: 50

66ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
المجلة.  مجلة  بدراوي.  لسامي  الحديثة.  في مصر 

مصر. ع99.  مارس 1965. ص: 33.

67ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
في مصر الحديثة. ص: 33

68ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
المجلة.  مجلة  بدراوي.  لسامي  الحديثة.  في مصر 

مصر. ع99. 1 مارس1965. ص: 33.

69ـ انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص: 
.21

70 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي في العصر اإلسالمي 

الحديث. ألحمد تيمور باشا. ص: 25 ـ 26. 

71 ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
المجلة.  مجلة  بدراوي.  لسامي  الحديثة.  في مصر 

مصر. ع99. 1 مارس1965م. ص: 32.

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  وانظر:   
ص: 43.

72 ـ انظر: مقال الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
في مصر الحديثة. ص: 33. 

73 ـ انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص: 
 .59

74 ـ انظر: مقال: الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
في مصر الحديثة. ص: 35 

75ـ  انظر: أعالم المبدعين من علماء العرب والمسلمين. 
حزم  ابن  دار  كثير.  ابن  مكتبة  الفتاح.  عبد  لعلي 
بيروت. لبنان. ط1. 1431هـ/ 2010م. ج2. ص: 

.963

المنعم  عبد  لمحمد  عام.  ألف  في  األزهر  انظر:  ـ   76
خفاجي وعلي علي صبح. ص: 50.

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  وانظر:   
ص: 19.

77 ـ انظر: مقال الشيخ حسن العطار رائد البعث األدبي 
في مصر الحديثة. ص: 35. 

78 ـ انظر: حلية البشر. لعبد الرزاق البيطار. ج1. ص: 
491 ـ 492. 

الحديث.  العصر  في  اإلسالمي  الفكر  أعالم  انظر  ـ   79
ألحمد تيمور باشا. ص: 24. 

80ـ  الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع عشر. 
لطه وادي. ص: 145. 

81 ـ ذكره جرجي زيدان إلى جانب ستة كتب أخرى، 

انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص:   
.86

82 ـ انظر الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع 
عشر. لطه وادي. ص: 145. 
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83 ـ انظر: معجم المؤلفين. لكحالة. ج1. ص: 588.

وانظر: شيوخ األزهر. ألشرف فززي صالح. ج2. ص: 
 .40

84 ـ انظر الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع 
عشر. لطه وادي. ص: 144 

الكتب  دار  في  محفوظة   )1800( عــام  كتبت  ـ   85
بالقاهرة، )7574( أدب. 

للعطار.  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:   
ص: 15

86 ـ انظر: األزهر في ألف عام. ج2. ص: 52. 

إسماعيل  لعمرو  في مصر.  األزهر  انظر: شيوخ  ـ   87
محمد. ص: 72. 

88 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

89 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث، ص 25. 

للعطار.  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:  ـ   90
ص: 13. 

91 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 14. 

92 ـ انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص: 
 .84

الخزانة  تيمر في “ فهرس  أحمد  المرحوم  ـ ذكرها   93
التيمورية”.  

انظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص:   
.85

94 ـ انظر: شيوخ األزهر. ألشرف فوزي صالح. ج2. 
ص: 40. 

95 ـ انظر: معجم المؤلفين. ج1. ص: 588. 

96 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 15. 

97 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25. 

وانظر: حسن العطار. لمحمد عبد الغني حسن. ص: 86

للعطار.  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:  ـ   98
ص: 15. 

99 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 14. 

100 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

وانظر: معجم المؤلفين. لكحالة. ج1. ص: 588.  

101 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25. 

102 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. لحسن بن 
محمد الشافعي ابن العطار. ص:14. 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   103
ص: 84. 

104 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

ثالثة  أنه  إلى  وأشار  باشا،  تيمور  أحمد  ذكره  ـ   105
أجزاء، طبع بمصر. 

انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25.  

106 ـ انظر: معجم المؤلفين. لكحالة. ج1. ص: 588. 

107 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 14. 

للعطار.  األذهان  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:  ـ   108
ص: 14. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   109
ص: 14. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   110
ص: 15. 

111 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25. 

112 ـ انظر الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين 
الجمود والتجديد. لعبد اهلل العزباوي. دار الشروق. 

 2006

113 ـ انظر: معجم المؤلفين. لكحالة. ج1. ص: 588. 

114 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25. 

115 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 15.  

116 ـ انظر: الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين 
الجمود والتجديد. لعبد اهلل العزباوي. دار الشروق. 

117 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 15. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   118
ص: 14 
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حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  وانظر:   
ص: 84.

عشر  الثامن  القرن  في  المصري  الفكر  انظر:  ـ   119
دار  العزباوي.  اهلل  لعبد  والتجديد.  الجمود  بين 

الشروق.2006 

120 ـ محفوظة في مكتبة األزهر بالقاهرة )36484( 

للعطار.  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:   
ص: 14.

121 ـ انظر: شيوخ األزهر. ألشرف فوزي صالح. ج2. 
ص: 40. 

122 ـ انظر: الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين 
الجمود والتجديد. لعبد اهلل العزباوي. دار الشروق. 

123 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

124 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي الحديث. ص: 25. 

125 ـ الحاشية للعطار، أما الجواهر المنتظمات، فهي: 
شرح لعقود المقوالت العشر، وكالهما أي، المتن 
ـــ(،  )ت1197ه السجاعي  أحمد  للشيخ  والشرح 
وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم: 

.(2409(

إسماعيل  لعمرو  في مصر.  األزهر  شيوخ  انظر:   
محمد. المنهل. ص: 71.

 ،1911 عام  طبعت  الكبرى،  الحاشية  وتسمى  ـ   126
المطبعة الخيرية بالقاهرة. 

لحسن  ــان.  األذه نزهة  في  األبــدان  راحة  انظر:   
الكتب  العطار. ت. وتع: أيمن ياسين عطعط. دار 

العلمية. بيروت. لبنان. ط1. ص: 15.

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   127
ص: 13. 

128 ـ انظر: الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين 
الجمود والتجديد. لعبد اهلل العزباوي. دار الشروق. 

129 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396 

المثقوب  الــدر  انظر:  الموضوع  في  للتوسع  ـ   130
الباسط  عبد  لمحمود  الــغــيــوب.  أســـرار  ــي  ف

األزهرية  التجارية  المحمودية  المكتبة  الطوخي. 
الرمل.  1354هـ/1935م. باب: رسالة في أحكام 

ص: 180 وما بعدها.

131 ـ انظر: فيض الملك الوهاب مج1. ص: 396. 

132 ـ الزايرجة: علم يهتم يعتمد على عمليات رياضية، 
وهو من نوع الجبر. برع في هذا العلم، أبو العباس 
تسمى؛  زايرجة  له  وكانت  مراكش،  دفين  بتي  السِّ

زايرجة العالم.

في  المثقوب  الدر  انظر:  الموضوع،  في  للتوسع  ـ   133
الطوخي.  الباسط  عبد  لمحمود  الغيوب.  أســرار 

المكتبة المحمودية. 

)باب(: فتق الرتقة في الزايرجة لسهل بن عبد اهلل   
اإلشبيلي. ص: 71 وما بعدها.

األسرار  كشف  في  الهندسية  الزايرجة  وانظر:   
الخفية. لعبد الفتاح السيد الطوخي. دار الجيل للنشر 

والطباعة والتوزيع. 1991.

لتحديد  القدم  منذ  استخدم  جهاز  اأُلْســُطــْرالب:  ـ   134
القبة  في  السماوية  االجــرام  ومواقع  االحداثيات 

الفلكية.

لتبسيط  اإللــكــتــرونــي  الفلكي  المعجم  انــظــر:   
المصطلحات الفلكية على الشابكة.

 QATAR – FALAK.COM  

آالته  وذكــر  باإلسطرالب  العمل  كيفية  وانظر:   
وأجزائه، البن الصفار. ت: مياس بياكروزا. مجلة 
مدريد.  في  اإلسالمية  للدراسات  المصري  المعهد 
وما   47 ص:  مــج1.  1955م.  ـــ/  1374ه ع3. 

بعدها.

بصمه  لسائر  الحديث.  الفلكي  القاموس  وانظر:   
جي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ص: 47.

الدائرة  به  المقصود  عربي  فلكي  )مصطلح   -  135
  ) ALMUCANTAR الموازية لألفق

لتبسيط  اإللــكــتــرونــي  الفلكي  المعجم  انــظــر:   
المصطلحات الفلكية على الشابكة.

QATAR – FALAK.COM  
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136 ـ انظر: شيوخ األزهر في مصر. لعمرو إسماعيل 
محمد. المنهل. ص: 72. 

137 ـ انظر: شيوخ األزهر في مصر. لعمرو إسماعيل 
محمد. المنهل. ص: 73. 

138 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 15. 

139 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   140
ص: 84. 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   141
ص: 84. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   142
ص: 13. 

كحالة. ج1.  لعمر رضا  المؤلفين.  معجم  انظر:  ـ   143
ص: 588. 

144 ـ انظر: األزهر في ألف عام. ج2. ص: 52. 

145 ـ انظر: فيض الملك الوهاب. مج1. ص: 396. 

146 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 14. 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   147
ص: 86. 

الكتب  دار  في  محفوظة   )1800( عام  كتبت  ـ   148
بالقاهرة، )7574( أدب. 

للعطار.  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:   
ص: 15

149 ـ انظر: معجم المؤلفين. ج1. ص: 588. 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   150
ص: 84. 

151 ـ شيوخ األزهر في مصر. لعمرو إسماعيل محمد. 
المنهل. ص: 71. 

152 ـ انظر: شيوخ األزهر في مصر. لعمرو إسماعيل 
محمد. المنهل. ص: 71. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   153
ص: 14. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   154
ص: 13. 

155 ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان. ص: 15. 

للعطار.  ـ انظر: راحة األبدان في نزهة األذهان.   156
ص: 13. 

157 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث. 
القاهرة.  العربية.  اآلفاق  دار  باشا.  تيمور  ألحمد 

1423هـ/ 2003م. ص: 20.

158 ـ انظر: أعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث. 
ألحمد تيمور باشا. ص: 24.

وانظر: فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء أوائل   
القرن الثالث عشر والتوالي. ص:397

ومدنها  القاهرة  لمصر  الجديدة  الخطط  وانظر:   
وبالدها. لعلي مبارك. ج4. ص: 38

والسياسة  الفكر  في  عشر  الثالث  القرن  أعيان    
لجنة  )ت1379هـ(.  بك  مردم  لخليل  واالجتماع. 
ط1.  لبنان.  بيروت.  وانظر:  العربي  التراث 

1971. ص: 157.

وانظر: شيوخ األزهر. ألشرف فوزي صالح. ج2.   
ص: 40

الجامع  شيوخ  طبقات  في  األبهر  النور  وانظر:   
ْعمي. ص: 30 األزهر. لمحيي الدين الطُّ

القرن  في  المجهولون  والشعراء  الشعر  وانظر:   
التاسع عشر. لطه وادي. ص: 140

159 ـ انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. 
لعبد الرزاق البيطار. ج1. ص: 492. 

كحالة. ج1،  لعمر رضا  المؤلفين.  انظر: معجم  ـ   160
ص: 587. 

المنعم  عبد  لمحمد  عام.  ألف  في  األزهر  انظر:  ـ   161
األزهرية  المكتبة  صبح.  علي  وعلي  خفاجي 
للتراث. ط3. 1432هـ/ 2012م. ج2. ص: 52. 

للعطار.  األذهان  نزهة  في  األبدان  راحة  انظر:  ـ   162
ت: أيمن ياسين عطعط. المقدمة. ص: 11. 
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وانظر: األعالم. للزركلي. ج2. ص: 220.  

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  وانظر:   
ص: 22.

رائد  العطار  حسن  الشيخ  مقال  عنوان  وانظر:   
بدراوي.  لسامي  الحديثة.  في مصر  األدبي  البعث 

العنوان. ص:30

األزهر  شيخ  العطار  حسن  الشيخ  مقال:  انظر:  ـ   163
الحركات  بوابة  موقع  علي.  الرحيم  لعبد  المجدد. 

اإلسالمية. 

www. Islamist- movements.com مارس   
2015م. على الشابكة:  السبت21 

حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن  انظر:  ـ   164
ص: 53. 

)لكل(،  الياء؛ ألنه خبر  بحذف  )فان(  الصواب:  ـ   165
وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة. 
الثالثي  )فنى(  الثالثي  الفعل  من  فاعل  اسم  وهو 
قوله  من  البيت  هذا  الشاعر  اقتبس  وقد  )فني(. 
ُذو  ربَِّك  وْجُه  وَيْبَقى  َفاٍن  َعَلْيها  َمْن  ُكلُّ   " تعالى: 
ـ   24 اآليتان:  الرحمن  اِم". سورة  واالْكــرَ الجالِل 

.25

قائمة المصــادر والمراجع

عشر  الثالث  القرن  أعالم  بوفيات  الُمطالع  إتحاف  ـ 
سودة.  ابن  القادر  عبد  بن  السالم   لعبد  والرابع. 
ط1.  اإلسالمي.  الغرب  دار  حجي.  محمد  ت: 

1417هـ/1997م. 

اآلباء  مطبعة  شيخو.  لويس  لألب  العربية  اآلداب   -
اليسوعيين. بيروت.1910م. 

وزارة  البهي.  لمحمد  وتطوره.  تاريخه  األزهر  ـ 
األوقاف وشؤون األزهر. 1383هـ/1964م.

خفاجي  المنعم  عبد  لمحمد  عام  ألف  في  األزهر  ــ 
وعلي علي صبح. المكتبة األزهرية للتراث. ط3. 

1432هـ/2012م. 

بيروت.  للماليين.  العلم  دار  للزركلي.  األعــالم   -

لبنان. ط15. أيار / مايو 2002م

العصر  في  اإلسالمي  الفكر  أعالم  الفكر  أعالم   -
العربية.  اآلفاق  دار  باشا.  تيمور  ألحمد  الحديث 

القاهرة. 1423هـ/ 2003م.

أعالم المبدعين من علماء العرب والمسلمين. لعلي   -
عبد الفتاح. مكتبة ابن كثير. دار ابن حزم. بروت ـ 

لبنان.  ط1. 1431هـ/ 2010م. 

أعالم من الشرق والغرب. لمحمد عبد الغني حسن.   -
دار الفكر العربي. مطبعة االعتماد. 1949م.

إلى  الهجري  الثالث عشر  القرن  من  البيان  أعيان   -
الجمالية. مصر.  المطبعة  السندوبي.  لحسن  اليوم. 

ط1. 1332هـ/1914م. 

والسياسة  الفكر  في  عشر  الثالث  القرن  أعيان   -
العربي  التراث  لجنة  لخليل مردم بك.  واالجتماع. 

بيروت. لبنان. ط1. 1971

عشر.  الرابع  وأوائــل  عشر  الثالث  القرن  أعيان   -
ط1.  العربية.  ــاق  اآلف دار  باشا.  تيمور  ألحمد 

1421هـ/2001م. 

عشر.  التاسع  القرن  في  الشرق  مشاهير  تراجم   -
والثقافة.  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  زيدان.  لُجرجي 

جمهورية مصر العربية. 2012م.

دار  حسن.  الغني  عبد  لمحمد  العطار.  حسن   -
المعارف .  جمهورية مصر العربية. ط2. د.ت.

لعبد  عشر.  الثالث  القرن  تاريخ  في  البشر  حلية  ـ 
الرزاق البيطار. 1380هـ/1961م. 

إلغناطيوس  الطنطاوي.  عياد  محمد  الشيخ  حياة   -
كراتشكوفسكي. ترجمة: كلثوم نصر عودة فاسيليفا. 
مراجعة وتحقيق وتعليق:  عبد الحميد حسن ومحمد 
عبد الغني حسن. المركز القومي للترجمة القاهرة. 

2013م.

وبالدها.  ومدنها  القاهرة  لمصر  الجديدة  الخطط   -
لعلي مبارك.د. ط. د.ت. 

لمحمود  الغيوب.  أســرار  في  في  المثقوب  الدر   -
التجارية  المحمودية  المكتبة  الطوخي.  الباسط  عبد 
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األزهرية 1354هـ/1935م.

لزينب  الخدور.  ربات  طبقات  في  المنثور  الدر   -
أمين  محمد  ت:  اللبنانية.  العاملية  فّواز  علي  بنت 

ضّناوي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

العطار.  لحسن  األذهان.  نزهة  في  األبدان  راحة   -
العلمية.  الكتب  دار  ياسين عطعط.  أيمن  ت. وتع: 

بيروت. لبنان. ط1.  

لعبد  التاريخ.  عبر  وإليه  المغرب  من  الرحالت   -
ط1.  الرباط.  المعرفة.  نشر  دار  بنعبد.  العزيز 

2001م.

بن  الكبير  لعبد  فاس.  أهل  بيوتات  في  اآلس  زهر   -
هاشم الكتاني ويليه: تحفة األكياس ومفاكهة الجالس 
فيما غفل عنه صاحب زهر اآلس في بيوتات أهل 
فاس. لمحمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني. ت: 
علي بن المنتصر الكتاني. مطبعة النجاح الجديدة. 

الدار البيضاء. ط1. 1422هـ/2002م.

الزايرجة الهندسية في كشف األسرار الخفية. لعبد   -
والطباعة  للنشر  الجيل  دار  الطوخي.  السيد  الفتاح 

والتوزيع. 1991.

بن  لمحمد  الحنابلة.  ضرائح  على  الوابلة  السحب   -
عبد اهلل بن َحميد الّنجدي. ت: بكر بن عبد اهلل أبو 
مؤسسة  العثيمين.  سليمان  بن  الرحمن  وعبد  زيد 

الرسالة. بيروت. ط1. 1416هـ / 1996م. 

لمحمد  المالكية.  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة  ـ 
ابن قاسم مخلوفت: عبد المجيد خيالي. دار الكتب 

العلمية. بيروت. لبنان. ط1. 1424هـ/2003م. 

التاسع  القرن  في  المجهولون  والشعراء  الشعر   -
عشر. لطه وادي. د.ت.

الشركة  صالح.  فوزي  ألشرف  األزهــر.  شيوخ  ـ 
العربية للنشر والتوزيع القاهرة. د.ت.

إسماعيل محمد.  لعمرو  األزهر في مصر.  شيوخ   -
المنهل. د. ت.

في  المغربية  التجارية  البيوت  والثروة  العائلة   -
مصر العثمانية. لحسام محمد عبد المعطي. الهيئة 

المصرية للكتاب. القاهرة. ص: 368.

عجائب اآلثار في التراجم واألخبار. لعبد الرحمن  ـ 
الجبرتي. ت: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 

مطبعة . دار الكتب المصرية. القاهرة. 1998م.

العز والصولة في معالم نظام الدولة. لعبد الرحمن  ـ 
1382هـ/  بالرباط.  الملكية  المطبعة  زيدان.  ابن 

1961م.

دار  الرافعي.  الرحمن  لعبد  علي.  محمد  عصر  ـ 
المعارف. ط5. 1409هـ/1989م.

الفكر المصري في القرن الثامن عشر بين الجمود  ـ 
والتجديد. لعبد اهلل العزباوي. دار الشروق.2006م.

المعاجم  ومعجم  ــات  ــب واألث الــفــهــارس  فهرس   -
والمشيخات والمسلسالت. لعبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني. ت: إحسان عباس. دار الغرب اإلسالمي. 

بيروت. لبنان. ط2. 1402هـ/ 1982م. 

القرن  أوائل  بأنباء  المتعالي  الوهاب  الملك  فيض   -
الستار  عبد  الفيض   ألبي  والتوالي.  عشر  الثالث 
ابن عبد الوهاب البكري الصديقي. دراسة وتحقيق: 
األسدي.  مكتبة  دهبس.  بن  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد 

مكة المكرمة. العزيزية. ط2. 1430هـ/2009م.

دار  جي.  بصمه  لسائر  الحديث.  الفلكي  القاموس   -
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. د. ت.

قبس من عطاء المخطوط المغربي. لمحمد المنوني.   -
دار الغرب اإلسالمي. ط1. 1999م

عبد  فريد  ت:  الحموي.  لياقوت  البلدان.  معجم   -
العزيز الجندي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربي. لعمر   -
رضا كحالة. مؤسسة الرسالة. 1376هـ/1957م.

معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف إليان  ـ 
سركيس, مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة.

المصطلحات  لتبسيط  اإللكتروني  الفلكي  المعجم   -
الفلكية على الشابكة. 

QATAR – FALAK .COM  

معجم المعاجم والمشيخات والفهرس والمسلسالت   -
واألثبات. ليوسف عبد الرحمن. المرعشلي.  مكتبة 
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الرشد. ط1. 1423هـ/ 2002م.  

المغاربة في مصر في العصر العثماني. )1517م   -
ـ 1798م(. لعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 
المطبوعات  وديوان  المغربية،  التاريخية  المجلة 

الجامعية. الجزائر. تونس. 1982م.

الشارقة  مركز  اإلسالمية.  المعارف  دائرة  موجز   -
لإلبداع الفكري. ط1. 1418هـ/1998م.

التفسير  أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة  ـ 
وآخرون.  الزبير  لوليد  واللغة.  والنحو  واإلقراء 

ط1. 1424هـ/2003م.

األزهر.  الجامع  شيوخ  طبقات  في  األبهر  النور   -
ْعمي. د.ت.  لمحيي الدين الطُّ

هدية الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل األنصاري.   -
الرشد  مكتبة  الراجحي.  فيصل  بن  العزيز  لعبد 

الرياض. 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين.  ـ 
إلسماعيل باشا البغدادي. مؤسسة التاريخ العربي. 

استانبول. 1951م.

المقاالت:

]السادس   16 األزهر  شيخ  العطار  حسن  أحفاد   -
لمحمد سيد  يفتحون خزانة ذكريات جدهم.  عشر[ 
إلكترونية[.  األزهر]جريدة  صوت  جريدة  أحمد. 

الخميس 4 فبراير 2016م.

في  األدبـــي  البعث  ــد  رائ العطار  حسن  الشيخ   -
ـ   1766  / هـ   1250 ـ   1180( الحديثة  مصر 
ع99.  المجلة.  مجلة  بدراوي.  لسامي  1835م(. 

1مارس1965م

لعبد  المجدد.  األزهــر  شيخ  العطار  حسن  الشيخ   -
الرحيم علي. موقع بوابة الحركات اإلسالمية على 

الشابكة: مارس 2015 السبت21  
 www. Islamist- movements.com

وأجزائه,  آالته  وذكر  باإلسطرالب  العمل  كيفية   -
المعهد  مجلة  بياكروزا.  مياس  ت:  الصفار.  البن 
ع3.  مدريد.  في  اإلسالمية  للدراسات  المصري 

1374هـ/ 1955م.  مج1.
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مقدمة: 

نشط الباحثون في حقل الدراسات األندلسية والمغربية منذ منتصف القرن الماضي على جمع 
الدهر من كفه أو طوته يده في غيهب مطبق، فكان أن ظهر غيرما ديوان،  أشعار من أسقطهم 
وال شك أن مثل هذا الصنيع يفيد الدرس النقدي بما يقدمه من عون للباحثين إلصدار أحكام نقدية 
دقيقة مبنية على استقراء كامل بداًل عن األحكام النقدية الفجة القائمة على الظن والترجيم، ولعل 

هذا ما دفعنا للسير في هذا المهيع الذي اختطه لنا أساتذتنا المحققون.

اإلشبيلي  الصابوني  البــن  اختيارنا  جــاء 
األدبية  مكانته  أهمها:  األسباب،  من  لمجموعة 
وعصر  عامة  األندلسي  األدب  في  المرموقة 
الموحدين بصورة خاصة، وثانيها تسليط الضوء 
على مرحلٍة حرجة من التاريخ األندلسي، مرحلٍة 
مما اضطر  الفوضى واالضطراب  عليها  غلبت 
وقتئٍذ،  األندلسي  الجحيم  من  للخروج  األدبــاء 
بحسب علمي- عن   - الباحثين  انصراف  وثالثها 
)شعره  أدبــه  يدي  بين  والوقوف  به  التعريف 

وتوشيحه( .

الدراسة  هذه  فقد جاءت  األمر  يكن من  مهما 

بالشاعر  عرفنا  األول:  القسم  في  قسمين،  على 

وبموضوعات شعره وتوشيحه، وبينا خصائصهما 

الثاني: جمعنا شعره وتوشيحه بقدر  الفنية، وفي 

ما تيسر لنا من مراجع ومظان. والحق أن مهمة 

البحث والتنقير عسيرة خاصة لمن يعيش في مثل 

ظروف بالدنا. 

د. محمد محجوب محمد عبد المجيد
جامعة أم درمان اإلسالمية- السودان

ابوني اإلشبيلي ابُن الصَّ
ى من شعره وموشحاته( )حياُتُه وما تَبقَّ

"جمع وتوثيق ودراسة"
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القسم األول

ابن الصابوني

الرجل والفنان

محمد  بن  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  اسمه 
ويلقب  بكر،  أبا  يكنى  الصدفي)1)،  إبراهيم  ابن 
بإشبيلية  ولد  الصابوني،  بابن  ويعرف  بالحمار، 
ميالده،  تاريخ  مترجموه  يحدد  ولم  إليها،  فنسب 

لكنه في الغالب بعد سنة 570هـ)2).

يقول  أبيه،  عن  مقتضبتان  إشارتان  وثمة 
بالثقة  مشهوًرا  الشهود  من  كان  "إنه  سعيد  ابن 
ابن  من  مستنتًجا  المقري  ويقول   ،(3(" والعدالة 
ابن  قول  فقيًها")4)، وسواء صح  "كان  أنه  سعيد 
سعيد أو صدق استنتاج المقري فأغلب الظن أن 
أسرته قد دفعت به -كعادة األسر األندلسية- إلى 
الُكتَّاب وحلقات العلم لحفظ القرآن الكريم وتلقف 
العربية، فقد ذكر غير واحد من مترجميه  علوم 
علي  أبي  األندلس،  نحاة  كبار  يد  علي  تتلمذ  أنه 
َلْوِبين)5)، وأبي الحسن الدبَّاج)6)، كما أخذ الفقه  الشَّ
عن رأس المالكية وقتئذ ابن َزْرُقون)7)، ويبدو أن 
أساتذته،  على  يشغب  تلميًذا  كان  الصابوني  ابن 
كما كان لجوًجا، كثير الجدال حتى اضطر أستاذه 
غضب  لحظة  في  بالحمار  نعته  إلى  الشلوبين 

منه)8). 

لسانه  على  جرى  قد  الشعر  نبع  أن  ويبدو 
مبكًرا فأشعره إلى جوار لجاجه بكثير من الزهو 
حدود  تجاوزت  قد  شهرته  أن  ويبدو  والخيالء، 

مدينته.

الُعَلى  أبي  دولــة  إشبيلية  حيز  على  وتطل 
مأمون بني عبد المؤمن)9)، وال ندري على وجه 

في  كان  الغالب  في  لكنه  به،  التحق  متى  اليقين 
زمرة المبايعين له- بوصفه أكبر شعراء إشبيلية- 
ظله  يتفيؤ  ظل  أنه  الظن  وأكبر  624هـــ،  سنة 
الظليل حتى غادر أبو العلى إشبيلية مولًيا وجهه 

شطر مراكش.

فوضى  حدثت  العلى  أبي  دولة  سقوط  وبعد 
فكان  وإشبيلية خاصة،  األندلس  بالد  في  عارمة 
أن وثب إلى سدة الحكم المعتضد الباجي)10) الذي 
بايعه اإلشبيليون- وما أكثر بيعاتهم-وكان صاحبنا 
مرتادي  أحد  بل  مادحيه،  أحد  الصابوني  ابن 
كما  وله معه قصص ومشاهد مشهورة  مجلسه، 
يقول ابن سعيد)11)، ويظل في كنف الباجي حتى 
اغتياله سنة 631هـ. ويبدو أن أفق إشبيلية قد بدأ 
ُمرسية  صوب  وجهه  ولى  أن  فكان  به،  يضيق 
سنة   (12( الملك  عبد  بن  عزيز  واليها  ومــدح 

632هـ كما يقول ابن األبار)13).

األرض  ضاقت  فقد  أمــر  من  يكن  ومهما 
بصاحبنا فمعظم ممدوحيه قضوا قتاًل أو اغتيااًل، 
فضاًل عن سوء األحوال عامة في بالد األندلس، 
مما اضطره للبحث عن مالذ يأمن فيه نفسه ويقدر 
الموحدين  شمس  كانت  ولما  الشعرية،  موهبته 
تغرب في عين حمئة بالمغرب واألندلس، كانت 
تشرق شمس أخرى في إفريقيا، في تونس، أعني 

دولة الحفصيين.

ويرسل ابن الصابوني قصيدة يمدح بها األمير 
تمهيًدا  الطلبة  أحد  مع  الحفصي)14)  زكريا  أبا 
لمقدمه وتهيئة لحضوره. ويتجاوز البحر حتى إذا 
وصل األمير أكرم وفادته، يقول ابن سعيد"ولقى 
وجنى  َمْلَيانة)15)،  على  المقدس  األمير  موالنا 
بإطنابه جني لسانه، فيقال إنه - قدس اهلل روحه 
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- عرفه فاستدعي حتى لثم بنانه، وأنشده قصيدة 
مطلعها:

وُمـرتـَحــٍل ِحــــلٍّ  فـــي  بـارَك  اللُه 
الملِل)16) في  اإلســالم  ِملََّة  ُمْعلًِيا  يا 

وُيرشدني يدعوني  عُد  والسَّ فسرُت 

َفــُجــِل ــٍة  ــان ــَي ــْل َم فـي  ــادَة  ــع ــسَّ ال إنَّ 

فيها  تصرف  دينار،  بخمسمائة  عليه  فأنعم   
بأنواع التهتك واالستهتار")17)، ويبدو أنه لم يبق 
يمم وجهه شطر مصر،  أن  فكان  بتونس  طوياًل 
ابن  الطبيب  صديقه  أن  الظن-  -تقدير  ونقدر 
عتبة اإلشبيلي)18) -الذي سبقه إلى إفريقية ثم إلى 
أوعز  من  هو   - بمارستانها  مكانة  وتبوأ  مصر 
َيْغُمور)19)  بابن  والنزول  مصر  إلى  باللجوء  له 

الملقب بكهف المغاربة. 

ويتنقل صاحبنا ما بين القاهرة واإلسكندرية، 
من  وكان  سلطانها،  جلساء  من  كثيًرا  ويمدح 
أجازه  الذي  الذكر  السالف  يغمور  ابن  ممدوحيه 
كيف  نتعجب  أن  ولنا  عدًدا)20).  درهًما  بخمسين 
البخس  الثمن  بهذا  أن يجيزه  يغمور  استقام البن 
لقب  أنه  لدرجة  والمعرفة  بالكرم  معروف  وهو 
بكهف المغاربة. أكبر الظن أن البن يغمور رأًيا 
ال  إنساًنا  بوصفه  الصابوني  ابن  شخصية  في 
شاعًرا، فربما أجازه بهذا المبلغ الزهيد حتى يكفه 
عن العجب الذي يمأل شخصيته، وكأنه يريد أن 

يرده عما هو سادر فيه. 

الصابوني  ابن  شعر  فقد  األمر  يكن  ومهما   
عن  فضاًل  والمهانة،  الذلة  من  قليل  غير  بقدر 
ازدراء لمكانته الشعرية، وهو شعور لم يألفه من 
قبل، وكيف يألفه، وهو ابن الفقيه مقاًما، وشاعر 

األندلس بال منازع مكانًة. لم يستطع جسده تحمل 
هذين العبئين فمات كمًدا كما يقول ابن سعيد)21).

وفاته،  تاريخ  تحديد  في  المؤرخون  ويختلف 
فابن  ــه،  روح فيه  فاضت  ــذي  ال المكان  وفــي 
شاكر  ابن  وتبعه  634هـــ)22)،  سنة  جعله  األبار 
أعرف  ابن سعيد-وهو  يجزم  بينما   ،(23( الكتبي، 
الناس به- أنه توفي سنة 636هـ؛ أي العام الذي 
حد  على  الطبيب  عتبة  ابن  صديقه  فيه  توفى 
إنه  سعيد  ابن  فيقول  وفاته  مكان  أما  قوله)24). 
مات باإلسكندرية)25)، ويقول ابن األبار إنه توفي 
بينما  مصر)26)،  إلى  اإلسكندرية  من  طريقه  في 
جعل الصفدي وفاته ببرقة وهو عائد إلى الغرب 
)األندلس( )27). والغالب أنه مات صرورة، إذ لم 
يذكر أحد من مترجميه أنه تزوج أو أن له عقًبا. 

شخصيته:

وصلت  التي  األخبار  مجمل  من  الواضح 
ابن  أن  سعيد-  ابن  معاصره  من  إلينا-ومعظمها 
بذاته  أبيه- اإلعجاب  الصابوني ُرزق-بتأثير من 
وفاء،  وقلة  وتحقيره لآلخرين، مع عقل طائش، 
وسالطة لسان، فكان"قلَّما يدوم أحٌد على صحبته، 
وال يرغب ُمعاشر في استئناف ُعشرته، ال يزال 
أو  يظلمه  لم  من  بلسانه  ويظلم  َكَلمه،  من  يْكِلم 
ونلمس  واستهتار،  تهتك  عن  فضاًل  َظَلمه")28)، 
في شعره شكوى وتبرًما، وشعوًرا بحسد أقرانه 

له:

جناِبكم بستِر  ــادي  ــسَّ ُح مـــــــــــازال 
َفَتـقلََّصا)29) رفـْعــٍة  فـي  َسَعــْوا  حـتـَّى 

االنــحــراف)30)،  شديد  بأنه  المقري  ويصفه 
غالميات  من  شعره  في  نجده  ما  ذلك  ويؤكد 
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بفتى  هواه  عن  فضاًل  العذار،  بوصف  وولوع 
وجه  على  النــدري  أنَّا  والحق  علي)31)،  اسمه 
اليقين، هل كانت غالمياته مجاراة لروح العصر، 
أم يكمن من خلفها شيء آخر. والحق أن شخصيته 
مجتمعي  في  منبوًذا  تجعله  وقسماتها  بسماتها 
من  إليه  ذهبًنا  ما  تقوي  ولعلها  والنساء،  الرجال 

قبل أعني موته َصُرَورة.

آث�اره:

"معرفة  أسماه  كتاًبا  الصابوني  ابن  خلَّف 
دلياًل  ينهض  وهو  والظاء"،  الضاد  بين  الفرق 
يقول  علمه،  وغــزارة  معارفه  سعة  على  مادًيا 
اهلل-"ومن  الضامن-رحمه  حاتم  العالمة  محققه 
الالفت للنظر هذه الشواهد من األشعار واألرجاز 
التي انفرد بذكرها ولم نقف عليها في سائر كتب 

الضاد والظاء")32)

مكانته:

حظي صاحبنا بمكانة عظيمة عند المؤرخين، 
من  كل  أشاد  فقد  مشرقيين،  أو  كانوا  أندلسيين 
أنه  على  وأجمعوا  الفذة،  بشاعريته  له  ترجم 
شاعر األندلس في عصره بال منازع، يقول ابن 
األبار"شاعر عصره المجيد، الذي ذهبت البدائع 
ــه")33)،  ب شعراءها  األندلس  وختمت  بذهابه، 
تكن  لم  الذي  إشبيلية  سعيد"شاعر  ابن  ويقول 
إليه، وال اإلحالة في غيرها من  إال  بها  اإلشارة 
في  األندلس-  شعراء  ذكر  جرى  متى   - البلدان 
عصره إال عليه")34)، كما أشاد به مؤرخو مصر، 
يقول األدفوي: "النحوي األديب، الشاعر المفلق، 
جاء نابغة في الشعر ومدح الملوك")35)، وتتجاوز 
أشاد  أن  فكان  المشرق  بالد  لتبلغ  اآلفاق  شهرته 
بشعره وتوشيحه الصفدي)36)، كما أثنى عليه ابن 

شاكر الكتبي)37).

موضوعات شعره:

تجعل  لدرجة  قليل  أيدينا  بين  الذي  الشعر  إن 
بالحكم  مايكون  أشبه  الصابوني  ابن  على  حكمنا 
العام، فمعظم الذي وصلنا بعض أمداح ووصف، 
أمداحه،  الزمان  يد  من  سقطت  كيف  ونتعجب 
جهده  معظم  استفرغ  إنه  يقولون  ومترجموه 
عن  شيء  يصلنا  لم  كما  المدح،  في  الشعري 
األندلس-  مدن  أجمل  وإشبيلة  الطبيعة –  وصف 
على الرغم من أن الطبيعة دست أنفها في معظم 

التجارب الشعرية عند األندلسين.

 أما مدائحه- على قلة التي بين أيدينا- فالواضح 
من  بالشكوى  يبدؤها  كان  وأنه  يطيلها،  كان  أنه 
ويظل  والمرارة،  البعد  ومن  وحدثانه،  الزمان 
انتهى  إذا  حتى  ونوائبه  الدهر  صروف  يذكر 
ففي  أحالمه،  وحققت  بالبله  قرت  ممدوحه  إلى 

صاديته التي مدح بها األمير الحفصي يقول: 

ِبَعْيِثَها النـــائـباُت  َحــــْتِنــي  بـرَّ لـــقد 
ُتقصي)38) أمٍل  تــُـدنـي ومن  ألـٍم  فِمْن 

شكيَّتي الــهــمــام  للملك  سأقــتصُّ 

ُمْقَتصِّ يــَد  َصْرفها  من  لي  فيبِسُط 

أبي مــن  ِب  الـُمَهذَّ زكريـاء  أبـي 

حْفِص ــي  أب لمجِد  النامي  ــِد  ُمــَحــمَّ

 وفي بائيته التي مدح بها عزيز بن عبد الملك 
الصاب  ويتجرع  األرض  يجوب  ظل  إنه  يقول 
ويتأرجح بين الفلك والعيس والماء والجبل حتى 
جرحه.  وطبَّب  ُسؤله  أجاب  عزيزا  وصل  إذا 
اسم  ذكر  على  مدائحه  في  يحرص  أنه  ونالحظ 

الممدوح وكأنه يخلد ذكره، ومنه:
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َفلُْذ الخطوِب  أبكاُر  بك  أغريْت  إن 
اب)39( خطَّ بِن  بكر  أبي  بمجِد  منها 

وقوله:

أبي مــن  ِب  الـُمَهذَّ زكريـــــــاء  أبــي 
حْفِص)40( أبـي  لمجِد  النامي  ِد  ُمـَحمَّ

وله  الوصف،  في  تفنن  المدح  جوار  وإلى 
أوصاف سار بذكرها الركبان، ومعظمها لقطات 
كوصفه  والتكثيف،  اإلطراف  بين  تجمع  سريعة 
أو  له،  لحبيب  بعثها  لمرآة  وصفه  أو  للعذار، 
أنها  والواضح  حمراء،  بحلة  تحلى  لمن  وصفه 
ظلت  أن  لدرجة  مترجميه  من  استحساًنا  لقيت 
الغزل  له، وله رائية في  تتكرر عند كل ترجمة 
تطير  ألفاظها  تكاد  بل  وعذوبة)41)،  رقة  تفيض 
معنى  فيها  يشرح  قصيدة  له  كما  وخفة.  رشاقة 

اإلقالة عند الفقهاء.

تميزت  فقد  الفنية  خصائصه  يخص  فيما  أما 
لغته بالسالسة والوضوح- فباستثناء صاديته في 
للمعجم  تضطر  قلما  بل  الحفصي-،  األمير  مدح 
بحًثا عن معنى للفظ، كما تنوعت أساليبه في تبليغ 
خطابه الشعري، فتاره يمتح من القرآن الكريم)42)، 
كما  التاريخية)43)،  الشخصيات  يوظف  وأحيانا 
وهيئات  وأشكال  المكان)44)،  جغرافيا  من  أفاد 

الحروف)45).

وحًقا  البديعي،  الزخرف  شعره  على  وغلب 
أنه كان أحد مقاييس الجمال والذوق في عصره 
- كما يقول فوزي عيسى )46)- إال أنه كان يفيض 

من الكف زيادة وعدًدا، انظر مثاًل قوله:

ــــِح حــاجــر ــــْف لـــيـــس لــــي مــــن َص
ـــِح الـــمـــحـــاِجـــْر)47) ـــْف ـــوى َس مـــا س

أعـــصــــا مـــــنــه  أَحـــالَـــــــْت  قـــــد 

أعـــــــــــاِصـــــــــــْر ــــــــتـــــُه  وَعـــــــــــفَّ ٌر 

الـــــــ بــعــد  بــالــــــــوحــِش  عـــاِمـــٌر 

أُْنـــــِس مـــــــــــن ِغـــــــــــزالِن َعـــاِمـــْر

)عامر  التام  بنوعيه  بالجناس  تكتظ  فاألبيات 
)صفح  والناقص  القبيلة(  وعامر   - العمران  من 
وأعاصر(  أعصار   - والمحاجر  حاجر   - وسفح 
التالعب  هي،  بها،  تميز  لغوية  ظاهرة  وثمة   .
اللفظي - إن جاز لنا التعبير -، فأحياًنا يبني بيًتا 

كاماًل على مادة لغوية واحدة، مثل قوله:

على ماعـَززُت  عزيٍز  اعتناُء  لــوال 
أْســـالبي)48( عزَّ  ا  لـمَّ بزَّ  وقد  دهري 

وقوله:

وطني عندها  بي  َنَبا  ُصــروٌف  نابْت 
النَّابي)49) رحلَي  من  لـها  نابي  قرْعُت 

فالبيتان يدوران حول مادتين لغويتين، األولى 
)ناب- ناب  والثانية  )عزيز-عززت-عز(  عزَّ 

نابي( 

أما فيما يخص موسيقاه فقد جاء بحر البسيط 
في مقدمتها بسبعة نصوص يليه الكامل والطويل 
بخمسة نصوص لكل منهما، ثم نصان على زنة 
والهزج  السريع  لكل من  المنسرح، ونص واحد 
من  قوافيه  في  أكثر  بينما  الرمل،  ومجزوء 
قصيدتان على  وله  والباء،  والراء  الالم  حروف 
الشعراء  تحامي  من  الرغم  فعلى  الصاد،  روي 
بعض  صعوبة  رغم   - صاديته  تعد  فيها  النظم 
ألفاظها- التي مدح بها األمير الحفصي من عيون 
الشعر عند األندلسيين، فقد نظمت على ِغرارها 
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معارضة قصائد عدة، لعل أشهرها صاديتي ابن 
األبار وحازم القرطاجني)50).

الداخلية  الموسيقى  على  كما حرص صاحبنا 
استكمااًل إليقاع شعره، ويأتي في مقدمتها الجناس 
اهتم  كما  الصدور،  إلى  األعجاز  ورد  بشقيه، 

بالتصريع السيما في مقدمات مدائحه. 

تنوعت صوره الفنية مابين االستعارة والكناية 
االستعارة  عليها  فغلبت  استعاراته  أما  والتشبيه، 

المكنية، ومنها:

الضحى ُسنِِّة  عن  الليِل  فــرَق  ُم  أقسِّ
وأهبُط َخْصَر القاِع من َكَفِل الدَّْعِص)51(

للقاع  إذ جعل  ملفًقا  خيااًل  يمتلك  أنه  ونالحظ 
كناياته  أما  منها.  يهبط  عجيزة  وللرمل  خصًرا 
عن  التكنية  مثل:  ومكرورة  جاهزة  فمعظمها 
التهتك  التكنية عن  أو   ،(52( نابي(  )بقرعت  الندم 
بشق  والشتات  الفرقة  وعن   ،(53( العذار(  )بخلع 
العصا)54). كما أفاد من المبالغة في رسم صوره 

وتبليغ معانيه، كالمبالغة في الرقة: 

َبَشرا أعطــافه  من  الوشي  يباِشُر 
يـكـــاُد يـجرُحه قـــولـي يــبـــاِشُرُه)55(

أو في تصوير شدة شوقه واستبداده به لدرجة 
جعلت جسمه من شدة نحوله يستحيل سلًكا ينظم 

فيه درر الحبيب )دمعه( : 

ُدررا لـــــصـــــدره  دمـــــعـــــي  ــَل  ـــ أســب
ِســْلــُك)56( لها  نى  الضَّ لفرِط  جسمي 

كما خلع على صوره طابًعا من الطرافة، مثل 
حيَّة الشعر التي تلدغ تارة وتواثب تارة أخرى:

تـــلدغني مـــاتنَفكُّ  عِر  الشِّ َفَحيُِّة 
ُتساوُرُه)57( دوني  من  دونه وهي  من 

جديدة،  صور  وجدنا  الطرافة  جوار  وإلى 
الشجعان  مفاصل  سكنت  التي  السيوف  كصورة 
بالجدل  األفواه  تفغر  كما  فاه  الضرب  فغر  وقد 

والنقاش:

وقد الُكمــاِة  أوصاَل  َتــْسُكُن  والِبيُض 
ْرُب كــاألفواه للَجدِل)58( َشَحــا لها الضَّ

بين  توليفه  التلفيق والتوليف، مثل  فضاًل عن 
بين  كالمزج  بينها،  انسجام  ال  متناقضة  عوالم 

عالمي القتال والطبيعة في قوله: 

كــَما الـدُّروِع  فـي  ُشــروٌع  وللــشفاِر 
تواتـَر الـطـَّيـُر فـي الـغــُدران للـنـَّْهـِل)59(

ويفيد في تشبيهاته من الحروف شكاًل ووظيفة 
لتبليغ معانيه، كأن يشبه الفم بحرف الميم، والواو 
من  يفيد  كما  بالشارب)60)،  والصاد  بالصدغ، 
أحواله  تقلب  عن  التعبير  في  اإلعــراب  حرف 

وتغيرها: 

ِغـَيًرا بــي  الــدهــر  حــركــاُت  تقلَّبْت 
حـــــتَّى كـأنَِّي منها حـَْرُف إِْعــراِب)61(

أما موشحاته فلم يصلنا منها غير ثالث، ويبدو 
أن مكانته في عالم التوشيح تتأخر عن مكانته في 
دنيا الشعر، وأكبر الظن أنه استفرغ زمًنا طوياًل 
عريض،  برياش  الموشحات  دنيا  في  حلَّق  حتى 
يقول ابن سعيد "سمعت أبا بكر الصابوني ينشد 
الدبَّاج موشحاته غير مرة فما سمعته يقول له: هلل 

درك إال في قوله قسما بالهوى")62).

 تدور موشحاته التي بين أيدينا حول موضوع 
فيها  يحاول  ونجده  بالمذكر،  الغزل  هو،  واحد، 
ابن  يقول  واالشتياق،  واللوعة  الهجر  اصطناع 
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الصابوني: 

ِحْجِر لذي  بالهوى  قســـمي 
ما لليِل المشوِق من فجِر)63(

رُد حبـــذا الفجـــُر ليـــس يطَّ

مـــا لليلـــي فيما أظـــّن غُد

األبُد أنَّـــك  يــــاليُل  صـــــحَّ 

انظر  أكثر من رائعة،  بل  والموشحة رائعة، 
كيف جعلك تشعر باستطالة الليل وتمدده، مستعيًنا 
وماله  فجر-  من  )ليس  مقولته  تؤكد صدق  بأدلة 
من غد- والليل هو األبد( ، وأن ليس من صبح 

يريح كاهله المنهك، فليل المحب بال آخر. 

هو  فها  والوحدة،  الهجر  معاني  عليه  وتلح 
ُيبلي شبابه كله في هوى من لم يبادله حبه، حتى 
إذا بلغ منه اليأس مبلغا تمنى الموت ليريح ذاته:

ــك ُبــــْرَد الــشــبــاْب ــبِّ أبــلــيــُت فـــــي ُح
قــشــيــْب)64) مني  ـــرُدك  ب يـــزْل  ولـــــم 

بــاقــتــراْب لــنا  يقضي  ال  كــان  إن 

لــيــت الــمــنــايــا عــاجــلــت عــن قــريــْب

وينوع أدواته األسلوبية في التعبير عن معانيه 
في  الكريم  القرآن  من  اإلفادة  ومنها،  الغزلية، 

قوله:

ـــِر ـــْج ــــذي ِح ــي بـــالـــهـــوى ل ــســم ق
ــن فــجــِر)65( ــمــشــوِق م ــا لــلــيــِل ال م

كم  من  تفيد  التي  المبالغة  على  اإلتكاء  أو 
الخبرية:

كم تيَّمت عيناه  وكم سبا مرآه  من األمْم )66)

ولم يخلُ توشيحه أيًضا من الصنعة البديعية، 
على شاكلة قوله"في عذاريك عذُر من شغفا")67)، 
الهوى  اللفظ، فموشحته "بحُر  فضاًل عن غرابة 
الطاء  أقفالها على حرف  بنى  َحاْط")68) التي  بي 
عن  فضاًل  واضــح،  وتصنع  شديد،  تكلف  فيها 
الموشحات  معجم  مع  تنسجم  ال  التي  ألفاظها 
الفني، ويكفيها رداءة أنه جمع فيها بين اإلرهاط 
واألحطاط، ودمياط وسقراط وما كان أغناه عن 

ذلك. 

فيه  يتخلص  لم  أنه  فالجلي  توشيحه  إيقاع  أما 
من براثن العروض الخليلي فموشحاته تجري في 

الغالب على أوزانه، فموشحته: 

واكتئاْب ضنًى  ذي  ــبٍّ  َص ــاُل  ح مــا 
الــطبيْب)69( ويـلـتـاُه  يــــا  أنـحــلـَـُه 

مستفعلن  السريع"مستفعلن  زنة  على  تجري 
بالهوى  "قسمي  موشحته  جاءت  كذلك  فعلن"، 
"فاعالتن  الخفيف  زنة  "على  حجر)70)  لذي 

متفعلن فاعلن"

كما حرص على تجويد مطالعه حتى يضمن 
فموشحتاه  أربه،  حقق  وقد  وسيرورة  ذيوًعا  لها 
ذي  صب  حجر"و"ماحال  لذي  بالهوى  "قسما 
جعلت  لدرجة  الوشاحين  بألباب  أخذت  ضنى" 
إلى  يعمد  قدره  بجاللة  الخطيب  بن  الدين  لسان 

معارضتهما والنسج على نولهما)71).

أقفال  )ستة  تامة  جميعها  موشحاته  جاءت 
وخمسة أبيات( ، وكانت خرجاتها عامية، بل بها 
"المتكلم  مثل  األندلس،  عامية  خصائص  بعض 
المفرد في المضارع يكون فعله بالنون بداًل عن 
إن  أتوب:  نتوب عوًضا عن  الهمزة")72)، كقوله 

كــــنُت أذنبُت ترانـي نـــُتوْب)73).
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أما منهجي في هذا العمل فقد:

رتبت نصوصه حسب حروف الهجاء بالنظر   -
المضموم  الــروي  مقدًما  الــروي  حرف  إلى 

فالمكسور فالمفتوح فالمقيد.

ما  بقدر  دقيًقا  تخريًجا  األشــعــار  خرجت   -
أسعفتني المصادر.

نظمت  التي  والبحور  أوزانها  استخرجت   -
عليها.

وشرحت  كاماًل  ضبًطا  النصوص  ضبطت   -
مارأيته في حاجة إلى الشرح.

ذكرت الروايات التي وردت في كل نص من   -
النصوص.

قدمت المصدر األقدم على غيره من المصادر.  -

جهد  بعد  بلوغه  استطعت  ما  كل  هذا  لعل 
به  قمت  فيما  وفقت  قد  أكــون  أن  آمــالً  وألي، 
فإن  العظيم،  اهلل  إلى  التقرب  به  راجيا  من عمل 
وفقت فمن اهلل الُنجح والتوفيق، وإن أخفقت فمن 
نفسي والشيطان، فالحمد هلل الذي جعل الكمال هلل 
والعصمة ألنبيائه، وصلى اهلل على سيدنا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

القسم الثاني

مجموع شعره وموشحاته

أواًل: شعره

الهمزة

 )1( 

من الكامل

يــهـدأ ال  بــاِرٌق  لــك  َسَرى  أألن   -1
يـــتألألُ بــدا  إْذ  ــًدا  وجـــ ــأُل  ـــ َت لـم 

ما طوِل  من  ِصبُغه  ُدُموَعك  أْقَنا   -2
أقــنأُ َدْمــعـِك  سكُب  بل  راعــْيَته 

3- أتــراه قـد أبـدى يــًدا مـخــُضـوبـًة
تـُؤمأُ بالتَّحيِة  ـــك  ألرِض َجــعلْت 

ــٌة المِ  وِمْسَكــــــٌة داِريـَـّ 4- بـــَْدُر الــظَّ
وأضــوأُ مــاخــبــرَت  أضـــوُع  تلك  مــن 

ها َيهزُّ باُب  والشَّ تـخــُطو  وتــمرُّ   -5
فَيْخَطأُ الَقِضيُب  يـَْحِكيها  فــيــروُم 

الَعَصا بأندلَس  ِفَرقاً  َغــَدْت  ا  لـَمَّ  -6
ـأُ ُمــَتوكَّ ُمــناِفـــٍق  كــُـلِّ  فـِبَكــفِّ 

أشــْـياَُعـُهْم َقْت  وتــفـرَّ ـْعــَتها  َجـمَّ  -7
ُيــْنــَســأُ وُعـــْمـــُرك  التـُنسى  ُنــعــمــاك 

التخريج:

اختصار القدح المعلى :72-71

 )2( 

من الكامل

َقْبلَه َر  ُيـَقدَّ أْن  آمـُل  ُكْنُت  قــد   -1

ــُم بــالــجــهــاز ِحــَبــائــي ــَت ــْخ ــُي ــي ف ــوِم ي

أُْمِنيَّتي دى  الرَّ َعَكَس  بأن  أْعــِزْز   -2

ــحــي بــرثــائــي ــدائ ــُت فــيــه م ــْم ــَت ــَخ ف

التخريج

تحفة القادم:233

المعاني:

له،  مايحتاج  أي  الميت  جهاز  الجهاز:   -1
الحباء: العطاء بال َمنٍّ والجزاء.
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الباء

 )3( 

وقال يمدح عزيز بن عبد الملك:

من البسيط

ُمنساِب منك  َخــَيــاٍل  بطْيِف  1-أهــاًل 

إعـتابي حين  عـندي  َعْتبك  أَدال 

2- ال َدرَّ َدرُّ لــيـالي الـُبعــِد مـن زمـــٍن

للّصاِب بِّ  الصَّ اجــتــراُع  فيه  يطوُل 

 3- نابْت ُصروٌف َنَبا بي عندها وطني

النَّابي رحلَي  من  لـها  نابي  قرْعُت 

ابة األرِض ال أْلِوي على َسَكٍن  4- جوَّ

لَتْجوابي بي  وتجري  كاُب  الرِّ تمضي 

5- في الُفلِك أو في ُظهوِر الِعْيِس ُمنتقاًل

والــالِب الموِج  بين  اللُّبِّ  مذهِل  في 

تــِـِه 6- ال اســتـَِكــنُّ بـكـانـُــون لــِقـرِّ

آِب فــي  التهجيِر  مــن  آَبــى  ولــســُت 

7- فـــكـن بـــإدالِج تأويـبــي على ثــقـٍة

ــاِب ــب ــداء-ألح مــن أوبــتــي-شــجــِو أع

8- ويــا مــَُعـنَّـى بـريـِب الَّهِر يـرهـُبـُه

إرهــاِب ـــاِق  إره مــن  بعُد  التبتِئْس 

َفلُْذ الخطوِب  أبكاُر  بك  أُغريْت  إن   -9

ــاِب خــطَّ ــِن  ب بكر  ــي  أب بمجِد  منها 

يِد األوحِد النَّْدِب الذي َكُملْت  10- بالسَّ

ــاِب ــس ــال بــيــن أخــــالٍق وأح ــُع ــه ال ب

ومعـرفٍة ُجوٍد  سائـاَِل  به  يلقى   -11

وألـبـاِب أحــواٍل  بــتــلــــقـيِح  َطبـًّا 

به ُيلِمُّ  َيْسِقي من  العلِم  بحٌر من   -12

بَتْسكاِب للنائي  ــْحــَب  الــسُّ ــُل  ــرِس وُي

نيا إيـــالـُتـه 13- وعـندمـا راعـِت الـــدُّ

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14- نام األناُم ُسكوًنا بـالـُمــَنى وَهَفْت

ــاِب وهَّ الــجــود  َغــمــِر  هيبُة  بالـماِل 

ومنه:

15- لوال اعتناُء عزيٍز ماعـَززُت على

أْســـالبي عــزَّ  ا  لـمَّ بــزَّ  وقــد  دهــري 

ِغـَيًرا بي  الدهر  حركاُت  تقلَّبْت   -16

إِْعــراِب حـَْرُف  منها  كـأنَِّي  حـــــتَّى 

التخريج:

الحلة السيراء:310-309/2.

المعاني:

ما  إلــى  عليه  المعتوب  رجــوع  اإلعــتــاب:   -1

يرضي العاتب.

2- الصب: الشجر المر.

5- الالب: األرض التي ألبست حجارة سوداء.

 6-كانون وآب من الشهور السريانية، األول في 

قلب الشتاء واآلخر في الصيف.

11- طبا : عالما.

*بياض في األصل

15- أسالبي: ما عليه من مالبس.
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 )4( 

من الطويل

َسْلَوتي الجواجِب  ُزجُّ  حَجَبْت  لقد   -1

بالحواِجِب َيْت  ُسمِّ َوْصــٍف  لحُظ  فهل 

نـسـبــــٍة أقـــارُب  2- واواُت أصـداٍغ 

عـقارِب بوصف  تـــُدعـى  لـنــوناتها 

لشارٍب صاٍد  تحت  من  فٍم  وميُم   -3

ُسالفـًا حـــواهــا حـتـُم صــاٍد لــشـــارِب

التخريج:

الوفيات:285/3،  فوات   ،233: القادم  تحفة 
عقود الجمان )مخطوط( : اللوحة262.

الروايات:

1- في فوات الوفيات: ومن لحظ هذا بداًل عن 
فهل لحظ وصف.

3- وختم بداًل عن حتم.

التعليقات:

صاد األولى حرف الصاد والشارب )األولى( 
معروف، أما صاد الثانية فهي العطش والشارب 
)الثانية( أما تعني النديم المصاحب له في الشرب، 
أو ربما تكون بمعنى مشروب )اسم فاعل بمعنى 

مفعول(.

 )5( 

من البسيط

أْنُفَسها األعداُء  الهرب  إلى  ألَقْت   -1

هِب الرَّ سوى  جيًشا  لها  َعَبْيَت  وما 

غايُبه ُيْغِن  مالـم  الكتائِب  خيُر   -2

َتَعِب بال  وافـى  مـــا  الفتِح  وأفـضُل 

التخريج:

تحفة القادم :232

المعاني:

تترك،  وقد  بالهمزة  أصلها عبأت  1- عبيت: 
عبيتهم تعبية أي رتبتهم في مواضعهم.

التاء

 )6( 

يقول مادًحا مأمون بني عبد المؤمن:

من الكامل

غاياِتـها على  سبَّاًقا  ــْوِل  ــَت اْس  -1

بدآِتـها فــي  ــُن  ــْي يــِب األمــــوِر  ــُح  ــْج ُن

التخريج

الطيب:  نفح   ،72: المعلى  القدح  اختصار 
.519/3

الدال
 )7( 

وله أيًضا: من الطويل

َتوقُد نجٍد  فــوق  عاصباٌت  لمن   -1

يـــاِح وتــقــُعــُد ـــدي الـــرِّ ــوُم بــهــا أي ــق ت

التخريج

اختصار القدح المعلى:72.

 )8( 

من الطويل

ومن شعره وقد بعث لمحبوبه بمرآة:

بــديـعــــٍة إلـــيَك  بـمــرآٍة  بـعـثـُْت   -1

ْعِد السَّ قَمَر  أُفقها  بسامي  فأْطلِْع 
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ُمنـصًفا وجهك  ُحْسَن  فيها  لتنُظر   -2

الوجِد مــن  أُِكــنُّ  فيما  وتعذُرنـِي 

بُرهًة لحَظَك  الـخدِّ  بذاَك  فأرِسْل   -3

الــــورِد مـــن  مــاجناُه  مـنه  لتـجـنَي 

َمْلَمًسا أقــرُب  منك  فيها  مثـالُك   -4

للعهِد ـــــرُب  وأق ــا  ــاًن ــس إح وأكـــثـــُر 

التخريج 

األبيات 1-3 في اختصار القدح المعلى :72، 
واختصار  والمغرب:268/1،   ،115: المقتطف 
والبيتان2-1  المبرزين:74،  القدح:71، ورايات 
نفح  األبيات 1-4 في  السافر:736/2،  البدر  في 

الطيب:518/3 )أنفرد المقري بالبيت الثالث(.

الروايات

2- في البدر السافر: وتنظر بداًل عن لتنظر، 
وفي المقتطف: أجن بداًل عن أكن، وفي المغرب: 

أقاسي بداًل عن أكن.

4- في نفح الطيب: وأبقى على العهِد بداًل عن 
وأقرُب للعهِد.

الراء

 )9( 

من البسيط

وقال مادًحا ابن يغمور بمصر:

ُحبِّي بل مصادُره مـــوارُد  بـي  1- ما 

آخـــُرُه والــــخـدُّ  أولــــُه  الـلـحــــُظ 

دمي فَطلَّ  مرتادا  َدْمِعَي  أرسلُت   -2

أزاهــُرُه َمْطلُوٌل  الُحسِن  من  روٌض 

فأعقبني لحظي  ُحْسِنه  في  رعيُت   -3

هــاِمــُرُه يــرويــه  مــا  لـجسمَي  جـدًبا 

أْشهره بالذكِر  أُكْن  لم  وإن  وبي   -4

شــاِهــُرُه المثل  لفقِد  فيه  بالوصف 

وعطا لحظه  من  مارنا  متى  ظبٌي   -5

ونــاظـــُرُه ــيــَتــاُه  لِ بـــذلك  يشهْد 

فاتسَعْت العذَر  النفاِد  في  أْوجْدُته   -6

مـعـاذُرُه َظـْبًيا  بـتـسمـيـتـي  لــه 

َبَشرا أعطــافه  من  الوشُي  يباِشُر   -7

يــبـــاِشُرُه قـــولـي  يـجرُحه  يـكـــاُد 

كمَنْت ربـَّما  ولِكْن  ياُض  الرِّ هو   -8

َغـــدائـــُرُه فـيه  جـنـتـــه  مـــكــاَن 

تـــلدغني مـــاتنَفكُّ  الّشعِر  َفَحيُِّة   -9

ُتــســاوُرُه من دونــه وهــي من دونــي 

التخريج:

 ،737-736/2: السافر  البدر  األبيات:9-1 
بالوفيات:96/2،  الوافي   8  ،7  ،2 األبيات:1، 
األبيات: 1، 7، 8 مسالك األمصار : 360/17.

الروايات:

األبصار:  ومسالك  بالوفيات  الوافي  1-في 
اللحد بداًل عن الخد.

عن  بــداًل  طرفي  بالوفيات:  الوافي  في   -2
دمعي.

عن  بداًل  يخرجه  األبصار:  مسالك  في   -7
يجرحه.

عن  بــداًل  األبصار:الحديقة  مسالك  في   -8
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الرياض، وفي مسالك األبصار: مكنت بداًل عن 
عن  بداًل  حياته  بالوفيات:  الوافي  وفي  كمنت، 
عن  بداًل  حيَّاتها  األبصار:  مسالك  وفي  جنته، 

جنته، وفي الوافي والمسالك: منه بداًل عن فيه.

المعاني:

عطا الغزال: تطاول للشجر لينال منه.

الليتان:صفحتا العنق.

 )10( 

وقال واصًفا العذار:

من مخلع البسيط

عـِــذارا خــدِّه  فـــــي  رأيـــُت   -1

ــــــذاري َخـــلـــْعـــُت فـــــــي حـــبـــه ِع

سطرا فــيــه  ــســُن  ــُح َال كــتــب  ــد  ق  -2

الـنـَّهـــاِر فـي  يَل  الـلَـّ ويـولـُِج 

التخريج

الوفيات:285/3،  فوات   ،233: القادم  تحفة 
عقود الجمان )مخطوط( : اللوحة262.

 )11( 

من مجزوء الرمل:

حاجر َصـــْفـــِح  مــن  لــي  لــيــس   -1

ــــِح الـــمـــحـــاِجـــْر ــــْف مــــا ســـــوى َس

أعـــصــــا مـنه  ـــــْت  أَحــالَ قـد   -2

أعـــــــــــاِصـــــــــــْر ــــــــتـــــُه  وَعـــــــــــفَّ ٌر 

الـــــــ بعد  بالــوحِش  عــاِمــٌر   -3

أُْنـــــِس مـــــــــــن ِغـــــــــــزالِن َعـــاِمـــْر

صـــبــًّا بــــاإلعـــالم  أشـــــُدو   -4

مـــائـــِــــْر بـــالـمـاِء  َجـْفـُنـه 

ذاٍك بــــالـــوجـــد  قــلــبــُُه   -5

ذاكـــــــْر بــــالــــعــــهــــِد  شـــــــدا  إن 

ســـــاٍخ بـــالـْحـَــــْوبـــاء  أنا   -6

ـــي َهــــــــــواُه وهــــــو ســــاِحــــْر ــــ ف

َـــراه كــ فـــــي  ــاٍه  ســـ أيــــن   -7

مــــن ُمــــديـــــــــِم الــــَبــــثِّ ســـاِهـــْر

َظـــْبـــٌي ــه  ــن م جــســمــي  َشـــــفَّ   -8

فــــاِتْر األلـــــحـــــــــــاِظ  فـــــــــــاِتــــــــُر 

عـــــاٍط الــــِغــــزالَن  ـــَح  ـــَض َف  -9

ِــْر ــه والـــــــُبـــســـــــتـــاُن عــاطـــ ــن ـــ م

ــى ــبِّ ُح ــه  ــي ف َيـــْبـــلـــى  ــس  ــي ل  -10

ــــــــَراِئــْر الــسَّ ــى  ــل ـــ ـُـْب ـــ ت إذ  ــه  ـــ فــي

التخريج

اختصار القدح :72.

المعاني:

6- الحوباء:النفس.

الصاد

 )12( 

األمير  مــادًحــا  بإشبيلية  قوله  شعره  ومــن 
الحفصي قبل وفادته عليه بتونس:

من الطويل

1- َشَخْصُت لعزِم الَبْيِن فاْخَترَمْت َشْخصي

بالنَّْقِص الـجسَم  تنهُك  َوْجـــٍد  ِزيادُة 
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ومنها:

ـما 2- وقـــد ُكـنُت ُسلطاًنا عـليها ُمـَحكَّ

اللِّصِّ ُخلِس  سوى  قبى  للرُّ نْلُت  فما 

3- كـــأنَّ الليالي لـم تُكْن قـَطُّ أرَخَصْت

خِص الرَّ الَبَشِر  ذلك  مــن  الـُمنى  بنيِل 

ومنها:

َحــــْتِنــي النـــائـباُت ِبَعْيِثَها 4- لـــقد بـرَّ

ُتقصي أمٍل  ومن  تــُـدنـي  ألـٍم  فـــِمْن   

ِشكيَّتي الهمام  للملك  سأقـــتصُّ   -5

فـــيبِسُط لي مـــــــن َصْرفها يَد ُمْقَتصِّ

6- أبـــــــي زكريــاء الـُمَهذَِّب مـــــن أبي

أبـــــي حْفِص لـمــــجِد  النامي  ٍد  ُمـَحمَّ

7- أميٌر ُيطيُع اللَه مــــن قـــــد أطاعه

ويعصي ُحـــدوَد الله مـــَْن أْمَرُه يعصي

بودِّه لتحظى  نيا  الدُّ َتحرُص  فكم   -8

هِد عن رْغَبِة الحرِص فيصرُف وجَه الزُّ

بـراحـٍة الـمعــالي  أركــاَن  ُيَشّيُد   -9

بناُء الُعال مــــن سعيها ُمحكُم الـــرَّصِّ

10- وتضطُر أوصـاُف الـمـحامدِ عنده

الِخْرِص كِذِب  أو  اِف  الوصَّ َخَرِس  إلى 

اجي األيادَي من َيٍد 11- فيستغِرُق الرَّ

امي العــــوالمَ في شْخِص ويستجمُع الرَّ

12- وإن كان هذا الّشقُّ منبَت شعبتي

ِشْقِصي أو  حظي  الّشقِّ  بذاك  ألرضى 

13- وتؤنسني ذكـــراَي تـونَس آمـال

على بعد َمهوى أرِض ُتونس من ِحْمِص*

بــما أنـــدلٍس  آفـــاُق  14- ستـذكرني 

َجـلوُت بها من راـٍق َحــَســِن الـنَّـصِّ

كأنَّها َحقِّي  بالغمط  بَخَسْت  فقد   -15

رأْت أن عيَن الّشمِس تـــلحُق بالَبْخِص

16- وأهــوي إلى ذاك الـــجناِب ركائبي

هُل كـــالنُّْحِص بُكلِّ َنُحوٍص عندها السَّ

ُم فرَق الليِل عن ُسنِِّة الضحى 17- أقسِّ

الدَّْعِص َكَفِل  من  القاِع  َخْصَر  وأهبُط 

18- إلى أن أرى وجها إذا شـمُت َبْرَقه

رأيُت جبيَن الـبـدر ُمكــتمَل الــُقـــْرِص 

التخريج

 ،231-230: القادم  تحفة  في  األبيات:18-1 
البيتان:17-18في فوات الوفيات:285/3، البيت 
البيتان:17-18، عقود  13 في اختصار القدح:، 

الجمان )مخطوط( : اللوحة262.

الروايات

ويؤنسني  المعلى:  القدح  اختصار  في   -13
بداًل عن تؤنسني، ودائًما بداًل عن أماًل.

18- وفي فوات الوفيات: برًقا بداًل عن وجًها، 
ووجهه بداًل عن برقه.

المعاني:

الرقبى : الفرصة 

الخرص : الخرز

الشقص: الحظ أو القليل 
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البخص: بَخَص العين فقأها

نحوص: األتان الوحشية

النحص: أعلى الجبل وسفحه

الدعص : الرمل

*حمص: يقصد إشبيلية

 )13( 

الرد  صاحب  ابن  الوزير  مستعطًفا  وقــال 
بالمودات القديمة:

من الكامل

ـَصا ُمَنـغَّ أعيَش  أْن  َتْرضى  أُتراَك   -1

َمْخلَصا لي  َفَهْب  ــاًل  أَم ُتِنْل  لـم  إن 

َجناِبكم بستِر  ادي  ُحسَّ مـــازال   -2

حـتـَّى َسَعـــــْوا فـي رفـْعــــٍة َفَتـــقلََّصا

3- نظروا إلى وجِه الجميل َيروُق لي

أْبَرَصا نحوَي  صــاَر  أن  إلى  فسَعْوا 

التخريج

اختصار القدح : 71.

القاف

 )14( 

وقوله في غالم بحلة حمراء:

من المنسرح

َدٍة ُمــــَورَّ ــٍة  ُحلَـّ فـي  أْقـــــَبــَل   -1

ــِق ــَف ــشَّ ـــِة مـــن ال ـــلَّ ــدِر فـــي ُح ــب ــال ك

دًمــا أراَق  ــمــا  كــلَّ ــُه  ــَب ـَـحــَس ـــ ت  -2

ــَدِق ــَح ال ــا  ــَب ُظ ثــوبــه  فـي  ـــــْمــَســُح  َي

التخريج

اختصار القدح المعلى:72، رايات المبرزبن: 
السافر:736/2،  البدر  المغرب:268/1،   ،74

نفح الطيب:518/3.

الروايات

2- في رايات المبرزين:راق دمي، وفي نفح 
الطيب: أراق دمي.

الكاف

 )15( 

من المنسرح

فمه من  المختوَم  حيَق  الرَّ يسِقي   -1

ِمـــْسُك عـِــذاِره  مـــــــن  ختـاُمـــــُه 

ُدررا لـصـدره  دمـعـي  أسبـَل   -2

ِســْلــُك لها  ــنــى  الــضَّ ــرِط  ــف ل جسمي 

التخريج

الوفيات:285/3،  فوات   ،233: القادم  تحفة 
عقود الجمان )مخطوط( : اللوحة262.

الروايات 

1- في فوات الوفيات:يده بداًل عن فمه.

أسبل،  عن  بداًل  أسّيُل  الجمان:  عقود  في   -2
وفي فوات الوفيات: من صده بداًل عن لصدره، 

وفي عقود الجمان:لصده بداًل عن لصدره.

الالم

 )16( 

من الطويل

باِقُل المسُك  بــه  ــدٌّ  َخ بني  وعذَّ  -1

باِقُل للــعجِز  وصفيه  فـــي  كأنـَّي 
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إنـــه ــدِّك  خ فــوق  ـــذاٍر  وِع ــا  أَم  -  2

لفــــاِعـــُل ُمقلتيك  فـــِْعـلَْي  ألنـْـكأُ 

بأنه ـــيَّ  إل نفسي  ــلــْت  خــيَّ ومــا   -3

الحماِئُل ــيــوِف  الــسُّ ــعــاَل  أف ستفعُل 

التخريج

فوات   3-2 البيتان   ،233: الــقــادم  تحفة 
الوفيات:285/3، المقتضب :213، البيت الثالث 
في   3-2 البيتان   ،72: المرقصات  عنوان  في 

عقود الجمان )مخطوط( : اللوحة262.

الروايات

الجمان: خديك  الوفيات وعقود  2- في فوات 
عقود  وفــي  المقتضب  وفــي  ــدك،  خ عن  ــداًل  ب

الجمان:إلنكاء بداًل عن ألنكأ.

 )17( 

ربط  في  النظم  الفقهاء  أحد  كلفه  وقد  وقال 
أصل من الفقه في اإلقالة* واالستقالة.

من البسيط

تعلُمُه الــبيِع  صحيَح  أردَت  ـــا  إمَّ  -1

من جنِس فــــاسِدِه فاْسَتْفِتني َوَســــِل

فاْجَتَمَعا المثموَن  الثَّمُن  واَفَق  إْن   -2

في الجنِس كانا على ِقسَمْيِن في العمِل

3- فإْن يُكــْن َرَبِوّيًا لـم يـَـــُجْز أبــــدا

إذا تــــفــاَضـــَل ُمـــْنـــَسأً إلــى أجـــِل

أبدا فلَتُكْن  هــذا  ِضــدَّ  يُكْن  وإن   -4

َوَجــِل بــتأخيٍر عـلـى  ُيبــاََع  أن  مـــن 

ُمـماثـلِة أو  بــَفْضٍل  نــقًدا  وِبــــْعُه   -5

ُبِل السُّ أوَضــُح  فـــهـذا  واْسلُْك سبيلي 

6- وإن هما اْفَتَرقا في الجنس واْختلفا

الـَبَدِل سـاعــَة  يـكــونـا  أن  يـخـْلُوا  لم 

ا طعاميِن أو َعْيَنيِن قـــد حضرا 7- إمِّ

َيَفِل لـم  الــرأُي  هـــذا  ذلـــك  غــيَر  أو 

أبدا يُكْن  لم  عينا  ذاك  َيُكْن  فإْن   -8

َهـــَمِل فـاعتـِقْل  بـوجٍه  النَّــســُء  فـيـه 

بـه سـمـِْعَت  مطـعـوٍم  ُكـــلُّ  وِمْثلُه   -9

لـِل الــزَّ تـأَمـْن من  أَثـري  َفـْلَتْسِر فــي 

أجـَمُعُه البيُع  كـان  َذْيِن  ومـاعدا   -10

الـــِعلَِل إلـى  َتْرَكْن  فـــــال  يـجــوُز  فيه 

أجـٍل إلى  ماُتعطي  كــــان  إذا  إال   -11

واْمَتِثِل ذاك  فاْحَذْر  بْعَت  ما  جنِس  من 

12- أو كان أكال ولم يْقِبْضه منك فال

وقـــُِل بـذا  ُخــْذ  َنِسيًئا  أكــال  تـِزْدُه 

13- وإن يكْن ذاك مـطعـوًما ويقبُضُه

فـــال تـــــُردَّ طــعـــامـــا ُمْنِسًئا َتـُحــِل

14- وإن يكْن ربوّيًا في الطـعام فــال

ــِل َرُج من  ُحيَّيَت  جنسِه  من  ـــِزْدُه  ت

الـُمْبَتاع تقِبُضُه 15- وفي المزيِد من 

ــِل َدَخ ذي  غيُر  ــٌل  أص ــِة  ــال اإلق على 

ُيَعيُِّنها مـعهــوٌد  الـمـبيعاِت  مــن   -16

َخَطِل بال  قــواًل  فــــاستمْع  وضدُّها 

ُيَبــاُع إلى َتعـَـيََّن مـنـه قـد  17 - وما 

َيَزِل لم  البيِع  وَعْقُد  وَنْقـــد  حـــيٍن 
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18- فإن َيُكْن ثـمُن الـــــُمْبتاِع ُمْنَتَقًدا

ــَذِل َج في  أْحــَبــْبــَت  ما  ُتْنَقُد  ــَت  زل ال 

ُيفِسُدُه البيِع  بيًعا كباقي  فاْحِسْبُه   -19

َخلَِل ومن  َوْهــٍن  من  البيَع  ُيفِسُد  ما 

20 - وإن يكْن غيَر منُقوٍد فُيْنَظُر فـي

ُمْحَتَمِل ُكـــلِّ  الـمـشتري فـــي  زيـــادِة 

التخريج 

الذيل والتكملة: مج 65-64/4.

العقد  رفع  هي:  الفقهاء  اصطالح  في  اإلقالة 

وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين74.

المعاني:

منسأ: النسأ هو التأخير

يفل:يثلم

وأراد  الضالة،  األبل  هامل وهي  :جمع  همل 

بها هنا الناجية فاعتقل همل؛ أي أنجُ بهذا الرأي

دخل: العيب والغش والفساد.

 )18( 

من البسيط

1- والِبيُض َتــْسُكُن أوصاَل الُكمــاِة وقد

للَجَدِل كــاألفواه  ْرُب  الضَّ لها  َشَحــا 

دى َكِمَهْت 2- إذا الـَمقاِتُل عن قصِد الرَّ

النُّجِل األعيِن  مثل  ْعُن  الطَّ لها  ى  َسوَّ

3- وللشفاِر ُشروٌع فـي الـدُّروِع كـَما

للـنـََّهِل الغــُدران  الـطـَّيــُر فـي  تواتــَر 

التخريج

تحفة القادم :230.

المعاني:

أوصال: المفاصل

الكماة :مفردها كمي وهو الشجاع

شحا :فتح فاه

كمهت:عميت.

 )19( 

وقد  الحفصي  أبازكرياء  األمير  مادًحا  وقال 
التقاه بمليانة:

من البسيط

1- اللُه بـارَك فـــي ِحــــلٍّ وُمـرتـَحــــــٍل

الِملِل فــي  اإلســـالم  ــَة  ــلَّ ِم ُمْعلًِيا  يــا 

عُد يدعوني وُيرشدني 2- فسرُت والسَّ

َفــُجــِل ــٍة  ــان ــَي ــْل َم فـي  ــادَة  ــع ــسَّ ال إنَّ 

التخريج

اختصار القدح المعلى:69، والبيت الثاني في 
المغرب :268/2، الروض المعطار :547.

الروايات

عن  بداًل  :جــارك  المعطار  الــروض  في   -1
بارك.

بداًل عن  المعطار: وينشدني  الروض  2- في 
ويرشدني، وَفِمِل بداًل عن فجل.

الميم

 )20( 

ُأحضر  وقد  الباجي  المعتضد  بمجلس  وقال 
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هنالك عنواٌن من سكة الذهب والفضة التي كتب 
عليها اسمه:

من السريع

والــدرهــُم يــنــاُر  الــدِّ َفخــَر  قـــد   -1

ــــن لــكــم ِمــيــَســُم ــا عــلــى ذي ــم ـــ ب

شكركم ــن  ع يــفــِصــُح  كــالهــمــا   -2

ــُم ــْرِد َف ـــ ـــ ــزٍء مــنــه َف ـــ ـــ ـــــلُّ ُج ـــ ـــ وُك

قـد والــبــعــُد  األنـــــجــُم  كأنـَّهــا   -3

األنـُجــــُم َّهــا  بأنــ لـــــي  ــق  حــقَّ

التخريج

اختصار القدح:70، ونفح الطيب:519/3.

الروايات

2- في نفح الطيب: مجدكم بداًل عن شكركم.

األنجم  عن  بداًل  األرُجُم  الطيب:  نفح  في   -3
)الثانية(.

 النون

 )21( 

وقال في فتى يهواه اسمه علي:

من الهزج

ـــِن ـــَس َح أبـــــا  ــــٍن  ــــَس َح أبـــــا   -1

ــــى وَســــِنــــي ــــَف ــــد َن ُبـــــعـــــاُدك ق

ــره ـــ ــذكُّ ـــ ـــ ـــ ت ـــى  ـــس أن ـــــا  وم  -2

ـــــى فـــيـــذكـــرنـــي ـــــس فــــهــــل أن

التخريج

نفح الطيب:160/4.

 )22( 

سالًما  عودته  بعد  المعتضد  الباجي  في  وقال 
من النصارى:

من الكامل

اإليـمان على  اْمِتَنانكُم  َعــُظــَم   -1

ــلــبــاِن وعــــدا عــديــُدُكــم عــلــى الــصُّ

التخريج

اختصار القدح المعلى:72.

ثانًيا : موشحاته

 )23( 

واكتئاْب ضنًى  ذي  ــبٍّ  َص ــاُل  ح مــا 

الــطبيْب ويـلـتـاُه  يــــا   )1( أنـحــلـَـُه 

بــاجــتناْب مــحُبوُبــه  عــاَمــلَــه 
 )3( بالحبيْب  الكرى  فيه   )2( اْقتَدى  ثم 

لـكنني الـــنَّوُم  ُجفونـي  جـــــفا 

الـخـياْل لـفـقـِد  إال   )4( أبـْكـِه  لـم 
 )6( ني  عزَّ قد  اليوم   )5( الوصاُل  وذا 

الــِوصــاْل  )7( وشـــاَء  شــاء  كما  منه 

صدَّني مـن   )8( بالـُمبصر  ولــيــس 
بـالـمــثاْل )10(  )9( الـحـقِّ وال  بــدعــوِة 

خــطـاْب إلـــيه   )11( ُمــْلٍق  لـي  وليس 

الـهبوْب  )12( عند  الـريح  لـســان  إال 

الـجـواْب بـِـــَردِّ  لـي  مـــرٌد  وال 

والــجــنــوْب عــاطـــــرًة  ـبـا  الــصَّ إال 

حسنِه فـــي  ــدِر  ــب ــال ك بـــه  لـــي  مـــن 

ـــِدِه ـــْع ــدر فـــي ُب ــب ــال ــْن ك ــك لـــو لـــم ي
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غصنِه عــلــى  وُض  ـــــرَّ ال يــعــتــِب  ــم  ل

ِه َقـــدِّ مــن   )13( اهــتــزَّ  مــا  رأى  حتى 

جفنِه  )15( عن  قتلي  في   )14( صفحُت 

َخــدِِّه فـي   )16( يــنـطــــُق  وشـــاهــدي 

استراْب ولما   )17( عمدا  دمي  أجرى 

طلوْب لثاري  العزم   )18( مصلِت  من 
أجراه )19( من عارضه في صحاْب )20( 

الــكئيْب نـــفُس  لك   )21( ــٌل  وِب ــلٌّ  ِح

البعاد جـــــراُه  دهــــٍر  عــلى  لهفي 

مـطـلـبــُــه طالبه  عــلى  عـــزَّ 

يــُــعـاد أن  مــثله  تــــرجي  لــــوال 

أطلُبه ريــثــمــا  إال  عــشــت  مــــــا 

ــوداد وال الهوى  شمِل  فـي  نحن  إذ 

والنـعـتـبــُـــه الـــدَّهــُر  يذنُب  ال 

باْب الــرَّ مـسـتـهــل  يهمي  بينـــاه 

القلوْب بقاِع  فـــي  األمانـي  َقــْطــُر 

حساْب فــي  تكن  ــم  ل ـــوٌر  أم جـــاءت 

حـسـيـــْب مـنـا  للظـــالـم  الــلــه 

ـــاذل ـــع ـــي يـــشـــفـــُق ال ـــال ــل ح ــث ــم ل

ِل ــــذَّ ــــُع ـــامـــرحـــمـــَة ال ـــِس ي ـــف ـــان ي

ــل ــوى راح ــه صــبــري عــلــى حــكــم ال

ـــــم تـــرحـــِل ــــْت ول ولــــوعــــٌة حــــلَّ

ــل ــاِخ ــب ــا ال ــه ــأي ـــــْد بـــالـــرضـــى ي ُج

ــحــب لــم تــســأِل ـــراُر ال ـــوال اضـــط ل

ــك ُبــــْرَد الــشــبــاْب ــبِّ أبــلــيــُت فـــــي ُح

قشيْب ــي  ــن م ـــــرُدك  ب ــــزْل  ي ــم  ـــ ول

بــاقــتــراْب لــنا  الُيــقــضــي  كـــان  إن 

لــيــت الــمــنــايــا عــاجــلــت عــن قــريــْب

إلــيــك إال  ـــُب  ـــذن ال مـــا  ــي  ــت غــاي يـــا 

ـــْي إل إال  ـــب  ـــذن ال ــس  ــي ل ــُت  ــط ــل غ

رضـــيـــُت والــعــتــُب جــمــيــعــا لــديــك

ــبــى جــمــيــعــا لـــدْي ــت ــع ســخــطــُت وال

عليك  )22( ـــارا  ع بــالــلــه  ذا  ــيــس  أل

عـــلْي ا  طـُـــــرَّ الـُحساُد  تنِقَم  أن 

العتاْب ذا   )23( كم  الله  عبد  حبيب 
 )24( نـــُتوْب  ترانـي  أذنبُت  كـنُت  إن 

تاْب واليوَم   )25( العبُد  أمِس  أذنب  قد 

الذنوْب  )26( حبيُب  يا  تمِحي  والتوَب 

التخريج
وردت كاملة في عدة الجليس:29-30، وورد 
القفل األول )المطلع( والدور الذي يليه في:أزهار 
خلدون:430/2،  ابن  ومقدمة  الرياض212/2، 
 ،112 السهل:  والمسلك   ،/7: الطيب  ونفح 
بالدورين  المائسات  العذارى  أخل صاحب  بينما 
كما  والخامس،  الرابع  والقفلين  والرابع  الثالث 
)وليس  السمط  المائسات  العذارى  أورد صاحب 
 : الوصال....(  )وذا  السمط  قبل   )... بالمبصر 

.28-27

الروايات
خلدون  ابن  ومقدمة  الرياض،  أزهار  في   -1
ونفح الطيب والمسلك السهل والعذارى المائسات: 

)أمرضه( بداًل عن )أنحله(.
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بداًل   ) )اقتضى(  المائسات:  العذارى  في   -2
عن )اقتدى(.

3- في العذارى المائسات: )النحيب( بداًل عن 
)بالحبيب(.

عن  بداًل  )أرثه(  المائسات:  العذارى  في   -4
)أبكه(.

5- في مقدمة ابن خلدون ونفح الطيب والمسلك 
بدال  الوصال(  )ذو  المائسات:  والعذارى  السهل 

عن )ذا الوصال(.

6- في مقدمة ابن خلدون ونفح الطيب والمسلك 
ني( بدال عن )عزني(، وفي العذارى  السهل: )غرَّ

المائسات )عازني(.

عن  بدال  )وساء(  خلدون:  ابن  مقدمة  في   -7
)وشاء(.

8- في مقدمة ابن خلدون ونفح الطيب وأزهار 
بدال  بالالئم(  )فلست  السهل:  والمسلك  الرياض 

عن )وليس بالـُمبصر(.

9- في مقدمة ابن خلدون ونفح الطيب وأزهار 
عن  بدال  )بصورة(  السهل:  والمسلك  الرياض 

)بدعوة(.

الطيب  ونفح  خلدون  ابن  مقدمة  في   -10
وأزهار الرياض والمسلك السهل: )بالمحال( بدال 

عن )المثال(.

بداًل عن  المائسات: )مهد(  العذارى  11- في 
)ملق(.

السوافي  )إال  المائسات:  العذارى  في   -12
عاطرات( بدال عن )إال لــســـان الــــريح عند ( 

بداًل  اهتز(  )ما  المائسات:  العذارى  في   -13
عن )الزهر(.

بداًل  )صفحت(  المائسات:  العذارى  في   -14
عن )طمعت(.

بداًل عن  المائسات: )عن(  العذارى  في   -15
)على(.

16- في العذارى المائسات: )ينظر( بداًل عن 
)ينطق(.

17- في العذارى المائسات : )دمعا( بداًل عن 
)عمدا(.

18- في العذارى المائسات: )مقلة( بداًل عن 
)مصلت(.

19- في العذارى المائسات: )أخفاه( بداًل عن 
)أجراه(.

بداًل  )حجاب(  المائسات:  العذارى  في   -20
عن )صحاب(.

21- في العذارى المائسات: )خل ويا مالك( 
بداًل عن )حل وبل له(. 

22- في العذارى المائسات: )عار( بداًل عن 
)عارا(.

إلى  ُعد  المائسات: )حبيب  العذارى  في   -23
متى( بداًل عن )حبيب عبد اهلل كم(.

24- في العذارى المائسات )أتوب( بداًل عن 
)نتوب(.

عبٌد  ــب  )أذن المائسات:  العذارى  في   -25
أمس( بداًل عن )قد أذنب أمِس العبُد(.

26- في العذارى المائسات: )يمحو يا حبيبي( 
بداًل عن )تمِحي يا حبيُب(.
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المعاني:

*ِحلٌّ وِبلٌّ : أي َطْلٌق.فالِحل هو الحالل، والِبل 
هو المباح )حل وبل من اإلتباع(.

 )24( 

ــِر ــْج ِح ـــذي  ل ــهــوى  ــال ب  )1( قــســمــي 

ـــن فــجــِر ـــمـــشـــوِق م ــِل ال ــي ــل ـــا ل م

ــرُد ــطَّ ي لــيــس   )3( الــفــجــُر   )2( ــذا  حــب

ــي فـــيـــمـــا أظـــــــّن غـــُد ــل ــي ــل ــــا ل م

ــــُد ـــــك األب ــُل أنَّ ــي ــال ـــ ـــ ـــ ـــ ــحَّ ي ـــ ـــ ص

ــْســِر الـــــنَّ ــوادُم  ـــ ـــ ـــ ق  )4( ــت  ــصَّ ُق أو 

تــســِري ال  الــســمــاء   )5( ــوُم  ــج ن أو 

الــشــجــن ــيــلــة  ل يــــــــــــــا  ــي  ــدن ــع ت ال 

ــحــســن ال ـــك  ـــه وج دون  ـــهـــا  بـــتُّ

ــن ــوس ال ــى  ــل ع ــت  ــت ع جـــفـــون  ذا 

ــِر ــك ــف ـــُر ال ـــائ ـــع ح ـــدم ــدي ال ــت ــه م

بـــكـــِر أبــــــا  مـــثـــلـــهـــا  تـــبـــت  ال 

ـــــُر ــا أضــــدادهــــا األُخ ــه ــن أيــــن م

الــقــمــُر ــك  ــه وج مـــن  ــري  ســمــي إذ 

ــك الــّســحــُر ــب ــي ـــن ط وتـــنـــاهـــى ع

ــُة الــــَقــــْدر ِ ــل ــي ـــدهـــر ل هـــي فـــي ال

ــى قـــدري ــن ــم ــى ال جــــاز مــنــهــا عــل

ــك ــاَن ــف أج إنَّ  ـــريُّ  ـــي ـــب ُط ــا  ـــ ـــ ـــ يـــ

ــك ــان ــم ــي ـــْت بـــالـــُفـــتـــور ه ـــل ـــت ق

ـــك ـــدوان أنـــــا والــــلــــه أرضــــــى ع

ــن وزِر ــن كـــان م ــي م ل ربـــي هـــْب 

أزري لـــي  ــْب  ـــ هـــ ثـــم  ـــي  دم ــي  ـــ ف

شغفا ـــن  م عـــــذُر  عـــذاريـــك  ـــي  ف

ــن ســــال كــلــفــا ـــ ـــ ــل م ـــ ـــ كـــلَّـــفـــا ك

ــا هــــوى وكــفــى ــم حــســُب قــلــبــي ك

تـــدِر ــا  َّــم ـــ ـــ ـــ ورب ــك  ــلَّ ـُـُق ـــ ـــ ـــ ن وش 

يخفى.................*

التخريج

 ،161-160: الجليس  عدة  في  كاملة  وردت 
بينما ورد المطلع وحتى القفل الثاني في المقتطف 
من أزاهر الطرف:216، وفي أزهار الرياض : 
212/2، وفي مقدمة ابن خلدون :430/2، وفي 

نفح الطيب:10/7، وفي المسلك السهل :112.

الروايات

1- في المقتطف وأزهار الرياض ومقدمة ابن 
خلدون ونفح الطيب والمسلك السهل: )قسما( بداًل 

عن )قسمي(.

الرياض  وأزهار  خلدون  ابن  مقدمة  في   -2
بداًل عن )حبذا( ، وفي  السهل: )جمد(  والمسلك 

المقتطف ونفح الطيب: )خمد( بداًل عن )حبذا(.

3- في المقتطف ومقدمة ابن خلدون وأزهار 
الرياض ونفح الطيب والمسلك السهل: )الصبح( 

بداًل عن )الفجر(.

4- في مقدمة ابن خلدون: )قطفت( بداًل عن 
)قصت(، وفي أزهار الرياض والمسلك السهل: 
الرياض:  ــار  وأزه المقتطف  وفي  )فقصت(، 

ـت(. )تقضَّ

خلدون  ابن  ومقدمة  الرياض  أزهار  في   -5
ونفح الطيب: )فنجوم(، وفي المقتطف: )أم نجوم( 
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*بياض في األصل

)25(

بحُر الهوى بي َحاْط وماله مـن َشاْط)1(  فاحُطُط

ولألسى إفـراْط والحُب ذو إقساْط  ال يقِسُط

بي شادٌن أغيْد يهتزُّ في الـِمْئَزْر هـزَّ القنا

ا اْنَثنى أعطاُفُه تنُفد من َخْصِره الـُمْضمْر لـمَّ

ا رنا ناُر الحشا أوَقْد بلحظه األْسَحْر لمَّ

اط )2(  ُظباه في األرهاط.......* كالـُمرهِف القطَّ

اط  فياله من َساط  إذ يفرُط بين الحشا خطَّ

كـــم تيَّمت عيناه  وكم سبا مرآه من األمْم

اه جلَّْت عن األشباه  من بدِر َتْم كم زَهْت خدَّ

فالّشهُد من ذكراه ..............* طِيباً َوَشْم

ــُط ـها أسـماْط )3( مــفسَّ مـحاسُن األسباْط تضـمُّ

مــن ُحسنِه اإلفراْط وَحْلُيه األنـماْط )4(  ُتستـَنبُط
قد َجلَّ عــن ِندِّ جماُل إبراهيْم وعن ُندود)5(

مــهفهُف الَقدِّ طاوي الحشا ناعْم بين الُبُرود

يفَترُّ عن عقِد من لؤلؤ باسْم عذٌب َبُرود
لله مــن أسـماط ِرَضاُبه اإلرساط)6(  لو َيْرهُط)7(

أنفاسهم لو ساط تلت لها أحطاط)8( إذ يبسُط

لـــواعـــُج الـحبِّ قد أكملت )9( قلبي من األسى

فما عسى بالعتب  تـديُن  ياِحبِّـي  وأنت 

لمغـَرٍم صـَـبِّ ولحظك المصبي قد أيأسا
وداخل الفسطاط في الشرب من دمياط ُمَسْفَسُط)10(

كم أعيا من بْقراط كم أظما مـن ُسقراط وأرْســـُط)11(

لما برى الوجُد فــؤادَي الـهائْم ولم يِف

لـمدنِف راحْم   يـــكن  ولـم  الـــُبْعـــــُد  ـــنــي  وشــفَّ

ظلت به أشُد  وفـي الحشا جاحْم )12(  ال ينطِف

أخيُط أم  خيَّاط   صبي  َنْعَشق  األسماط  في  ناديُت 

ُط مـنـفـَـّ بالفراط)13(   عتنون  أنماط  يــخيط  مــما 

التخريج

عدة الجليس :214-213

المعاني والتعليقات:

1- شاط: شاطىء

ال  والمعنى  )بالفاء(  :الفطاط  األصل  في   -2
يستقيم وصوابها القطاط وهو القاطع .

*بياض في األصل

*بياض في األصل

الواحد  الخيط  وهو  سمط  جمع  األسماط:   -3
المنظوم مادام فيه خرز.

4- األنماط: جمع نمط، وهي الثياب المصبغة 
باأللوان.

5- ندود ليس جمعا لند، بل جمعه أنداد.

ولم  الخمر،  السياق-  بحسب   - بها  يقصد   -6
الرساطون  أراد  ولعله  الشاكلة  هذه  على  أجدها 

وهو شراب يتخذ من الخمر والعسل.

واستعاره  األكل  وشدة  اللقم  يرهط:عظم   -7
هنا للشرب.

الصرع،  شدة  وهو  الحطء،  أراد  أظنه   -8
فحرارة األنفاس ترسل سوطا )لو ساط( يصرعك.

9- قرأها المحقق أكملت وصوابها أكمدت.
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الفالسفة،  عند  السفسطة  من   : مسفسط   -10
من  ضرب  وهو  األسفنط  من  أخذها  ربما  أو 

الشراب.

11- أرسط: أرسطو.

12- الجاحم: النار المتقدة.

13- هكذا في األصل وأظنها ُيْعَنون بالِقراط، 
التي  الكلمة  المصباح، وهو ينسجم مع  والقراط: 

تليها منفط أي به ِنْفط ) زيت(.

الهوامش

 )1( مال معظم مترجميه إلى اختصار اسمه بمحمد بن 
أحمد بن الصابوني، بينما أورد األدفوي اسمه كاماًل 
على نحو ما ذكرنا، في مقابل ذلك خالف صاحب 
أحمد  بن  محمد  فأسماه  مترجميه  كل  المقتضب 
وأغلب  الصابوني،  الصيرفي  أحمد  بن  محمد  ابن 
والثانية  اسمه،  في  األولى  مرتين،  وهم  أنه  الظن 
انظر  الصدفي.  عن  بداًل  الصيرفي  أسماه  عندما 
القدح  اختصار   ،230 القادم:  تحفة  ترجمته:  في 
المعلى: 69، المغرب في حلى المغرب: 268/1، 
الذيل   ،213 المقتضب:   ،74 المبرزين:  رايات 
والتكملة: 64/4، فوات الوفيات: 284/3، الوافي 
بالوفيات: 96/2مسالك األبصار: 360/17، البدر 
السافر: 736/2، المقفى الكبير: 181/5، األعالم: 

.320/5

)2( الذي يدفعنا لهذا االعتقاد أسباب منها، أنه تتلمذ علي 
يدي ابن زرقون المتوفى سنة 586هـ وروى عنه، 
-562( الشلوبين  علي  أبي  يدّي  على  تتلمذ  كما 
646هـ(   -566( الدباج  الحسن  وأبي  645هـــ( 
يكون  أن  البد  كذلك  طوياًل،  زمًنا  رافقه  فاألول 
له  تتيح  بصورة  والدباج  الشلوبين  من  سًنا  أصغر 
صديًقا  كان  أنه  كما  يديهما،  على  التلمذة  فرصة 
العام  في  توفي  الذي  اإلشبيلي  عتبة  ابن  للطبيب 

الصابوني636هـ  ابن  المنية  فيه  اخترمت  الذي 
وكان يناهز الستين، فمولده إذا كان في حدود سنة 
576هـ تقريًبا يمكننا إذا أن نقدر- تقدير الظن- أن 
570هـ،  سنة  بعد  ولد  تقريًبا-  الصابوني-  ابن 
وهذه سن تتيح له فرصة أن يكون تلميًذا للشلوبين 
والدباج من جهة وصديًقا البن عتبة من جهة ثانية.

 )3( اختصار القدح المعلى :69.

أبا  الفقيه  أباه  المقري  أسمى  الطيب:519/3،  نفح   )4(  
العباس أحمد بن الصابوني، لكن- لألسف الشديد-لم 
نعثر على ترجمة له الرغم من التمحيص والتنقير 

في كتب التراجم المتنوعة.

 )5( أبو علي عمر بن محمد الشلوبين، كان في العربية 
إلقراء  تصدر  اليبارى،  وَحْبًرا  يجارى  ال  بحًرا 
أئمة  خاتمة  وكان  عاًما،  ستين  من  نحًوا  النحو 
المعلى:  القدح  اختصار  في:  ترجمته  النحو.انظر 

152، الديباج المذهب: 78/2.

إلقراء  تصدر  الدبَّاج:  جابر  بن  علي  أبوالحسن   )6(  
سنة  خمسين  من  نحًوا  العربية  وتعليم  القرآن 
ترجمته  الحسن.انظر  والهدي  والصالح  الدين  مع 
الرايات:62،   ،155 المعلى:  القدح  اختصار  في: 

المغرب:260/1، صلة الصلة: 301.

بن  سعيد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  هو  زرقون:  ابن   )7(  
عالي  مسنًدا  محدًثا  كان  )502-586هــــ(  أحمد 
الرواية، ثقة، فقيًها مشاوًرا، حافًظا، بصيًرا بأحكام 
القضاء، وقوًرا، متين الدين، أنفق عمره في سماع 
الحديث وتدريس المذهب المالكي، يقول الصفدي: 
كان مسند األندلس في وقته" انظر: بغية الملتمس: 
بالوفيات 86/3،  الوافي  التكملة 63/2،   ،111/1
الزكية:  النور  شجرة   ،112/6 الزاهرة  النجوم 

.228/2

المعلى:152،  القدح  في:اختصار  القصة  انظر   )8(  
المقفى الكبير :182.ويبدو أن هذا اللقب الذي خلعه 
عتبة  ابن  صديقه  يقول  به،  لصق  قد  أستاذه  عليه 

اإلشبيلي له مرة:
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الحميُر عــيــرْتــَك  ــٍص  ــْم ِح ــَر  يــاَعــْي

ــِر  ــي ــع ــشَّ ــــاَن ال ــــك ـــر َّم ـــب بـــأكـــلـــك ال

انظر القصة في نفح الطيب:519/3 .  

بويع  المنصور  يعقوب  أبي  بن  إدريس  الُعَلى  أبو   )9(  
انظر  629هـ.  سنة  وتوفي  624هـ  سنة  بالخالفة 
بعدها.وقد  وما  المغرب:391/3  البيان  في  أخباره 
نبه محققو البيان المغرب إلى أن اسمه قد ورد في 

بعض المصادر أبو العالء وهو خطأ.

 )10( المعتضد الباجي :هو أبو مروان أحمد بن محمد 
الباجي ملك إشبيلية:بايعه أهلها سنة629هـ فامتنع 
إلى أن جاءته بيعة قرمونة في العام التالي فمد يده 
633هـ.انظر  سنة  ُقتل  حتى  أميرهم  وبقي  مبايًعا 

البيان المغرب: 417/3 و458.

 )11( اختصار القدح :70.

الـُمـرسي )569- الملك  عبد  بن  بكر عزيز  أبو   )12(  
المعظم،  وصدرها  بلده،  أهل  وجيه  كان  636هـ( 
كان زاهدا ناسكا عابدا فاضال متقلال من زاد الدنيا 
برياسة  امتحن  إذا  حتى  العلم  نشر  على  حريصا 
بلده، نكص على عقبيه، وخاض في سفك الدماء، 
واستحل المحظورات واستصحب هذا الحال حتى 
ُقتل سنة 636هـ"انظر ترجمته في التكملة:41/4، 

المغرب: 252/2، الذيل والتكملة: 120/3.

 )13( الحلة السيراء: 309/2.

مؤسس  )599-647هــــ(  الحفصي  زكريا  أبو   )14(  
األولى  مرتان:  ُبويع  بالمغرب،  الحفصية  الدولة 
فقيًها  كان  ـــ،  634ه سنة  والثانية  625هـــ  سنة 
وله  الشعراء  ومن  العلماء  من  معدوًدا  وكان  أديًبا 
شعر بليغ. انظر: األدلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفصية: 54، الفارسية في مبادىء الدولة 

الحفصية: 107.

الجزائر  المغرب-بدولة  أرض  من  مدينة  مليانة:   )15(  
اآلن- بين تنس والمسيلة وبقرب نهر شلف، وهي 
ذات أشجار وأنهار.انظر الروض المعطار: 547.

 )16( النص )19( في مجموع شعره.

الــروض  وفــي  المعلى:69،  القدح  اختصار   )17(  
الحفصي  بالسلطان  التقاه  قصة   ،547 المعطار: 

أبي زكريا ملك إفريفية كما ينعته الحميري.

عتبة  بن  يوسف  الحجاج  أبــو  :هــو  عتبة  ابــن   )18(  
اإلشبيلي، كان طبيبا أديبا ووشاحا مطبوعا، هاجر 
إفريقية  إلى  إشبيلية-  على  هود  ابن  سيطرة  بعد   -
توفي  يغمور،  ابن  جلساء  من  كان  مصر  إلى  ثم 
المعلى:  القدح  في:  ترجمته  636هـ.انظر  سنة 
161، المغرب في حلى المغرب: 263/1، رايات 

المبرزين :75.

بن  موسى  الدين  جالل  األمير  هو  يغمور:  ابن   )19(  
يغمور بن جلدك )599-663هـ( كان أحد األفراد 
المشهورين والرؤساء المذكورين موصوفا بالكرم 
والمعرفة معروفا بالرأي"انظر ترجمته في :الطالع 

السعيد:668، النجوم الزاهرة :218/7.

المعلى  القدح  اختصار  في  سعيد  ابن  يذكر  لم   )20(  
)ص70( اسم ممدوحه الذي أمر له بخمسين درهًما 
عدًدا، واكتفى بأنه من جلساء السلطان، بينما أسماه 
المقريزي في المقفى الكبير )182/5( بابن يغمور 
األمير - مالذ أهل األندلس أو كهف المغاربة كما 
ما  وهو  بالمحلة،  إقامته  مكان  وحدد  يلقب-  كان 
نميل إليه، أما األدفوي في البدر السافر )737/2( 
بهذا  شخص  على  نعثر  )ولم  يعمر  بابن  فأسماه 
محقق  فيه  وقع  تصحيف  أنه  الظن  فأغلب  االسم( 
البدر السافر السيما التشابه الكبير بين اسمي يعمر 

ويغمور.

 )21( اختصار القدح المعلى:70.

 )22( تحفة القادم:230.

 )23( فوات الوفيات :284/3.

 )24( اختصار القدح المعلى:70.

 )25( المغرب:268/1 ويوافقه الرأي ابن شاكر الكتبي 
في فوات الوفيات :284/3.
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المقفى  المقريزي في  القادم: 230، ويؤيده   )26( تحفة 
الكبير: 182.

 )27( الوافي بالوفيات:96/2. وممن اضطرب في تحديد 
وفاته من المحدثين الدكتور سيد حنفي، ففي تحقيقه 
هامش ص  في  ذكر  الطرف  أزاهر  من  للمقتطف 
115 أنه توفي سنة 636هـ، بينما ذهب في هامش 

ص 261 إلى أنه توفي سنة 634هـ.

 )28( اختصار القدح المعلى: 69.

 )29( انظر النص )13( في مجموع شعره.

 )30( نفح الطيب: 518/3.

 )31( السابق نفسه: 160/4.

 )32( معرفة الفرق بين الضاد والظاء )مقدمة المحقق(: 
.7

 )33( تحفة القادم : 230.

 )34( اختصار القدح المعلى: 69.

 )35( البدر السافر: 736/2.

 )36( الوافي بالوفيات: 96/2.

 )37( فوات الوفيات: 284/3.

 )38( النص )12( .

 )39( النص )3( .

 )40( النص )12( .

 )41( النص )9( .

 )42( مثل قوله:

ــه ســطــرا ــي ــَب الــُحــســُن ف ــت قـــد ك

َّهـــاِر الـنـ فـي  يَل  الـلَـّ ويـــــولــــِـُج 

 )43( كتوظيفه لشخصية باقل الذي يضرب به المثل في 
العي لبيان عجزه وحيرته في وصف الخد في قوله:

ــُل ــه الــمــســُك بــاِق ـــدٌّ ب ــنــي َخ ب وعــذَّ

باِقُل للــعجِز  وصفيِّه  فـــي  كأنـِّي 

 )44( مثل قوله مفيًدا من مسك دارين- ُفْرضة بالبحرين 
عن  التعبير  في   – الهند  من  المسك  إليها  يجلب 

معانيه:

ــٌة داِريـَـّ وِمْسَكــــــٌة   ِ الم  الــظَّ بـــَْدُر 

ـــوأُ ــرَت وأض ــن تــلــك أضــــوُع مــاخــب م

 )45( مثل قوله:

نـسـبــــٍة أقـــارُب  أصـداٍغ  واواُت 

عـقارِب بـوصـف  تـــُدعــى  لنــونـاتـهـا 

 )46( الشعر األندلسي في عصر الموحدين :230.

 )47( النص )9( .

 )48( النص )3( .

 )49( السابق نفسه.

 )50( صادية ابن األبار مطلعها: 

والخرص الشنف  ربة  قتلي  أتجحد 

الرخص  مخضبها  فــي  نجيعي  وذاك 

انظر ديوانه:329.

أما صادية حازم القرطاجني فمطلعها:

منى النفس يدني منكم والنوى تقصي

ويعصي فيكم  ــدهــر  ال يطيع  ذا  فكم 

انظر ديوانه:64.

 )51( النص )12( .

 )52( النص )3( ، البيت الثالث.

 )53( النص )10( ، البيت األول.

 )54( النص )1( ، البيت السادس.

 )55( النص )9( .

 )56( النص )15( .

 )57( النص )9( .

 )58( النص )18( .
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 )59( السابق نفسه.

 )60( انظر النص )4( .

 )61( النص )3( .

وفي  الطرف:216،  أزاهر  من  المقتطف  انظر:   )62(  
أزهار الرياض :212/2، وفي مقدمة ابن خلدون: 
المسلك  وفي  الطيب:10/7،  نفح  وفي   ،430/2

السهل :112.

 )63( النص )24( .

 )64( النص )23( .

 )65( النص )24( فهو يقتبس قوله تعالى: "هل في ذلك 
قسم لذي حجر" سورة الفجر اآلية )5( .

 )66( النص )25( .

 )67( النص )24( .

 )68( النص )25( .

 )69( النص )23( .

 )70( النص )24( .

 )71( عارض ابُن الخطيب موشحة ابن الصابوني"قسًما 
ظفرت  ليل  "رب  حجر"بموشحته  لذي  بالهوى 
بالبدر"، كما عارض موشحة ابن الصابوني"ماحال 
صب ذي ضنى "بموشحته"ياليت شعري هل من 

إياب".انظر ديوانه :783/2، 2/ 794.

 )72( الزجل في األندلس:ح.

 )73( النص )23( .
(74) http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=29280

المصــادر والمراجع

ابن  المحلى،  التاريخ  في  المعلى  القدح  اختصار   -
القاهرة،  األبياري،  إبراهيم  تح:  األندلسي،  سعيد 

1959م.

النورانية في مفاخر الدولة الحفصية،  البينة  األدلة   -
ابن الشماع، تح: الطاهر المعموري، الدار العربية 

للكتاب، تونس، 1984م.

تح:  المقري،  عياض،  أخبار  في  الرياض  أزهار   -
الحفيظ  وعبد  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى 

شلبي، مطبعة فضالة، المغرب.

األعالم، الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط   -
15، 2002م.

تح:  ــوي،  األدف المسافر،  أنس  عن  السافر  البدر   -
قاسم السامرائي وطارق طاطمي، مركز الدراسات 
المحمدية  الرابطة  التراث،  وإحياء  واألبحاث 

للعلماء، المغرب، ط 1، 2015م.

األندلس،  أهل  رجــال  تاريج  في  الملتمس  بغية   -
الكتاب  دار  ــاري،  ــي األب إبراهيم  تــح:  الضبي، 

المصري، القاهرة، ط 1، 1989م.

األندلس  ملوك  أخبار  اختصار  في  المغرب  البيان   -
عواد  تحقيق:بشار  عـــذاري،  البــن  والمغرب، 
تونس، ط  اإلسالمي،  الغرب  دار  بشار،  ومحمود 

1، 2013م.

دار  عباس،  إحسان  تح:  األبار،  ابن  القادم،  تحفة   -
الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1986م.

التكملة، ابن األبار، تح: عبد السالم الهراس، دار   -
الفكر، بيروت، ط1، 1995م.

الحلة السيراء، ابن األبار، تح: حسين مؤنس، دار   -
المعارف، القاهرة، ط 2، 1985م.

الدار  الهراس،  السالم  تح: عبد  األبار،  ابن  ديوان   -
التونسية للنشر، 1985م.

العكاك، دار  القرطاجني، تح: عثمان  ديوان حازم   -
الثقافة، بيروت، 1964م.

ديوان لسان الدين بن الخطيب، تح: محمد مفتاح،   -
دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 1، 1989م.

عباس  إحسان  تح:  للمراكشي،  والتكملة،  الذيل   -
الغرب  دار  ــواد،  ع وبشار  شريفة  بن  ومحمد 

اإلسالمي، تونس، ط 1، 2012م.

سعيد  ابن  المميزين،  وغايات  المبرزين  رايــات   -
االندلسي، تح: محمد رضوان الداية، دار طالس، 

دمشق، ط1، 1987م.
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الحميري،  األقطار،  خبر  في  المعطار  الروض   -
ط2،  بيروت،  لبنان،  مكتبة  عباس،  إحسان  تح: 

1984م.

معهد  األهواني،  العزيز  عبد  األندلس،  في  الزجل   -
الدراسات العربية، القاهرة، 1957م.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن   -
مخلوف، علق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط 2، 2003م.

الشعر األندلسي في عصر الموحدين، فوزي سعد   -
عيسى، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طبعة 

1979م.

العدوي،  تحقيق:شريف  الزبير،  ابن  الصلة،  صلة   -
مكتبة الثقافة اإلسالمية، القاهرة، ط 1، 2008م.

الصعيد،  نجباء  أسماء  الجامع  السعيد  الطالع   -
الحاجري،  وطه  حسن  محمد  سعد  تح:  األدفوي، 
الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، 1966م.

بن  لعلي  الرئيس،  الوزير  ومؤانسة  الجليس  عدة   -
بشرى الغرناطي، عني بتحقيقه:ألن جونز، مطبعة 
مركز الحسابات بجامعة أوكسفورد، ط 1، 1992

العذارى المائسات في الموشحات واألزجال، فيليب   -
الخازن، مطبعة األرز، بيروت، 1902م.

)مخطوط(،  األعيان  وفيات  على  الجمان  عقود   -
رقم  السليمانية،  الفاتح،  مكتبة  تركيا،  الزركشي، 

.4434

سعيد  ــن  اب والــمــطــربــات،  المرقصات  عــنــوان   -
األندلسي، القاهرة، 1281هـ. 

القنفذ  ابن  الحفصية،  الدولة  مبادئ  في  الفارسية   -
المجيد  وعبد  النيفر  شاذلي  محمد  تح:  القسنطيني، 

التركي، الدار التونسية للنشر، 1968م.

إحسان  تح:  الكتبي،  شاكر  ابن  الوفيات،  فوات   -
عباس، دار صادر، بيروت. 

د.محمد  الـَمْذَهب،  أعيان  معرفة  في  الـُمْذَهب   -
المالكي،  فرحون  البــن  الــنــور،  أبــو  األحــمــدي 
القاهرة،  والنشر،  للطبع  الــتــراث  تحقيق:دار 

1972م.

مسالك األبصار في ممالك األمصار، ابن فضل اهلل   -
الكتب  دار  الجبوري،  سلمان  كامل  تح:  العمري، 

العلمية، بيروت، ط1، 2010م.

محمد  سهل،  ابن  توشيح  في شرح  السهل  المسلك   -
فضالة،  مطبعة  العمري،  محمد  تح:  اإلفراني، 

المغرب، 1997م.

الصابوني،  ابن  والظاء،  الضاد  بين  الفرق  معرفة   -
 ،1 ط  دمشق،  نينوى،  دار  الضامن،  حاتم  تح: 

2005م.

ابن سعيد، تح: شوقي  المغرب،  المغرب في حلى   -
ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 4.

اختيار  ــار،  األب ابن  القادم،  تحفة  من  المقتضب   -
وتقييد البلفيقي، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب 

المصري، القاهرة، ط 3، 1989م.

المقتطف من أزاهر الطرف، ابن سعيد األندلسي،   -
القاهرة،  للكتاب،  العامة  الهيئة  حنفي،  سيد  تحقيق 

1983م.

تح:  خلدون،  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن  مقدمة   -
عبد اهلل محمد الدرويش، دمشق، ط 1، 2004م.

اليعالوي،  محمد  تح:  المقريزي،  الكبير،  المقفى   -
دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط 1، 1991م.

ابن  والقاهرة،  مصر  أخبار  في  الزاهرة  النجوم   -
تغرى بردي، وزارة الثقافة، القاهرة. 

األرناؤوط  أحمد  تح:  الصفدي،  بالوفيات،  الوافي   -
اإلسالمي،  التراث  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي 

بيروت، ط 1، 2000م.
-http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php

?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=29280
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غالف مخطوط عقود الجمان للزركشي

اللوحة 262 من مخطوط عقود الجمان للزركشي وبها ترجمة ابن الصابوني وأشعاره

١ 

 

 
 
  

  



 الفصول 
الجامعة والحدود 

المانعة في 
أصول المعرفة 

بالله تعالى
ألبي العباس 

أحمد بن 
أحمد بن عبد 
الله الغبريني 
)ت:704 هـ / 

1305 م (
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الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول 
المعرفة باهلل تعالى

 ألبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد اهلل الغبريني
) ت:704 هـ / 1305 م (

م له ضبط نصه وقدَّ

محمد نصير

الجزائر
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الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول المعرفة باهلل تعالى
ألبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد اهلل الغبريني ) ت.704 ه� / 1305 م ()1(

السابعة ببجاية  المائة  العلماء في  الدراية فيمن عرف من  عنوان  الغبريني بكتاب  لطالما اشتهر 

التصانيف عن  لبعض  الدين غير قراءته  بالكالم وأصول  اهتمامه  ُيعرف عنه  فقيه وقاٍض، ولم  وأنَّه 

يتعدَّى ذلك  اهتمامه  أنَّ  ح  ل مرة يوضِّ انشره هنا ألوَّ الذي  النص  شيوخه في فترة تحصيله، لكن هذا 

اة: الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول المعرفة  للتأليف وتقرير عقيدة ُيلتزم بها، وهي المسمَّ

بالله تعالى.

هذه العقيدة لم تنل شهرة مثل مرشدة ابن تومرت أو برهانية الساللجي أو عقائد السنوسي، لكنها 

نشرها ُيعدُّ خطوة إلبراز النشاط التأليفي الكالمي بمدينة بجاية والمغرب األوسط الذي أدَّى في نهاية 

القرن التاسع الهجري / 15 م إلى سيطرة معرفية لعقائد السنوسي، ومنه فإنَّ نشر النصوص العقائدية 

التي ُأِلفت قبل السنوسي يمثل تتبعا لمسار تطور العقيدة األشعرية في مجال المغرب األوسط.

قدمت لهذا النص بقسم الدراسة الذي يضم مبحثين: أولهما التعريف بأبي العباس الغبريني ) األصل 

والنشأة، وميزة تعليمه، اشتغاله بالتدريس والقضاء ببجاية، مذهبه في الفقه والعقيدة وسلوكه الصوفي 

ثمَّ وفاته (، وثانيهما دراسة للمخطوط ) نسبة المخطوط للمؤلف، ضبط عنوان العقيدة ودوافع تأليفها 

ومحتواها وأهميتها ووصف المخطوط كوديكولوجيا (.

الكلمات المفتاحية:

الغبريني – األشعرية – بجاية – العقيدة – الفصول الجامعة.- 

قسم الدراسة :

1ـ التعريف بأبي العباس أحمد الغبريني:

أ ـ زواوي األصل، بجائي المنشأ : 

يذكر الِمْنَتْوِري)2) ) ت.834 هـ / 1430 م ( للغبريني أطول سلسلة نسب نقاًل عن تلميذه  شمس 

)1) هذا العمل أنجز أثناء إقامتي العلمية بمدريد بمعهد اللغات وثقافات البحر المتوسط والشرق األدنى التابع للمجلس 
 Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterraeo y Proximo Oriente الوطني لألبحاث بإسبانيا
البرنامج  إطار  في  الجزائرية  العالي  التعليم  وزارة  من  ممولة  بحثية  منحة  إطار  في  وذلك   ILC del CSIC

الإلستثنائي للتكوين اإلقامي الطويل المدى بالخارج.

)2) فهرسة المنتوري تحقيق: محمد بنشريفة، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 2011، ص.368.
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الدين محمد بن جابر الوادي آشي )ت.749 هـ / 1348 م ( عن طريق أبي سعيد فرج بن قاسم بن لب 
الغرناطي ) ت.782 هـ / 1380 م ( وهو: أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي 

ابن عمر بن يوسف الحميري الغبريني.

ا المصادر األخرى، التي أْوردت ترجمًة له، فأغلبها تتوقف عند ذكر جدِّه " عبد اهلل ")1)، ماعدا  أمَّ
أحد المراجع الحديثة)2) التي نقلت له نسًبا عن نسخة مخطوطة من " عنوان الدراية " يصُل إلى جدِّه 
"عمر"، لكن االختالف يقع في تسمية والده؛ حيث يذكره ابن قنفذ القسنطيني)3) )ت.810 هـ / 1408م( 
في كتاب الوفيات  بـ " أحمد " وفي أنس الفقير بـ " محمد " ) ربما يرجع ذلك إلى أخطاء النساخ ( 
وبهذه التَّسمية قال كل من أحمد الونشريسي)4) ) ت.914 هـ / 1508 م ( وابن القاضي المكناسي)5) 
الدين  المباشر شمس  تلميذه  اعتماًدا على  اجح هو " أحمد "  الرَّ لكن  ) ت. 1025 هـ / 1616 م (، 

الوادي آشي.

عن  عة  الُمتفرِّ لعهده  المشهورة  الجماعات  من  أنَّها  خلدون)6)  ابن  فيذكر  غبرين،  لبني  ِنسبته  ا  أمَّ
زواوة الواقعة بنواحي بجاية، ويميل إلى أنَّها من كتامة، بحسب تصنيفه، ويضيف عادل نويهض)7) أنَّ 
مواضعها في أعلى واد سباو؛ أي أّن جماعة بني غبرين ـ آث غبرين ـ انتشرت في بالد القبائل الكبرى 

) بني زواوة ( في المنطقة الواقعة ببلدية عزازقة الحالية.

باإلضافة إلى ذلك، فإنَّ نويهض يحدد مولده بسنة 644 هـ / 1246 م، لكنَّه لم ُيوِرد مصدر اعتماده 
هذا التاريخ، وما وقفت عليه من مصادر لترجمته لم تذكر ذلك.

)1) الوادي آشي )شمس الدين محمد بن جابر التونسي (: برنامج الوادي آشي، تحقيق:محمد الحبيب الهيلة، مركز البحث 
الحسن علي بن عبد اهلل بن  أبو   ( الُنباهي  ؛  المكرمة، 1981، ص.47  التراث اإلسالمي، مكة  العلمي وإحياء 
محمد الجذامي المالقي ( : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، نشرة لجنة إحياء التراث العربي، ط.5، دار 
اآلفاق الجديدة، بيروت، 1983، ص.132؛ ابن فرحون )أبو إسحاق إبراهيم بن علي المالكي(:الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب، نشر: مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996، ص.136؛ 
القرافي ) بدر الدين محمد بن يحي بن عمر (: توشيح الديباج وحلية اإلبتهاج، تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة 

الدينية، القاهرة، 2004، ص.46.
)2) الحفناوي ) أبو القاسم محمد (: تعريف الخلف برجال السلف، ج.1 ،مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزائر، 1906، 

ص.21.

)3) كتاب الوفيات، تحقيق: عادل نويهض، ط.4، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، 1982، ص.338؛ أنس الفقير وعز 
الحقير، نشر: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات جامعة محمد الخامس، الرباط، 1965، ص.62.

)4) كتاب الوفيات، تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر، د.م.ط، د.ت، ص.8.

)5) درة الحجال في أسماء الرجال، المكتبة العتيقة، تونس، دار التراث، القاهرة، 1971، ص.10.

)6) ديوان المبتدأ والخبر، ج.6، ضبطه: خليل شحادة وعلق عليه سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
بيروت، 2000، ص.168 - 169.

)7) معجم أعالم الجزائر، ط.2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 1980، ص.248.
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ب ـ تعليم فقهي باألساس:

من خالل كتاب عنوان الدراية وبرنامجه الملحق به نستطيع عرض أهم شيوخ الغبريني وهم : 

1 – أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي ) ت.669 هـ / 1071 م (: من قلعة 
بني حماد لكن قراءته ببجاية، وكان "حافًظا للِخالف العالي والمذهب المالكي"، ويقول الغبريني إنَّه 
ل تحصيله للفقه بالمسجد األعظم ببجاية)1)، ويذكر بالتعيين الكتب التي  أدركه ببجاية، وعلى يده كان أوَّ

سها وأخذها عنه، وهي: كان يدرِّ

التهذيب )ربما هو التهذيب في اختصار المدونة ألبي سعيد بن أبي القاسم بن خلف البراذعي - 
القيرواني ت.466 هـ / 1073 م (. 

سالة البن أبي زيد القيرواني ) ت.386 هـ / 996 هـ (-  الرِّ

التفريع ألبي القاسم عبيد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري )ت.378 هـ / 988 م(.- 

التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب البغدادي ) ت.422 هـ / 1031 م (- 

المختصر البن أبي زيد القيرواني.- 

الموطأ لمالك بن أنس)2) ) ت.179 هـ / 795 م (- 

2 – أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مخلوف القيسي ) ت.686 هـ / 1287 م (: 

ولد بتلمسان وتوفي بمدينة الجزائر واشتغل بقضاء األنكحة ببجاية، وكانت له دروس بعدَّة مساجد 
ببجاية مشهورة، ويِصفه تلميذه الغبريني بـ "خزانة مالك")3)، ويذكر في أثناء الترجمة له أنَّه قرأ عليه 
ص لمشيخته ذكر سنده في الكتب  أ والتفريع البن الجالب)4)، ويضيف في القسم المخصَّ كاًل من الموطَّ

اآلتية:

نة لسحنون بن سعيد التنوخي ) ت.240 هـ / 854 م (-  المدوَّ

المختلطة ألبي عبد اهلل عبد الرحمن بن القاسم)5) ) ت.191 هـ / 806 م (- 

)1) عنوان الدراية فيمن ُعِرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق: عادل نويهض، ط.2، منشورات دار اآلفاق 
الجديدة، بيروت، 1979، ص.65، 66.

)2) نفسه، ص.356.

)3) نفسه، ص.63.

)4) نفسه، ص.64.

)5) نفسه، ص.375.
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الواضحة ألبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي)1) ) ت.238 هـ / 852 م (- 

سالة البن أبي زيد القيرواني.-  الرِّ

كتاب ) لم يحدد عنوانه( أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي ) ت.403 هـ - 
/ 1012 م (

التبصرة ألبي الحسن علي بن محمد اللخمي ) ت.478 هـ / 1085 م (- 

التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي)2).- 

كتاب السنن ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي)3) ) ت.204 هـ / 820 م ( ويعد كل من - 
عبد العزيز بن عمر وعبد اهلل بن محمد القلعي ممَّن اعتمد الغبريني عليهما كثيًرا)4) في الفقه 

بحيث أنَّه قرأ وتفقَّه بهما بكل الكتب المذهبية)5). 

3 – أبو عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني ) ت.699 هـ /  1297م (: 

مّمن  وهو  العدالة،  ة  خطَّ تقّلده  إلى  إضافة  سنة،  ثالثين  حوالي  ببجاية  األعظم  الجامع  إمام  شغل 
ماع ببجاية وبالد المغرب؛ حيث كان " أحد من كُثرت القراءة والرواية  واية والسَّ تمحورت حوله الرِّ
عنه ببجاية ")6)، وقد دَرس عليه الغبريني النحو واإلعراب)7) وأخذ عنه أسانيد الكتب في علوم متعددة، 

وهي:
سالة القشيرية)8) ألبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري ) ت. 465هـ / -  في التصوف الرِّ

1072م (.
في األصلين كتاب ) لم يحدد عنوانه ( أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ت.406 هـ / 1015 - 

الجويني)9)  اهلل  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  ألبي  االعتقاد  في  األدلة  قواطع  إلى  واإلرشاد  م، 
)ت478 هـ / 1085).

)1) السابق، ص.379.

)2) نفسه، ص.381.

)3) نفسه، ص.397.

)4) نفسه، ص.356.

)5) نفسه، ص.64.

)6) نفسه، ص.82.

)7) نفسه ،ص.358.

)8) نفسه ،ص.394.

)9) نفسه ،ص.396.
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مخشري)1) ) ت.538 هـ / 1143 م ( -  اف أبي القاسم محمد بن عمر الزَّ في التفسير الكشَّ

في الحديث الموطأ لمالك بن أنس وصحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري ) ت.256هـ - 
/ 870 م ( وصحيح مسلم ألبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ) ت.261 هـ / 874م( 
المختصر  والجامع   ) م   888/ هـ  ت.275   ( األزدي  األشعث  بن  لسليمان  داود  أبي  وسنن 
لسنن رسول اهلل ألبي عيسى الترمذي)2) ) ت.279 هـ / 892 م ( والمسند ألحمد بن حنبل)3) 

)ت.241 هـ / 855 م(

الحكم -  بن  اهلل  عبد  محمد  أبي   ) المختصر  كتاب  وربَّما  عنوانه  يحدد  لم   ( كتاب  الفقه  وفي 
المصري)4) ) ت.214 هـ / 829 م (

العباس أحمد بن محمد بن حسن بن محمد بن خضر الصدفي الشاطبي ) ت.674 هـ  4 – أبو 
/1276 م (: 

وهو كذلك ممن كان له رواية واسعة وتميَّز بالقراءات؛ حيث يقول عنه الغبريني بشأنها إنَّه لم يَر 
" أتقن منه وال أضبط منه في طريق الروايات " وعليه اعتمد في رواية بعض كتب الحديث واستفاد 

منه مشافهة في القراءات )5)، كما أخذ عنه روايات في عدَّة علوم، وهي:

في الحديث كل من موطأ مالك والمسند البن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن ابن داود - 
وجامعي الترمذي والنسائي وكتابي التمهيد واالستذكار ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد 
البر ) ت.463 هـ / 1070 م ( والمختار الجامع بين المنتقى واالستذكار  لمحمد بن عبد الحق 

التلمساني)6) ) ت.625 هـ / 1228 م (. 

الثعلبي -  محمد  بن  أحمد  إسحاق  ألبي  القرآن  تفسير  عن  والبيان  الكشف  كتاب  التفسير  في 
)ت.426 هـ / 1035 م ( وأحكام القرآن ألبي الحسن علي بن محمد الطبري ) ت.504 هـ 
بن عمار  أحمد  العباس  التنزيل ألبي  لعلوم  الجامع  التفصيل  لفوائد  والتحصيل   ) م   1010 /

المهدوي)7) ) ت.440 هـ / 1048 م (. 

)1) السابق، ص.364.

)2) نفسه، ص.368 - 370.

)3) نفسه، ص.400.

)4) نفسه، ص.377.

)5) نفسه، ص.86.

)6) نفسه، ص.366 - 375.

)7) نفسه، ص.360 - 362.
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وفي الفقه كتاب التفريع البن الجالَّب)1) ) ت.378 هـ / 988 م (.- 

ة للحسن البصري)2) ) ت.110 هـ / 728 م (.-  وفي التصوف رسالة في فضل مكَّ

في األصلين كتاب ) لم يحدد عنوانه ( أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ) ت.463 - 
هـ / 1071 م ()3).

5 – أبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمراألنصاري  )ت.675هـ / 1285م(:

الخمسة، باإلضافة شيوخه  لكنَّه أورد اسمه ضمن  الغبريني ضمن أي سلسلة في سنده،  يذكره  لم 
واية عنهم "، كما يذكر أنَّه كان ممن تلقى عنهم  األربعة السابقي الذكر، وهم بالنسبة له " من تقع الرِّ
علم التصّوف، وأنَّه ممن " كثرت االستفادة عنه والبحث والمباشرة والتكرار في أكثر األزمنة وإلقاء 
الصعاب وحّلها بالكتب المجاوبة حتى جرى ذلك مجرى الدَّرس ")4)، وكانت هذه المباحثة بينها في 

مجال الفقه واألصلين خصوًصا.

6 – أبو عبد الله محمد الحسن بن ميمون التميمي القلعي الشهير باألديب:

نشأ بمدينة الجزائر واستوطن بجاية، وعليه اعتمد الغبريني في علوم العربية؛ حيث َلزمه حوالي 
عشرة أعوام، ويعتبره أفضل من لقيه في هذا العلم، وقد أخذ عنه الكتب اآلتية:

في العربية: كتاب االيضاح كاماًل ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ) ت.377 هـ / 987 - 
م ( ونصف كتاب سبويه ) ت.180 هـ / 796 م ( . كتاب أبي موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي المراكشي ) ت.377 هـ / 987 م ( وجملة من كتاب األمالي ) لم يحدد مؤلفه ( وزهر 
اآلداب ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري والمقامات ) لم يحدد صاحبها وربما مقامات 
الهمذاني ( وقصائد متخيرات من شعر أبي تمام والمتنبي وحضر قراءة المفصل للزمخشري)5) 
وكتاب الجمل ألبي القاسم عبد الرحمن بن عمر الزجاجي ) ت.606 هـ / 1209 م ( والعقد 
الفريد البن عبد ربه ) ت.328 هـ / 939 م ( ومقصورة أبي بكر بن دريد)6) ) ت.321 هـ 

/ 933 م ( . 

)1) السابق، ص.379.

)2) نفسه، ص.391 - 392.

)3) نفسه، ص. 395.

)4) نفسه، ص. 356.

)5) نفسه، ص.67 - 70.

)6) نفسه، ص.387 - 391.



 الفصول 
الجامعة والحدود 

المانعة في 
أصول المعرفة 

بالله تعالى
ألبي العباس 

أحمد بن 
أحمد بن عبد 
الله الغبريني 
)ت:704 هـ / 

1305 م (

117 آفاق الثقافة والتراث

 وفي الفقه روى عنه كتاب ) لم يحدد عنوانه ( ألبي عبد محمد بن علي المازي)1) ) ت.536 - 
هـ / 1141 م (  .

7 – أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن محجوبة القرشي السطيفي ) ت. 677 هـ / 1278 م (:

الي ) ت.638 هـ / 1241 م ( ويذكر الغبريني  وهو من أصحاب أبي الحسن علي بن أحمد الحرَّ
أنَّه عَرض عليه في زمن شبابه قصيدة نَظمها في التصوف)2).

8 - أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي ) ق. 7 هـ / 13 م (:

وهو ممَّن اعتمد الغبريني عليهم في التصوف، وبواسطته يرتبط سنده الصوفي بعلي بن أبي طالب 

) ت.40 هـ / 661 م ( عن طريق أبي مدين شعيب ) ت.594 هـ / 1197 م ( وأبي يعزى يلنور)3) 

) ت.572 هـ / 1176 م (.

9 - أبو العباس أحمد بن عيسى بن عبد الرحمن الغماري: ) ت. 682 هـ / 1283 م (:

ح طريقة فخر الدين  الم ) ت.660 هـ / 1262 م (، ويرجِّ وهو من تالميذ عز الدين بن عبد السَّ

الرازي ) ت.606 هـ / 1209 م ( في أصول الدين، وهي طريقة المتأخرين من األشاعرة)4)، وعنه 

ازي)5)، ومن ثم فهو أحد شيوخه في علم الكالم.   قرأ الغبريني كتاب " المعالم " للرَّ

10 - أبو القاسم بن أبي بكر اليمني المعروف بابن  زيتون: ) ت. 692 هـ / 1292 م (:

التقاه الغبريني بتونس وبجاية)6)، واستفاد منه مذاكرة ومباحثة في الفقه واألصلين)7). 

11 - أبو العباس أحمد بن عثمان بن عجالن القيسي ) ت.678 هـ / 1271 م (:

س بها، إضافة إلى ذلك يذكر الغبريني لقاءه به في تونس)8) ولم يذكر الكتب  استوطن بجاية مدَّة ودرَّ

التي أخذها عنه، لكنه يقول أنه لِزمه واستفاد منه في الفقه مباحثة)9).

)1) السابق، ص.386.

)2) نفسه، ص.103 – 105 و ص.359.

)3) نفسه، ص.124.

)4) نفسه، ص.93 - 95.

)5) نفسه، ص.358.

)6) نفسه، ص.97.

)7) نفسه، ص.357 - 358.

)8) نفسه، ص.99.

)9) نفسه، ص.357.
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12 – أبو محمد عبد المجيد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي ) ت.684 هـ / 
1285 م (:

وهو أحد تالميذ عّز الدين بن عبد السالم، وممَّن ال يأخذ بطريقة المتأخرين ) أبي حامد الغزالي 
وفخرالدين الرازي وغيرهما ( في أصول الدين ويقتصر على طريقة المتقدمين ) أبي بكر بن الباقالني 
وأبي المعالي الجويني (، وهو من أشياخ أبي العبَّاس الغبريني الذين لقيهم بتونس ولم يدخلوا بجاية، 
على الرغم من أنه ال يوافق شرط كتابه " عنوان الدراية " إالَّ أنَّه أورده في كتابه بسبب تتلمذه عليه)1) 

في الفقه واألصلين)2).

هؤالء هم أهم شيوخ الغبريني وتلك هي أهم العلوم والكتب التي تلقَّاها منهم، ومن أهم ما يمكن أن 
نلحظه:

لة للفقه مثل علمي الحديث -  أنَّ مشيخته وتكوينه فقهي باألساس، باإلضافة إلى بعض العلوم المكمِّ
واللغة، ومن الجدير بالذكر أنَّ تراجمه تحلَّيه بالفقيه وذلك لضلوعه في الفقه وحسن صناعته 
فيه، ويذكر ابن الطواح)3) له مجلس مع النحوي واللغوي أبي زكريا اليفرني ) ت.701 هـ / 
1301 م ()4)، حيث " بحث معه في العربية، وما شام له برًقا، بل كان غرًبا، وكان اآلخر 
شرًقا فقطعه الشيخ " لكن في الفقه بحث معه " فقطعه الفقيه أبو العباس " وهذا شاهد على 

تقدم الغبريني في الفقه مقابل تقدم اليفرني في اللغة.

الذين -  األعالم  من  شيوخه  أنَّ  إالَّ  المغرب  بالد  خارج  رحلة  له  تذكر  لم  أنَّه  من  الرغم  على 
تمحورت حولهم انتقال الروايات واألسانيد في عصره وفي كل من إفريقية وبجاية، مثل أبي 
عبد اهلل الكناني)5) وكل من أبي العبَّاس الغماري وأبي القاسم بن زيتون الذين كانا لهما فضل 

)1) السابق، ص.109، 110.

)2) نفسه، ص.358.

)3) سبك المقال، ص.239.

)4) ذكره الغبريني في عنوان الدراية ضمن أصحاب وتالميذ أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي 
إبراهيم  بن  اهلل محمد  أبي عبد  انظر: ص.318. وذكره   .) م   1271 / هـ  ) ت.669  بابن عصفور  المعروف 
والحفصية،  الموحدية  الدولتين  تاريخ  انظر:  فنه.  في  وخليفته  ابن عصفور  وتلميذ  بالنحوي  ووصفه  الزركشي 
تحقيق محمد ماضور، ط.2، المكتبة العتيقة، تونس، 1966، ص.56. انظر عنه كذلك: الونشريسي، الوفيات، 

ص.5؛ أحمد بن القاضي المكناسي، درة الحجال، ج.3، ص.334. يعتبر ابن الطواح أحد تالميذ اليفرني.

)5) انظر حول محوريته في انتقال العلوم:

 Allaoua Amara, La ransmisione du savoir historique en Al-Andalus et Maghreb a la  
.244 – 215.p.p ,2003 ,3-2.N ,28.fin du moyen age, The Maghreb Review, V
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انتشار كتاب المعالم  لفخر الدين الرازي ببالد المغرب)1).

الذي استمرَّ -  الكثير من كتب الحديث، وأحد هذه سنده في صحيح مسلم  له أسانيد متعدِّدة في 
غم من ذلك فإنَّ تلميذه الواد آشي يقول عنه أنَّه:  حتى نهاية القرن 11 هـ / 17 م)2)، وعلى الرَّ

" لم يكن له علّو في الحديث ")3).

المعالي -  كتاب "اإلرشاد" ألبي  الغبريني  ـ يروي  النص  التي هي موضوع هذا  ـ  العقيدة  في 

ازي، إضافًة إلى ذلك، فإنَّ اهتمامه بهذا الِعلم  الجويني والمعالم في أصول الدين لفخر الدين الرَّ

الدين "  التذكرة في أصول  التي يقف عليها مثل كتاب "  الكتب  تعليقه على  يظهر كذلك في 

ألبي علي المسيلي ) توفي أواخر القرن السادس الهجري / 13 م ( الذي يقول عنه: " كتاب 

ريف  الشَّ الجدلي  العبَّاس  " ألبي  الدين  في أصول  تقييد   " وكذلك  فنِّه ")4)،  في  جليل  طالعته 

غم من أنَّه لم يسرد  يعتبره الغبريني: " على مقال محكم اإليراد عٍر عن االنتقاد ")5)، وعلى الرَّ

جميع برنامجه حيث ذكر ماهو ضروري فقط)6)، إالَّ أنَّه من خالل استجازته لكل من اإلرشاد 

والمعالم نعرف أنه ال يرفض طريقة المتأخرين األشاعرة.

كان لبعض العلوم العقلية حظ في تكوينه ففي الطب والصيدلة قرأ جملة من " كليات القانون - 

" و" أرجوزة في الطب " ألبي علي الحسين بن عبد اهلل بن سينا ) ت.427 هـ / 1037 م ( 

على أبي القاسم ابن أندراس ) ت.674هـ / 1275م (، كما يروي أنَّه كان مالزًما له ويساعده 

في نظم بعض األدوية)7)، وكذلك المنطق؛ حيث ذكر أنَّه قرأ في بدء أمره كتاب "معيار العلم" 

ألبي حامد الغزالي ) ت.505هـ / 1112 م ( عن أبي العباس أحمد بن خالد ) توفي في عشرة 

الستين وستمائة هجرية ( عليه بمنزله ببجاية وعلى بعض الطلبة المجتازين، إضافًة إلى كتاب 

الي)8). ل" ألبي الحسن الحرَّ "المعقوالت األوَّ

)1) المقري ) أحمد بن محمد التلمساني(: نفح اللطيب من غصن األندلس الرطيب، ج.5، تحقيق: إحسان عباس، دار 
صادر، بيروت، 1968، ص.221.

)2) العياشي ) أبو سالم عبد اهلل بن محمد(: إتحاف األخالَّء بإجازات المشايخ األجالء، تحقيق: محمد النباهي، دار الغرب 
اإلسالمي، بيروت، 1999، ص.97.

)3) برنامج الوادي آشي، ص.48.

)4) عنوان الدراية، ص.33.

)5) نفسه، ص.184.

)6) نفسه، ص.360.

)7) نفسه، ص.76.

)8) فهرسة المنتوري، ص.325.
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ج ـ االشتغال بالتدريس بشهادة معاصريه:  

أورد الغبريني في ثنايا ترجمته ألبي العبَّاس أحمد بن عثمان بن عجالن القيسي أنَّه َطلب منه جمع 
الوادي آشي  الدين محمد بن جابر  تلميذه شمس  أّن  فلّبى طلبهم)1)، كما  لتدريسهم  الجلوس  الطلبة  من 

يِصفه بالفقيه المدرِّس)2).
اِئق والُمسترسل  ويِصف عبد الواحد بن الطواح)3) حلقة الغبريني بجامع بجاية بالعظيمة وكالمه بالرَّ
ولسانه ناطق بالمعارف، ويضيف بأنَّ من يحضر هذا الدرس يحتاج " إلى أن يعصب رأسه من قوة 
اح شعًرا وهو يستْجِديه  سه الغبريني في مجلسه هذا، فيرويه ابن الطوَّ ا كان ُيدرِّ كالم األستاذ ".أّما عمَّ

لإلجتماع به :

ـــل.فــــابــــن ســـيـــنـــا بـــراهـــيـــن األمـــانـــــــــــــــي ـــيــــ ـــدل ـــــــازه فــــحــــوى ال ومــــــا قــــد ح

ــب ــت ــك ــــصــــودا ب ــــق ـــــا جـــــــاء م ــــمــــراد وبــالــقــبـــــــــــول.وكـــــــل م ــــال ـــف ب ـــاســـع ف

ـــــــي امـــتـــداحــــ إالَّ  ــــاضــــد  ع ـــي.ومـــــالـــــي  ـــؤل ــــلــــت بــــــاألمــــــداح س ـــم قــــد نِ ـــك ف

سينا)4) وربما  ابن  كتب  أحد  س  يدرِّ كان  اح حين  الطوَّ ابن  التي صادفها  حلقته  أن  إلى  يشير  وهنا 
واإللهيات،  والطبيعيات  المنطق  في  كتاب  النجاة البن سينا، وهو  كتاب  لتدريس وشرح  تكون حلقته 
غم من ممارسة الغبريني للتدريس  ذلك أنَّه يرويه عن شيخه أبي محمد عبد الحق بن ربيع)5). وعلى الرَّ
اح ـ إالَّ أنَّ كتب البرامج والفهارس والمشيخات لم تذكر له  في بجاية وحلقته العظيمة ـ حسب ابن الطوَّ
ح شمس الدين الوادي آشي بأنَّه أخذ عنه مؤلفاته)6) وهو بدوره يرِويها  ا في تونس فيصرِّ تالميذ بها، أمَّ
الغبريني كذلك في سند  الي)8)، ويِرد اسم  الِحرَّ أبي الحسن  تآليف  ويِجيزها لطلبته)7)، كما يروي عنه 
الطيب  أبا  يرويه عنه  في رواية صحيح مسلم؛ حيث  م(  هـ/1679  العياشي)9) )ت.1090  سالم  أبي 
عليوات التونسي عن أبي عبد اهلل محمد بن صالح الذي تتلمذ عنه ببجاية، وهذا بالتأكيد ال يرجع لعدم 
وجودهم، بل لعدم إمتالكنا لكتب تراجم وطبقات وفهارس وبرامج بجائية لتلك الفترة؛ حيث لم يصلنا 
عابرين  كانوا  لمؤلفين  فهي  ا غيرها  أمَّ نفسه،  للغبريني  به  الملحق  وبرنامجه  الدراية  إالَّ عنوان  منها 

)1) السابق، ص.100.

)2) برنامج الوادي آشي، ص.47.

)3) سبك المقال وفك العقال، تحقيق: محمد مسعود جبران، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1995، ص.198.

)4) نفسه، ص.199.

)5) عنوان الدراية، ص.144.

)6) برنامج الوادي آشي، ص.ص.273 ،283.

)7) فهرسة المنتوري، ص.368.

)8) نفسه، ص.325. 

)9) المصدر السابق، ص.97. 
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التقوا بشيوخ أخذوا عنهم  البجائيين  العلمية أو أنَّ  لفترة معيَّنة بها لمواصلة رحلتهم  وا  لبجاية واستقرُّ
اإلجازة أو تتلمذوا على شيوخ أثناء رحلتهم في المدن المغاربية األخرى واألندلس والمشرق.

د ـ قاضي الجماعة ببجاية :
ُعِرف بِصفة القاضي واشتهر بها فكل مترجموه ال يذكرون اسمه إال مقترنًا بصفة القضاء، لكن ال 
يوجد ما يفيد بالتاريخ الذي تقلَّد فيه قضاء بجاية، وهل كانت بجاية هي المكان الوحيد الذي تقلَّد فيه أم 
أنه تقّلده بأماكن أخرى وانتهى ببجاية، ذلك أنَّ أبا الحسن النباهي)1) يذكر أنه " ُولِّي القضاء بمواضع 
عّدة، آخرها مدينة بجاية ".إضافة إلى ذلك َتْنعته بعض المصادر بـ " قاضي الجماعة ")2) في حين 
التي  الفترة  إلى   " الجماعة  قاضي   " بـ  وصفه  يرجع  وربما  فقط،  بالقاضي  بوصفه  أخرى  تقتصر 
تولَّى فيها قضاء بجاية على عهد كل من  السلطان أبي زكرياء بن أبي إسحاق ) 683 هـ - 700 هـ / 
1284 م – 1300 م ( ثم ابنه أبي البقاء خالد بن أبي زكرياء ) 700 هـ - 709 هـ / 1300م -1309 
م ( وهي الفترة التي ُأعلنت فيها بجاية عاصمة حفصية مستقلة عن تونس، أو قد يكون ذلك إكباًرا له 
ـ  النباهي  القضاء يرويه  ا سلوكه في  أمَّ   .(4(" كبير بجاية وصاحب شوارها   " لذيوع صيته)3)، فهو 
ا ولِّي  ص كتابه لترجمة من يستحق القضاء والفتيا ـ أنه " كان في حكمه شديد مهيبا... ولمَّ الذي خصَّ
ام، وسلك طريق اليأس من مخالطة الناس ")5)إضافة  خطة القضاء ترك حضور الوالئم، ودخول الحمَّ
ات عديدة بين بجاية وتونس، وكان على رأس وفد إلى قسنطينة  فارة  مرَّ إلى القضاء، فقد كان يتقّلد السَّ

لتهنئة األمير أبي زكرياء بن أبي إسحاق بعد تعافيه من مرضه)6). 

هـ ـ مالكي المذهب، أشعري العقيدة، صوفي الطريقة:

ال يخامرنا شك أنَّ مذهبه الفقهي مالكي، وذلك واضح جًدا من برنامجه ومروياته ناهيك عن أنَّه 
ا عقيدته فهي أشعرية، والقرائن على ذلك متعدِّدة: ففي برنامجه يروي  مذهب أغلب بالد المغرب. أمَّ
كتب أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي والمستصفى للغزالي عن أبي العباس أحمد بن محمد 

)1) المرقبة العليا، ص.132.

)2) ابن فرحون، الديباج ، ص.136؛ برنامج الوادي آشي، ص.47؛ ابن قنفذ، الوفيات، ص.338

)3) بريكة مسعود: النخبة والسلطة في بجاية الحفصية ) 7 – 9 هـ / 13 – 15 م (، منشورات وزارة الثقافة الجزائرية، 
دار ميم للنشر الجزائر، 2014، ص.220. 

)4) ابن خلدون، العبر، ج.6، ص.462.

)5) المرقبة العليا، ص.132.

)6) ابن قنفذ القسنطيني: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر و عبد المجيد التركي، الدار 
التونسية للنشر، 1968، ص.149. 
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الصدفي)1)، وأبي العباس أحمد بن خالد المالقي)2)، وُكتب أبي بكر بن فورك واإلرشاد ألبي المعالي 
الجويني عن أبي عبد اهلل محمد بن صالح الكناني)3)، وكتاب المعالم لفخر الدين الرازي عم أبي العباس 
الغماري)4). ومن ثم فإن مذهبه الَعَقدي يقبل بطريقة المتأخرين ) الغزالي والرازي ( متجاوًزا طريقة 
المتقدمين ) أبو الحسن األشعري والباقالني والجويني (. كما أنَّه يجب التنبيه إلى أنَّ برنامجه في العقيدة 
لم َيْحِو كتبًا لغير األشاعرة، وهذا ليس بغريب كذلك، ذلك أنَّ هذا المذهب العقائدي في مرحلة الغبريني 
ا سلوكه الصوفي فهو  ) القرن 07 هـ / 13 م ( قد تجاوز مرحلة فرض وجوده منذ أكثر من قرنين.أمَّ
حريص على ربط سنده بكبار الصوفية مثل أبي يعزى يلنور  وأبي مدين شعيب نزيل بجاية وأبي عبد 
ح بأنه لقي الكثير من مشائخ الصوفية)6)، وكتابه عنوان الدراية استهلَّه بتراجم  اهلل السجلماسي)5)، ويصرِّ
غم من أنهم ال ال ينتمون للمائة السابعة)7).أصبحت بجاية مقصًدا للصوفية  لثالثة من متصوفة بجاية، بالرَّ
بنزول أبي مدين شعيب بها، إّما للقاءه أو لنيل "بركة المدينة" بعد وفاته، فكان انتقال المتصوفة من كل 
بالد المغرب واألندلس إلى بجاية بتياراتهم المختلفة، وهنا يمكننا التساؤل عن المذهب الصوفي الذي 
كان عليه الغبريني؟ يبدو من خالل عنوان الدراية أّنه من المعجبين بطريق التصوف الفلسفي الذي من 
أبرز أعالمه البجائيين محي الدين ابن عربي ) ت.638 هـ / 1291 م ( الذي يتبنى فكرة وحدة الوجود 
وكل من أبي الحسن الحرالي وأبي زكرياء القرشي السطيفي المنتِهجْين للتصوف اإلشراقي، وكذلك 
كل من أبي الحسن علي الششتري ) ت.668 هـ / 1270 م ( وأبي محمد عبد الحق بن سبعين ) 669 
هـ / 1271 م ( القاِئلْين بالوحدة المطلقة.كما يمكن القول إنَّ الغبريني من الذين تِبعوا اتجاه التصوف 
اإلشراقي في شبابه ذلك أنَّه لِزم أبا زكرياء السطيفي، وعَرض عليه قصيدًة َنَظمها في التصوف وخالف 
فيها الغبريني موقف شيخه الذي اعتقد ـ حسبه ـ أنه نظمها " على سبيل الصناعة ال على سبيل اإلطالع 
والشهود ")8)، لكن ربَّما ميوالت الغبريني الصوفية قد تغيرت نحو التصوف القائل بالوحدة المطلقة، 
اح)9) أنَّه رأى له في بجاية قصيدة متداولة بين المتصوفة مدح فيها عبد  وهذا استناًدا لما ذكره ابن الطوَّ
لوك الصوفي، ذلك أنَّه ليس  الحق بن سبعين.ومع ذلك، يبدو أنَّ الغبريني ليس من أولئك الملتزمين بالسُّ

)1) عنوان الدراية، ص.395.

)2) نفسه، ص.358.

)3) نفسه، ص.396 ،397.

)4) نفسه، ص.358.

)5) نفسه، ص.124.

)6) نفسه، ص.360.

)7) وهم كل من أبي مدين شعيب )ت.594 هـ / 1198 م ( وأبي علي حسن المسيلي ) نحو 580 هـ / 1184 م ( 
وأبي عبد اهلل العربي )توفي أواخر القرن السادس الهجري / 12 م (.

)8) عنوان الدراية، ص.105.

)9) سبك المقال، ص.201. 



 الفصول 
الجامعة والحدود 

المانعة في 
أصول المعرفة 

بالله تعالى
ألبي العباس 

أحمد بن 
أحمد بن عبد 
الله الغبريني 
)ت:704 هـ / 

1305 م (

123 آفاق الثقافة والتراث

بالممارس له والمتطلِّع للوصول لمراتبه، فهو قاضي بجاية وكبيرها وصاحب شوارها والخائض في 
دسائس السياسة التي أودت بحياته. وفي ما يخّص مؤلفات الغبريني فإنِّه لم يذكرها ال في عنوان الدراية 

وال في برنامجه، لكن تلميذه الوادي آشي يذكر له مصنفْين هما:

اة بالمورد األصفى: وال نعرف في أيِّ ِعلم أّلفه.-  األربعون المسمَّ

كتاب الفصول الجامعة: وهي العقيدة التي أنا بصدد نشرها.كما أنَّ له كتابه في التراجم وهو - 
الذي تداوله أصحاب التراجم والمسمى عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية؛ حيث اشتهر به ونقل عنه كثيرون تراجم البجائيين في القرن 7 هـ / 13م، وقد أتبعه 
استفدته،  ا  ممَّ استفادتي  طريق  ذلك  بعد  أذكر  أن  رأيت   " بدايته:  في  يقول  حيث  ببرنامجه؛ 
ووجه تلقي ما تلقيته من العلم ورويته ")1)، ومنه فإنَّ المشيخة أرادها ملحقة لكتاب التراجم.

وإلى جانب مصنفاته فإنَّه ُعِرف بقرض الشعر، فالمنتوري)2) يروي عنه تآليفه ومنظوماته، 
كما يذكر الغبريني لنفسه قصيدة نونية في التصوف نظمها في شبابه وال نعرف إالَّ مطلعها)3)، 
شعرية  قصيدة  له  توجد  كما  إفشائه،  وعدم  ر  السِّ كتم  في  شعريان  النباهي)4)بيتين  له  ويورد 

مخطوطة بمكتبة الشيخ أولحبيب الموهوب ببجاية)5)، موضوعها الوعظ جاء في مطلعها:
بغتـــةً يــجــيــئــك  أن  ــــذر  اح الـــمـــوت  ــِل عــاكــفــا.هـــو  ــع ــف ــى ســــوِء مـــن ال ــل وأنــــت ع

ســاعــة ـــر  ـــده ال ـــن  م ــمــضــي  ت أن  راجــــــــــــــــــــفــا.وإيــــــاك  وقــلــبـــــــــــك  إال  لــحــظــة  وال 

واختتمها قائاًل:

ثمل ـــٌل  ـــاف غ قـــلـــٌب  ـــظ  ـــوع ال ــع  ــســم ي ـــل  عمياء.ه غــيــر  جــهــرا  الــشــمــس  تـــرى  وهـــل 

بعدهــــا ــا  ــن م يــســمــع  ــم  ــل ف ـــؤاد  ـــف ال نبــــــــــهـــان.نـــام  غيـــر  نـــــــــــئـــوم  لقلـــب 

ي ـ الغبريني ضحية الصراع على السلطنة:

ض الغبريني لعملية اغتيال سياسي سنة 704 هـ / 1305 م، وسبب مقتله هو الوشاية ودسائس  تعرَّ
القصور حسب ابن خلدون)6) ـ وهو الخبير بها ـ وكان ذلك من طرف بطانة السلطان الحفصي أبي 
البقاء خالد بأنَّه ينوي الوصول إلى الحكم في بجاية تحت راية السلطان المنتصر باهلل أبي عبد اهلل بن 

)1) عنوان الدراية، ص.355.

)2) فهرسة المنتوري، ص.325.

)3) عنوان الدراية، ص.104.

)4) المرقبة العليا، ص.132.

الدين  جمال  إعداد:  الجزائر،  بجاية،  الخاصة،  أولحبيب  الموهوب  الشيخ  بمكتبة  اإلسالمية  المخطوطات  فهرس   (5(
مشهد، تحرير: أيمن فؤاد السيد، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن، 2004، ص.41. 

)6) العبر، ج.6، ص.462.
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عصيدة ) 694 ـ 709 هـ / 1295 – 1309 م (، وزعموا أن له دوًرا في تحريض بني غبرين ضد 
السلطان أبي إسحاق وقتله سنة 682 هـ / 1283 م لصالح أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة الذي ثار 
على الحفصيين، وكان الغبريني في ذلك الوقت مكلًَّفا بمرافقة شيخ القرابة أبي زكرياء يحيى بن زكرياء 
للتوسط مع السلطان الحفصي بتونس)1).وما يؤكد تكليف الغبريني بهذه السفارة ومقتله بعدها ما أورده 
تلميذه الوادي آشي من أنَّه "قدم على تونس من بلده سنة 704 هـ /1305 م في الرسالة " وفي أثنائها 
بلده، بعد محنة شديدة  بأنه " توفي في بقية عامه بعد قفوله على  فا  ثّم يضيف متأسِّ قرأ عليه وأجازه 
اح)3) عن مآل الغبريني قائاًل  ول حتى كان الرسول ...")2).وُيعلِّق ابن الطوَّ ذبيحا ... فيا ليته لم يبلغ السَّ
بأنَّه: " لعبت به زخارف اآلمال، وألالء الجاه والحظة والمال، فعضَّ على يديه أسًفا لما جرى له " ثمَّ 

يستشهد ببيتين للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني هما:

صــانــهــم ـــوه  صـــان ــم  ــل ــع ال أهــــل  أنَّ  ــــو  ـــوس لــعــظــمــاول ـــف ـــن ـــــو عـــظـــمـــوه فــــي ال ول

ودنَّســــــــــوا ــان  ــه ف ـــوه  أهـــان ــن  ــك ـــاع حـــتـــى تــجــهــمــــــــــــــاول ـــم ـــاألط ـــاه ب مـــحـــيَّ

2 ـ مخطوط  الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول المعرفة بالله تعالى:

أ ـ نسبة المخطوط للمؤلف : 

نطمئن إلى نسبة هذا المخطوط إلى الغبريني انطالًقا من دليلين اثنين:
أواًل: ِذكر عنوان الكتاب في الورقة األولى من المخطوط ضمن كالم المؤلف)4) وهو عنوان يتوافق 
ة نسبة الكتاب إليه، باإلضافة إلى واجهة المخطوط التي بها التََّملُّكات.  مع ما ذكره تلميذه مما ُيثِبت صحَّ

ثانًيا: ويزيدنا اطمئناًنا ما ذكره تلميذه شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي أنه قرأه عليه وأخذه 
وابن  القرافي)6)  من  كل  له  يذكره  كما  النص)5)،  هذا  هو  أحدهما  كتابين  له  وذكر  عامة،  إجازة  عنه 

القاضي المكناسي)7) هذا الكتاب، وربما يكونان قد نقال عن الوادي آشي .

ب ـ ضبط عنوان المخطوط :

أصول  في  المانعة  والحدود  الجامعة  الفصول  كاآلتي:  الغبريني  عقيدة  عنوان  آشي  الوادي  ذكر 

)1) في هذه الفترة كانت الدولة الحفصية مقسمة إلى شقين األول عاصمته تونس والثاني عاصمته بجاية وهذا في الفترة 
الممتدة مابين 683 و 709 هـ / 1284 م 1309م.

)2) برنامج الوادي آشي، ص.48.

)3) سبك المقال، ص.240.

)4) الفصول الجامعة، 75ب.

)5) نفسه، ص.238.

)6) توشيح الديباج، ص.47.

)7) درة الحجال، ج.1، ص.10.



 الفصول 
الجامعة والحدود 

المانعة في 
أصول المعرفة 

بالله تعالى
ألبي العباس 

أحمد بن 
أحمد بن عبد 
الله الغبريني 
)ت:704 هـ / 

1305 م (

125 آفاق الثقافة والتراث

 : كاآلتي  اسمها  ورد  ـ  العقيدة  نص  ماقبل  ـ  األولى  المخطوط  صفحة  وفي  تعالى)1)،  بالله  المعرفة 
النظر السديد والرأي الصالح  المانعة في تقريب عقيدة أهل السنة أولي  الجامعة والحدود  الفصول 
لوضع  الدافع  ذكر  األولى ضمن  مّرتان،  الغبريني عنوانها  يذكر  العقيدة  مقدمة نص  الحميد)2)، وفي 
هذه العقيدة قائاًل: " وقد اقتضى النظر اإللهي والباعث الرباني جمع فصول جامعة وحدود مانعة في 
أصول المعرفة بالله تعالى " ثم يقول :" سميتها الفصول الجامعة والحدود المانعة " والعنوان األول 
ا الثاني فأورده الغبريني مختصًرا، ومنه يمكن إثباته  مطابق حرفيا مع ما أورده تلميذه الوادي آشي، أمَّ

بالصيغة التي أجاز بها الغبريني هذا النَّص لتلميذه كاآلتي:

الفصول الجامعة والحدود المانعة في أصول المعرفة بالله تعالى

ج ـ دوافع تأليف الفصول الجامعة :يتمثِّل دافع تأليف الغبريني لهذه العقيدة في تقرير االعتقاد الذي 
ال يستطيع الُمكلَّف االستغناء عنه من أجل تحقيق العلم باهلل تعالى وإتِّباع ما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه ألجل تحقيق الّسعادتين العاجلة منها واآلجلة واللَّتين حسبه: "أنَّهما مطلوبتان سمًعا وعقاًل" وعليه 
إلى  تدعو  النص  العقيدة.  لكن طبيعة هذا  اقتضى وضع هذه  باني"  الرَّ "النَّظر اإللهي والباعث  فإنَّ 
احتمال كتابتها بغرض تعليمي وتلقيني للتالميذ أو للعامة، انطالًقا من تقريره للخطوط العريضة للعقيدة 
ديد" دون تقديم وشرح  نَّة ذوي النظر السَّ التي من الواجب على كل مكلٍَّف اعتقادها "على أصول السُّ
وإيراد األدلَّة النَّقلية والعقلية، فهو حصر جملة االعتقاد الذي هو " فرض العين الذي ال يسع جهله " 
وال يجب التقليد فيه حسب األشاعرة.وفي الّتراث العقدي توجد الكثير من العقائد التي ُصنِّفت على هذا 
المنوال، حيث يقوم المؤلِّف أو أحد تالميذه بشرحها مثل العقيدة البرهانية ألبي عمرو الساللجي ) 574 
هـ / 1178 م ( الذي وضع عقيدة مختصرة تقريرية حازت شهرة عن طريق شروحها الكثيرة، وكذلك 
عقائد أبي عبد اهلل محمد بن يوسف السنوسي ) ت.895 هـ / 1490 هـ ( الذي وضع عدَّة عقائد وقام 

هو بنفسه بشرحها وتبعه في ذلك تالمذته. 

د ـ محتوى الفصول الجامعة:

الفقرة دون عنونتها،  بداية  إلى خمسة فصول عن طريق ذكر كلمة "فصل" في  م  النَّص مقسَّ هذا 
ويبدو عند قرائتها أنَّ هناك خلاًل في تقسيم الفصول، ربَّما يرجع للنَّاسخ أو للتلميذ المتلقي لها إمالًءا، 
نة وأنَّ النظر يكون  ذلك أنه يبتدأ بالتَّنبيه على أنَّ هذه العقيدة جامعة لمعاني التوحيد على أصول السُّ
ا يعني عدم التقليد في العقائد مثلما يذهب إليه أغلب األشاعرة، لكن  ا في ذات اهلل أو في صفاته ممَّ إمَّ
نفس المعنى يعيده في الفقرة الموالية التي تبدأ بكلمة " فصل "، ومنه تكون بداية هذا الفصل في بداية 
الفقرة؛ أي ابتداًء من " القول في حصر القول في هذه العقيدة الجامعة ... ".في الفصل الثاني تكلَّم عن 
االعتقاد بوجود اهلل وذاته، وفي الفصل الثالث تنزيه الذات اإللهيَّة، ثمَّ في الفصل الرابع عدِّد ِصفات 
ا الفصل  ها عموم األشاعرة، وأنَّ ماعدا ذلك فيِتمُّ تأويله من أهل العلم. أمَّ بعة التي يقرُّ ذات اهلل تعالى السَّ

)1) برنامج الوادي آشي، ص.283.

)2) الفصول الجامعة، 75 أ.
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الخامس فقد أدرج تحته عّدة مواضيع وربما يكون هو ذاته عدَّة فصول ) أربعة فصول أخرى على 
بمعجزات  التصديق  إلى  انتقل  ثم  وأّنه مسبوق،  للعالم وماتبعه  اهلل  أنَّ صنع  أكَّد  البداية  ففي   ،) األقل 
سل واألنبياء وعصمتهم وأنَّ محمًدا صلَّى اهلل عليه وسلَّم آخرهم وبه نسخت كل الشرائع التي قبله،  الرُّ
القبر وعذابه والمعاد والشفاعة، ثمَّ  انتقل إلى اإليمان بسؤال  وتِبع ذلك اإليمان بكرامات األولياء، ثمَّ 
ق إلى موضوع وجوب نصب اإلمامة، ثمَّ رجع إلى موضوع المعاد بالكالم عن وجود الجنة والنار  تطرَّ
ورؤية اهلل يوم القيامة ـ عكس المعتزلة ـ وفي األخير أورد أركان اإلسالم واإليمان.بهذا الشكل جاءت 
ابقة لها والالَّحقة مع  ق لها المتون األشعرية السَّ هذه العقيدة شاملة معظم األبواب التي عادًة ما تتطرَّ

التَّقديم والتَّأخير في الموضوعات.

ية المخطوط: تكمن أهمية نص "الفصول الجامعة والحدود المانعة" في أنَّ صاحبه الذي  هـ ـ أهمِّ
ُعرف فقط بكتابه "عنوان الدراية" في فن التراجم والبرامج إلى جانب منصبه كقاضي، لكن اهتماماته 
حيحة، وعدم ذكره هو نفسه لمؤلفاِته، وكذلك فهو يضيف  العلمية األخرى مجهولة في ظل تراجمه الشَّ
منها  القليل  إالَّ  لمؤلفاتهم  الكاملة  النصوص  الكثير عن  نعرف  الذين ال  البجائيين  لمؤلفات  نص جديد 
المعرفية  السيطرة  كانت  فترٍة  في  النص  هذا  ُكتب  تراجمهم.  لهم ضمن  ُتذكر  التي  بالعناوين  مقارنة 
العقائدية لصالح كٍل من المرشدة ألبي عبد اهلل محمد بن تومرت )524هـ / 1129م( والعقيدة البرهانية 
ياسي الذي رافق المرشدة، وال ما  خم السِّ للساللجي؛ حيث لم يكن لعقائد أخرى القدرة على منافسة الزَّ
التاسع  القرن  السنوسي خالل  تعدَّد تالميذته وتميزهم حتى ظهور عقائد  البرهانية من  مميَّز صاحب 
الهجري / 15 م)1)؛ لذلك يمكن القول بأنَّ عدم شهرة عقيدة الغبريني يعود في رأيي إلى تالميذته الذين 
لم يشتهروا باألخذ عنه. لكن قيمة النص تْكمن في عدم النَّظر إليه بمعزلة عن النصوص األخرى التي 
ُأِلفت في الفترة التي أصبحت األشعرية لصيقة بكل من ينتمي لبالد المغرب مثل المذهب المالكي فقًها، 
ومنه فإنَّ هذا النص وإلى جانب نصوص أخرى تقدِّم لنا تطور التصنيف في المجال العقدي حتى ظهور 
عقائد السنوسي التي أصبحت لها السيطرة شبه المطلقة في هذا المجال المعرفي، ومن ثم ال يمكن رصد 
قيمة النص إال بوضع قائمة للمؤلَّفات الكالمية والعقائدية مرتَّبة زمنًيا بكل من قلعة بني حماد ثم بجاية 
لت عنصر التفاعل معها  وقسنطينة منتهين بتلمسان، دون إهمال الحواضر المغاربية األخرى التي شكَّ
التَّراكم  القائمة يمكن أن نقف على  القيروان وتونس وفاس ومراكش وغيرها، ومن خالل هذه  مثل: 
المعرفي في العقيدة األشعرية الذي أنتج في األخير التلمسانيين أحمد بن زكري وأبا عبد اهلل السنوسي، 

وهو العمل الذي يبقى مفقود حالًيا وأعمل على إنجازه. 

ي ـ وصف المخطوط: هذا النص المخطوط موجود بالخزانة الحسنية الملكية بالرباط ضمن مجموع 
رقم: 12338 ضمن مجموع من 75 ب إلى 78 ب، مقياس x 17.5 12.5 ومسطرته 20 سطًرا، 
بـ:  الخط  الذْين يصفان  المفهرسْين  الخروم حسب  منها  تنال  بدأت  قد  ـ  اآلن  لحد  ـ  يتيمة  نسخة  وهي 

)1) في الفترة الممتدة بين القرنين السادس والتاسع الهجريين يوجد الكثير من العقائد األشعرية التي ألفت ولم تشتهر 
بالتداول ببالد المغرب بسبب السيطرة المطلقة لكل من المرشدة والبرهانية. انظر: خالد زهري: المصادر المغربية 

للعقيدة األشعرية، المجلد األول، مطبوعات الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 2017، ص.131 وما بعدها.
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اسم  ذكر  دون  الفقر  ورؤوس  للعناوين  العريض  الخط  استعمال  مع  جًدا،  جميل  مجوهر،  "مغربي، 
الذي يحتويه  أّنه ورد في الورقة 35 ضمن المجموع  الناسخ وتاريخ النسخ"، إضافًة إلى ذلك ذكَرا 
العقيدة  بداية نص هذه  في  ـ  أ  الورقة 75  في  لكن  الزجالي)1)،  قاسم  بن  باسم محمد  تملُّك  النص  هذا 
وقد وردت  األقل،  بين شخصين على  انتقل  المخطوط  هذا  تملُّك  أنَّ  نجد  الصفحة  يسار  أعلى  ـ وفي 
العبارة كاآلتي: "الحمد هلل تملكه بالشرط الصحيح علي بن أبي الفـ ]...[ الشامي الخزرجي لطف اهلل 
تليها ثالثة أسطر مشطوبة، السطر األول منها مشطوب بشكل كامل وال نميَّز منه  به وبمـ]...[" ثمَّ 
ا السطران اآلخران فهما مشطوبان بخط واحد فقط فوق الكتابة، حيث  سوى الكلمة األولى “ ثمَّ “ أمَّ
طور نجد ما يأتي: " ثم لعبد اهلل محمد  نميَّز " محمد بن قاسم ]...[ وفقه اهلل ]...[ " وفي أسفل هذه السُّ
ابن قاسم الزجالي وفقه اهلل " وربما تكون السطور المشطوبة هي خطأ قام بإعادة كتابة اإلسم أسفله.  
ويذكر المفهرسان أنَّ النَّص به تعقيبة مائلة واستعمال خط عريض للعناوين رؤوس الفقر)2)، لكن ما 
ا  أمَّ للمجموع،  النصوص األخرى  التعقيبة وربما هي موجودة في  النَّص عدم وجود  الحظته في هذا 
الخط العريض فلم يستعمل إالَّ في بداية النَّص بقوله: " قال الفقيه الفقيه القاضي أبو العباس أحمد بن 
ا بداية الفقرات، فعلى الرغم من أن كلمة "فصل" وردت  أحمد بن عبد اهلل الغبريني رحمه اهلل "، أمَّ
ة واحدة بخط عريض في الصفحة 77 أ.وفيما يخص  خمس مرات في النص إالَّ أنها لم تكتب إالَّ مرَّ
ا متعدِّد الموضوعات، و"الفصول الجامعة" هو  المجموع، فهو يحتوي في ُمجمله على اثني عشر نصَّ

النص العقدي الوحيد فيه، وهذه النصوص حسب العلوم التي تنتمي إليها هي:

ان ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي ) ت.474  1 ـ في أصول الفقه ومصطلحاته: نصَّ
ان محققان: هـ / 1082 م ( وهما نصَّ

إحكام الفصول في أحكام الفصول.- 

كتاب الحدود.- 

2 – في علمي الَعُروض والقافية: 

      أربعة نصوص هي:
القصيدة الخزرجية في العروض والقافية لضياء الدين أبو محمد عبد اهلل الخزرجي األندلسي - 

امزة” كذلك وهي مشهورة ولها  ) 626 هـ / 1229 م (، وتشتهر هذه القصيدة بتسمية “الرَّ
شروح عديدة.

الصنهاجي -  أحمد  بن  الفتوح بن عيسى  القاسم  الخزرجية ألبي  الجليَّة في حل رموز  اإلشارة 
الزموري ) ت.852 هـ / 1449 م( وهي محقَّقه.

ندي ) ت.684 هـ / 1285 م ( -  أرجوزة في البحور الشعرية ألبي البقاء صالح بن يزيد الرَّ

مراجعة  الحسنية،  بالخزانة  األشعرية  العقيدة  في  المخطوطة  الكتب  فهرس  بوكاري:  المجيد  عبد  و  خالد زهري   (1(
وتقديم: أحمد شوقي بنبين، ج.2، منشورات الخزانة الحسنية، الرباط، 2011، ص.828. 

)2) نفسه.
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وله عدَّة نصوص مشهورة.
شواهد البحور الشعرية لمؤلف مجهول.- 

3 – في النحو:
الدمشقي -  األندلسي  الِعَناني)1)  األصبحي  علي  بن  محمد  بن  ألحمد  بالنكرة  االبتداء  غات  مسوِّ

)ت.767هـ / 1366م( وهي محققة)2).
سول صلَّى الله عليه وسلَّم: 4 ـ في مدح الرَّ

بن حازم -  بن حسن  بن محمد  لحازم  المختار  النبّي  االفتخار في مدح  األزهار وحقيقة  حديقة 
مصادر  في  ووردت  ديوانه)3)  ضمن  منشورة  وهي  1386م(   / )ت.684هـــ  القرطاجني 

عديدة)4).
5 – في علم الحديث والرجال:

شرف الطالب في أسنى المطالب وذيله بكتاب الوفيات ألبي العبَّاس أحمد بن حسن بن الخطيب - 
ابن القنفذ القسنطيني )ت.810هـ / 1407م( وهما مطبوعان كُل على ِحدى.

6 – في علم الفراسة: 
مقالة في علم الفراسة ألرسطو طاليس.- 

7 – في علم الفلك:
اليسارة في تقويم الكواكب السيارة ألحمد بن محمد بن البناء المراكشي )ت.721هـ / 1321م(. - 

ويبدو أنَّ هذا المجموع غير متناسق موضوعًيا، وربَّما ال يمثل في حد ذاِته مجموًعا واحًدا 
ذلك أن النُّصوص مكتوبة بأقالم وخطوط مختلفة، إضافًة إلى أنَّ التملكات غير موجودة في 
المغاربية  المجاميع المخطوطة  أنَّه من عادة  أ، ذلك  بداية المجموع وإنَّما وردت الورقة 75 
العقيدة األشعرية  في  ثم أصوله ونص  المالكي  بالفقه  بداية  احتوائها على موضوعات مرتبة 

لة. وعلوم الحديث ونصوص صوفية، وهذه المجاميع جامعة ألهم العلوم الُمحصَّ

الدمشقي(:  الخير  أبي  الدين  بالُعنَّابي. انظر: بن الجزري )شمس  تلقبه  التراجم   )1) اختلف في نسبته لكن أغلب كتب 
ص.115   ،1971 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ج.1،  ج.برجستراسر،  نشر:  اء،  القرَّ طبقات  في  النهاية  غاية 

و117.

ار بن محمد (: التذكرة في تسويغ االبتداء بالنكرة، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد  )2) حميد الدين ) نصِّ
153، ص.ص.403 – 467.

)3) القرطاجني ) حازم بن محمد (: الديوان، تحقيق: عثمان الكعاك، دار الثقافة، بيروت،1964، ص.ص.89 -96.

)4) منها: العبدري ) أبو عبد اهلل محمد بن محمد (: رحلة العبدري، تحقيق: علي إبراهيم كردي، ط.2، دار سعد الدين 
للطباعة والنشر، القاهرة، 2005، ص.ص.524 – 530؛ المقري ) شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (: 
قا وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  أزهار الرياض في أخبار عياض، تح.مصطفى السَّ

1942، ص.ص.178 – 184.
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صفحة عنوان المخطوط

الصفحة األخيرة من المخطوط
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نص العقيدة:

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

صلَّى اهلل على سيدنا محمد وآله وسلِّم تسليًما

قال الفقيه القاضي أبو العبَّاس أحمد بن أحمد بن عبد اهلل الغبريني رحمه اهلل: الحمد اهلل الذي جعَل 
عادتين مُنوطتْين بمعرفته ومرتبطتْين بعدها باّتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه في ِشرعته وصلواته  السَّ

وسالمه على سّيدنا محمد نبّيه وخيرته من خليقته وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعترته.

أّما بعد:

عادة سعادتان عاجلة وآجلة [ ] في أنَّ السَّ

عادة سعادتان عاجلٌة وآجلة، وأنَّهما سمًعا وعقاًل مطلوبتان، وإنَّه ال تصحُّ  فليعلم أهل العالم أنَّ السَّ
اًل، وبمعرفة األوامر والنواهي واستعمال مقتضاُهما  واحدٌة منهما فكيف بمجموِعهما، إالَّ بالِعلم باهلل أوَّ

. ثانيا. والِعلم باهلل تعالى هو األصل الذي عليه البناُء، واألساس الُموِصل للُمنى والذي به ُيستضلُّ

بَّانيُّ َجْمَع فصوَل جامعٍة، وحدود مانعٍة، في أصول المعرفة  وقد اقتضى النَّظُر اإللهي والباِعُث الرَّ
يُتها  بالله تعالى وما َتْستتِبعه، فينتفُع بحفظها اللَِّبيب ويظهر ذو البصيرة بها وهو المجتهد الُمِصيب، وسمَّ
ذلك  وليُّ  إنَّه  بسببهما،  منوطتْين  عادتين  السَّ وجعل  بها  اهلل  نفع  الماِنعة،  والُحدود  الجامعة  بالُفصول 

والُمنِعُم بصالح الحال هنا وهنالك.

] حصر االعتقاد في هذه العقيدة [

نَِّة  دة على أصول أهل)1) السُّ القوُل في َحْصر الَقْوِل في هذه العقيدة، الجامعة لمعاني التَّوحيد الُممهِّ
ِديد والرأي الحميد. ]لـ[)2) ذوي النَّظر السَّ

] في النظر [

ا في ِصفات تْنِزيِهه، وهو ما  اعلم أنَّ النَّظر إّما في ذاِت اهلل أو في ِصفاته، والنَّظر في صفاته، إمَّ
يْستحيل عليه، أو في ِصفات تمِجيده وهو ما ]يج[)3)ُب له، أو في ِصفات أفعاله وهي الجائزة عليه.

فصل ] في أنَّ تحصيل هذه العقيدة فرض عين [

العقيدة،  هذه  في  ُنوِرده  ما  ب[   75[ جملة  اعتقاد  المكلفين  على  يجب  أنَّه  وإياك  اهلل  هدانا  اعلم 
وتحصيله على سبيل فْرض العْين، الذي ال يسع جهله وال يسوغ ألحٍد عن أحٍد حمُله. ونحن ُنوِرد ذلك 

)1) كلمة " أهل " سقطت وألحقها الناسخ في الهامش.
)2) حرف الالم ساقط في النص المخطوط .

)3) مكان هذين الحرفين به خرم.
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واب، وأعلق بألباب أولي  من فاتحته إلى خاتمته، مستعينين باهلل على الوجه الذي رأْينا أنَّه أحرى بالصَّ
األلباب.

فصل ] في أنَّ الله تعالى موجود ووجوده عين ذاته [

اعلم أنَّ اهلل تعالى هو الموجود، الواجب ُوجوده بذاِته. وأنَّ ُوجوده عْين ذاِته، وأنَّ ُوجوده ووجوبه 
ليَسا زائدْين على ذاِته، وأنَّه الواجب من جميع جهاته، وأنَّه هو الواحد في ذاِته وِصفاته بكل االعتبار 
ِببقاء الكْون الذي كان، ولم  وباعتبار، وخارج عن كل اعتبار، وأنَّه هو القديم األزلي األبدي، الباقي 

يكن معه شيئ، وهو اآلن على ما علْيه كان.

فصل ] في ذاته ومغايرتها لسائر الذوات [

وجوه  من  بوجه  بة  ُمركَّ وال  ُمنقِسمة  غير  وإنَّها  الذَّوات،  لسائر  بذاِتها  مغاِيرة  سبحانه  ذاَته  وإنَّ 
ور، وال بتركيب الحدود من األجناس  التركيبات، ال بتركيب األجسام من الجواهر، وال من المواد والصُّ
والفصول، وال بغير ذلك من أنواع التَّراكيب.وأنَّه غنّي عن كل شيء، وأنَّه ليس به حاجة إلى شيء، 
ال في ذاته وال في ِصفاته. وأنَّه ال ُيماِثله شيء، وال ُيشاِبهه شيء، وال ُيشاكله شيء. وأنَّه ليس بجوهر 
وال بعرض، وال ِجسم وال ِجسماني. وأنَّه ال شريك له، وأنَّه ليس بُمتحيٍِّز وال حال في متحيِّز، وأنَّه ال 
يتَِّحد بشيء وال يتَِّحد به شيء، وأنَّه ال يِحلُّ في شيء وال يِحلُّ فيه من الحوادث شيء، وإنه ليس بِعلَّة 
مان والمكان، وعن اآلالم واللَّذَّات، وعن األضرار واالنتفاعات وعن  ه عن الزَّ وال معلول، وأنَّه ُمنزَّ
كافة لواِحق األ]جـ[سام من األلوان والطعوم والروائح ]76أ[ والممارسات، تعالى عن كل ذلك، ليس 

ميع البصير. كِمثله شيء وهو السَّ

فصل ] في صفات الله تعالى [

] الحياة [ 

، بحياة هي ِصفة له. وأنَّه تعالى حيٌّ

الموجودات والمعدومات، ال  الُجزئيات والكلِّيات،  المعلومات  ُمِحيط بكل  بِعلم قديم  العلم [ عاِلم   [
يتجدَّد عليه شيء، وال يخرج عن ِعلمه أمٌر.

] القدرة [ وأنَّ تعالى قديٌر بقدرة بها وقوع جميع المْقدورات، ال يخرج عن قدرته مقدور، وأنَّ ال 
قدرة بالحقيقة إالَّ له، وأنَّ ال قدرة لمخلوق على شيء من الخْلق، وإنَّه هو القدير على كل شيء.

صة لسائر الواقعات، وإنَّه ال يخرج عن إرادته  ] اإلرادة [ وإنَّه تعالى مريٌد بإرادٍة قديمة، هي المخصَّ
مراٌد، وال يقع في ُملكه إالَّ ما أراد، وإنَّه ال ّتجدَُّد في إرادته، وإنَّه قد أراد األشياء أوَّال وقّدرها وفرغ 
ر، والُهدى والضالل، وُمِريد  منها، فال يخرج عن ما َعلمه وقّدره منها شيء، وإنَّه خالق الخير والشَّ
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وقوع ما هو الواقع منها، جلَّ جالله وتكمَّل جماله.

] السمع [ وإنَّه تعالى سميع بسمٍع ليس كاألسماع، محيط بكل المسموعات.

] البصر [ بصير ببصر ليس كاألبصار، ُمدِرك لكل الُمبصرات.

] الكالم [ وأنَّه تعالى متكلِّم بكالم واحد غير متكثِّر، وإنَّه قديم أزلي ليس بحرف وال صوت، وإّنه 

قوله  تحديد، وإنَّ  تكييف وال  األنبياء من غير  ه بكالمه من  كلَّم من خصَّ لذاته، وأنَّه  بذاته  قائم  معنى 

ل الُكتب على أنبيائه، التَّوراُة  حق، وكالمه صدق، وإنَّ القول الواصل إلينا هو كالِمه تعالى، وإّنه منزِّ

بوُر والفرقاُن واأللواُح والُصحُف. واإلنجيُل والزَّ

ل [ ] في أنَّ غير هذه الصفات متأوَّ

فات الُعلى، وُمطلقًة عليه األسماء الحسنى، وأنَّ ِصفاته التي هو موصوف  وإّنه تعالى موصوف بالصِّ

التي ]وصفنا[ها،  ـ]فات[  أبديَّة واجبة قائمة بذاِته زائدة عليها، وإنَّ ما عدا هذه الصِّ بها قديمة أزلية، 

اهر أو التأويل،  ا بحكم الظَّ ا صحَّ إطالقه عليه، فإنَّه راجٌع إليها إمَّ ]76 ب[ والنُُّعوت التي عَددناها، ممَّ

إليها. وإنَّه ال يجوز أن ُيطلق عليه من األسماء،  وإنَّه ال صفة له زائدة على هذه إالَّ ما هو راجح)1) 

العزيز أو على لسان  ا في كتابه  إليها إمَّ إليه من األفعال، إالَّ ما أطلق على نفسه أو نسبه  ُينسب  وال 

مان أو المكان، أو التَّكييف أو  ا يقتضي الزَّ نبيِّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم، وإنَّ كل ما ورد إطالقه عليه ممَّ

عود أو الُقرب أو الُبعد أو الِعَمد)2) أو االستواء، أو  التَّشبيه أو التَّمرير، أو الجارحة أو النُّزول أو الصُّ

ٌل مردود إلى الوجوه التي يِصحُّ ردُّه إليها، من غير  المعي أو المشي أو الهرولة أو االتحاد، فإنَّه متأوَّ

ُله أهل العلم بالتَّأويل، بصرفه عن ظاهره وتحقيق معناه  تكييف وال تحديد وال تشبيه وال تعطيل يتأوَّ

بما هو المقطوع به في جناب اهلل تعالى، وُيؤمن به من ال علم له على ما هو عليه، ويُرد ِعلمه إلى 

عِليمه، وُيفوَّض أمره إلى خالقه، إلى أن يأتيه فيه ِعلم أو تظهر له فيه صورة فهٍم، وإالَّ فهو مأجوٌر 

وفي تقصيره معذور، وإنَّ التَّصديق بوجود ذاته، واجب وإنَّ إدراك ُكنه حقيقتها مستحيل.

فصل ] في أنَّ جميع ما في العالم من صنعه، وأّنه مسبوق بعدمه [

وإنَّه تعالى ُمحدث العالم وُمْنِشُئه وُمْخترعه بعد أْن لم يكن شيًئا، وأنَّه مسبوق بعدمه، وأنَّه لم يكن 

ل سوى اهلل تعالى وِصفاته الُعلى، وإنه لم يكن معه شيء وأن جميع ما في العالم ُصْنُعه وفْعله،  في األوَّ

ة إالَّ بإذنه و ] من [ أمره. وإنَّه ال تتحرك فيه ذرَّ

)1) هكذا وردت، وتقديرها " راجع.

)2) هكذا وردت الكلمة، وتقدريها " العلو ".
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ه عن ذلك. ه عن الِعلَّة [وإّنه فاعل باالختيار واإلرادة، وإّنه ال يفعل بالعلَّة، وإّنه منزَّ ] في أنَّه منزَّ

] في أنَّ العالم ليس أبدًيا [وأنَّ العالم متناٍه في ذاِته و و]قتـ[ه، الُبدَّ من انقضائه وتالِشيه، وذهابه 
ا لم يكن أزلًيا، استحال أْن يكون أبديًّا. ألّنه ]77 أ[ لمَّ

الم إلى األمم،  سل واألنبياء عليهم السَّ سل واألنبياء والشرائع [ وأنَّه باعث الرُّ ] في أنَّه باعث الرُّ
رائع ومهَّد لهم األديان، وإنَّه لم يكن لألشياء  ع لهم الشَّ فمنهم مخصوص البعث، ومنهم عامها وأّنه شرَّ

رع حكم، وإنَّه ال ُحسن إال ما حّسنه الشرع وال ُقبح إال ما قبَّحه الشرع. ُورود قبل ُورود الشَّ

] في عدم رعايته للمصالح [ وأنَّه ال يِجب على اهلل تعالى شيء، إالَّ ما أوجبه على نفسه، بحكم خبره 
ل، وإنَّه ال تجب عليه رعاية المصالح، وأنَّه ال يفعل شيئا لغرض. الذي ال يتبدَّل، وعلمه الذي ال يتحوَّ

البراهين  يدهم  على  وأجرى  بالمعجزات،  سل  الرُّ أّيد  وإنه   ] بالمعجزات  ألنبيائه  تأييده  في   [
اطعات، إيضاًحا للحق وهداية للخلق. الواضحات السَّ

] في أنَّ محمًدا صلَّى الله عليه وسلَّم خاتم األنبياء وناسخ الشرائع [

ٍد نبيِّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم سيِّد ولد آدم، فال نبيَّ بعده، ونسخ شرائعهم بشريعته، فال  وإنَّه ختم بمحمَّ
شريعة سوى شريعته، وال طريقة هْدى سوى طريقته، وإنَّه صلَّى اهلل عليه وسلَّم عام البعث ُبِعث إلى 

األحمر واألسود، والحر والعبد، والذكر واألنثى.

الم معصومون من الصغائر والكبائر، وإنَّه ال يجوز  ] في عصمة األنبياء [ وأنَّ األنبياء عليهم السَّ
اقتراف ذنب أو يوهمه  ا يقضي  الم ممَّ عليهم المعصية، وجميع ما ورد في أحوال األنبياء عليهم السَّ
فإنَّه متأوَّل مردود إلى ما يدفع ذلك عنهم وُبعدهم عنه، ِلما ُعِلم من سنَّة اهلل فيهم وعصمته لهم صلوات 

اهلل عليهم.

] في أنَّ كرامات األولياء حق [ وإنَّ كرامة األولياء حق، وإنَّها من بركات اّتباع الُنبَّوة، والُمنكر 
لها محجوب عن رحمة اهلل، ومصروف البصيرة عن مشاهدة نور اهلل تعالى.

] فصل في سؤال القبر وعذابه والمعاد والشفاعة [

وإنَّ ُسؤال القبر وفنائه وعذابه حق، وأنَّ الِمعاد والحْشر في الدَّار اآلخرة حق، وأنَّ الحْوض حٌق، 
راط حق، وأنَّ إنطاق الجوارح حق، وأن  حف حق، وأّن ]77 ب[ الصِّ وأنَّ الميزان حق، وإنظار الصُّ
الكبائر ال ُتْحِبط األعمال، وأنَّ الُعصاة إْن تابوا التَّوبة الحقيقية ُجِزم لهم بالمغفرة، وِإْن هم لم يتوبوا فهم 
في المشيئة، إْن شاء عذَّبهم وإْن شاء غفر لهم وعفا عنهم، وإنَّ طائفة من ُعصاة المؤمنين تدخل النَّار 
هداء  فاعة، وإنَّه يشفع األنبياء والعلماء والشُّ ا بعد استيفاء الِقصاص أو بالشَّ بمعاصيها ثمَّ تخرج منها إمَّ

والُفضالء، ويشفع أرحم الراحمين حتَّى ال يبقى في النَّار أحد من المؤمنين.
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] فصل في وجوب نصب اإلمامة [

م تركه، وأنَّه ال يجوز الخروج على األئمَّة وال  وإنَّ نْصب اإلمامة واجب على المسلمين ُيحرَّ
مخالفة الجماعة، وإنَّه يجاَهد مع كل بر أو فاجر من والَّة المسلمين.

] رجع إلى الِمعاد [

] في أنَّ وجود الَجنَّة والنار حق [ وأنَّ الَجنَّة حق وأن النَّار حق، وإنَّهما موجودتان ومخلوقتان، 
محيط بهما ِعلم اهلل تعالى، وإنَّ الَجنَّة هي التي ُأهِبَط منها آدم صلوات اهلل عليه.

] في أنَّ نعيم الجنَّة خالد، وعذاب النار ال نفاذ له للكفار[ 

وأنَّ الفصل بين الِعباد يقع يوم الَعرض، وهو يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويقع التفريق بفريق 
عير، وأنَّ نعيم الَجنَّة دائم ال انقضاء له، وعذاب النَّار ال نفاذ له في حق الكفار.  في الَجنَّة وفريق في السَّ

شاد، وحجبنا عن سوء العمل وفساد االعتقاد إنه كريم جواد. عادة والرَّ جعلنا اهلل من أهل السَّ

] في رؤية الله يوم القيامة [ وإنَّ اهلل تعالى ُيَرى في الدَّار اآلخرة على ما يجب له ويستحيل عليه، 
من غير تكييف وال تحديد، وال جسامة وال جهٍة وال وقت، تعالى عن كلِّ ذلك.

] فصل في اإلسالم وأركانه [

الة  ًدا رسول اهلل، وإقام الصَّ وإنَّ اإلسالم مطلوب العمل واالعتقاد، وهو شهادة أالَّ إله إال اهلل وأنَّ محمَّ
كاة وصوم رمضان وحجُّ البيت ] 78 أ [ من استطاع إليه سبيال. وإيتاء الزَّ

] فصل في اإليمان وأركانه [ 

وأنَّ اإليمان مطلوب العقد به، هو اإليمان باهلل تعالى، ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان 
ه، وإنَّ اإليمان الذي هو في العقد شيء واحد، إْن َحصل َحصل بجملة، وإْن ارتفع  بما قدَّره خيره وشرِّ
ا  هود ألهله، وأمَّ بالكشف والشُّ أو  بالبرهان  ا  إمَّ باليقين،  إاّل  فيه ال تحصل  الحقيقة  ارتفع بجملته، وإنَّ 
التَّفسير  بهذا  نقصان  وال  زيادة  تدخله  ال  اإليمان  وهذا  الحاجة،  ودعوى  رورة  الضَّ فبحكم  منه  التَّقليد 
يادة في ُجملته والُنقصان  ا اإليمان الذي ُيطلق على العقد والقول والعمل، تقع الزِّ وعلى هذا التمرير، وأمَّ

فيها.

] خاتمة [ 

الِمعاد  ليوم  واستعدادها  اعتقادها،  مكلٍف عن  لكل  ِغنى  التي ال  نَّة،  السُّ أهل  ُجملة عقيدة  فهذه هي 
وإرصادها، أعاننا اهلل على تحصيلها، وتحقيق مجمل معانيها وتفصيلها، وصلواته وسالمه على سيِّدنا 

اهرين، والحمد اهلل ربِّ العالمين. ٍد خاتم النبّيين، وعلى آله وأصحابه الطّيبين الطَّ محمَّ
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مقدم�ة المح�ق�ق

الحمد هلل على نعمه وفضله حمد الشاكرين، والصالة والسالم على سيدنا محمد َأحَمِد الحامدين لرب 
العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبـعـد:

الدنيا، ومن  في  أخرى  مدينة  أي  تنالها  لم  بخصائص  المكرمة  مكة  وتعالى  اهلل سبحانه  لقد خص 
البقع الهامة في مكة والتي حظيت باهتمام الناس على مّر التاريخ )الكعبة المشرفة( قبلة المسلمين في 
كل أرجاء المعمورة. فمنذ آالف السنين وهي المكان المقدس الذي نال احترام وتقديس الناس، سواء 
من الوثنيين إلى عباد النار إلى اليهود والنصارى، إلى أن أشرق نور اإلسالم في مطلع القرن السابع 
الميالدي، وأصبح الحج إليها ركًنا أصياًل من أركان اإلسالم ومكاًنا يأتي إليه المسلمون سنوًيا من كل 

فج عميق، ما استطاعوا إلى ذلك سبياًل.

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  چ. فهو  يقول اهلل تعالى في كتابه العزيز: 
بيت عظيم مبارك، كثير الخيرات والمنافع والبركات، ِلَما يحصل عنده من َتَنـزل السكينة والرحمات، 
وتكفير الخطايا والسيئات. وقد عّظم اهلل سبحانه وتعالى شعائر بيته الحرام، وجعل تعظيمها من تقوى 

القلوب للملك العالم، وأودع فيه آيات باقيات لحكم كثيرة وأسراٍر عظيمة.

ومن تلك اآليات المشهودة التي يراها كل من عاين الكعبة المشرفة ذلك الحجر المكّرم المعّظم الذي 
نزل من الجنة، وهو ياقوتة من  يواقيتها، وكان لونه أبيض من اللبن لكن سودته خطايا العباد.

ولعظم مكانته وفضله كانت حفاوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم به كبيرة وعنايته به عظيمة، 
وذلك ببيان فضله الكبير، وشرفه العظيم فيما قاله صلى اهلل عليه وسلم وحدَّث عنه، وبما فعله صلى 
اهلل عليه وسلم من مسحه وتقبيله له، وقد قبله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيقين، إكراًما له وتعظيًما 

لحقه، فزاده شرًفا، وبركة على بركة، فعنده تسكب العبرات، وتجاب الدعوات، وتذهب الحسرات.

وأوزع اهلل عز وجل هذا الحجر المكرم في ركن بيته المعظم، ذلك الركن الذي قـام على القواعد 
األولى التي بناها نبي اهلل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد الصالة والسالم.

وقد أفرد عدد من المؤرخين والعلماء مؤلفات خاصة عن الحجر األسود لم يصلنا منها شيء سوى 
)3( مخطوطات.

من  المهم  الجزء  هذا  عن  تحدثت  التي  المخطوطات  إحدى  عن  البحث  قررت  المنطلق  هذا  ومن 
الكعبة المشرفة، ويسر اهلل لي مخطوط )رسالة في الكالم على الحجر األسود( التي هي موضوع بحثنا 
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لمؤلفها أحمد بن أحمد الفرقاوي؛ حيث علمت بوجود نسخة منه في مكتبة الحرم المكي الشريف في مكة 
المكرمة ألكتشف أنها النسخة األصلية – األم – والتي كتبت بيد الناسخ وليست صورة مصورة عن 
األصل. فمنذ أكثر من عام وأنا أعمل على تحقيق هذا المخطوط، حتى وفقني اهلل لالنتهاء من دراسته 
وتحقيقه، وإخراجه للنور، لنضيف بذلك سفًرا جديًدا في سلسلة الدراسات الخاصة بمكة المكرمة، والتي 
العلمية  الدراسات  هذه  لمثل  الحاجة  أمّس  في  والعربية  اإلسالمية  المكتبة  أن  نظري  وجهة  من  أرى 

إلبراز المكانة العالية والخاصة والمقدسة لهذه المدينة المقدسة.

وحيث إن هذا المخطوط يتكلم عن الحجر األسود منذ نزوله من الجنة مع سيدنا آدم عليه السالم، 
وعن الواضع له في الكعبة، ثم تناول الحديث عن بناء الكعبة المشرفة على يد نبي اهلل إبراهيم الخليل 
عليه السالم، وتطرق للحديث عن األشياء التي هبطت مع آدم عليه السالم من الجنة، وقّدم لنا صورة 
واضحة عن هبوط آدم مع الحجر األسود من الجنة، وقدومه لمكة وبناءه للكعبة المشرفة، وذكر المؤلف 
قصة بناء الكعبة على يد قريش وعن دور رسول اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم في هذا البناء، وقدم لنا 
األحاديث النبوية التي وضحت لنا أهمية هذا الحجر وعن سبب خروجه من الجنة، وعن سبب تحّول 

لونه من اللون األبيض إلى اللون األسود.

وأوجز المؤلف في قصة بناء الكعبة على يد ابن الزبير، والحجاج، ومن جاء بعدهما، حتى آخر 
تجديد للكعبة جرى في العصر العثماني.

عمر  توسعة  منذ  الحرام  بالمسجد  لحقت  التي  التوسعات  عن  واضحة  صورة  المؤلف  لنا  وقدم 
رضي اهلل تعالى عنه، مروًرا بعثمان رضي اهلل عنه، والخلفاء األمويين والعباسيين، انتهاء بالسالطين 

العثمانيين.

وأقول هنا: على الرغم من صغر حجم المخطوط إال أنه أخذ الكثير من وقتي ودفعني للخوض في 
التحقيق؛ ألن المخطوط فيه معلومات  المكتبات أبحث عن مصدر أو مرجع لالستفادة منه في  غمار 
غزيرة وجميلة وشيقة عن الحرم المكي والكعبة المشرفة وما لحق بها من أضرار وتوسعات وغير 

ذلك.

وأسأل اهلل تعالى أن أكون قد وفقت في إخراج هذا المخطوط بالصورة الصحيحة والمفيدة بدراسته 
وتحقيقه حتى تعم به الفائدة إن شاء اهلل تعالى.

سنة  المتوفي  األيوبي  الدين  صالح  السلطان  كاتب  األصفهاني  العماد  قال  كما  نقول  وأخيًرا 
)597هـ/ 1200م(: "إني رأيت أنه ال يكتب أحًدا كتاًبا في يومه إال قال في غده: لو غّير هذا لكان 
أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قّدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم 

العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر".

وباهلل التوفيق: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علّي وزدني علًما، وهذا الجهد منا، وعلى اهلل االتكال.
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ترجمة المؤلف

اسمه ونسبه:

هو أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الفيومي)1)، المصري المشهور بالفرقاوي)2).

مولده: 

لم أهتِد على سنة والدته وال نشأته من خالل المصادر والمراجع التي وفقني اهلل أن أطلع عليها، 
والكتب التي ترجمت له لم تسعفنا بشيء عن والدته.

شيوخه وتالميذه:

لم تذكر المصادر والمراجع أحًدا من شيوخه وتالميذه، غير شيخه أبو عبداهلل محمد الخرشي كما 
في الشجرة)3). لكن هناك رسالة للمؤلف ذكر فيها أحد شيوخه، أال وهو اإلمام العالم نور الدين والمّلة 
علي األجهوري)4)، وكذلك ذكر المؤلف في رسالته التي هي محل الدراسة عدًدا من شيوخه من بينهم 

األجهوري الذي نقل منه في مواضع متعددة مثل اللوحة )8-2-1).

مكانته العلمية:

وصفه المترجم الشهير عمر رضا كحالة بأنه )عالم شارك في العلوم()5)، في حين قال عنه المؤلف

الشهير خير الدين الزركلي بأنه )فاضل من المالكية والشيخ العالمة المحقق الفاضل()6).

مذهبه الفقهي:

المالكية(،  بأنه )فاضل من  الزركلي وصفه  المالكية؛ حيث إن  ُيعّد من علماء  الرسالة  إن صاحب 
وكذلك إن الشيخ العالمة محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش شيخ المالكية بمصر وفقيهها، نقل عنه 
في كتابه المسمى )فتح العلي المالك على مذهب اإلمام مالك( ملخًصا لما جاء في رسالته )مسألة في 

نسبة إلى الفيوم – بفتح الفاء وتشديد الياء تحتها نقطتان وآخرها ميم بعد الواو – وهو موضع بأرض مصر. كما   (1(
في التهذيب.

)ابن الجزري(: عز الدين بن األثير )اللباب في تهذيب األنساب( دار صادر – بيروت – 1400هـ -ج2ص453   

وقع محقق )رسالة في تحقيق الخلو عند المالكية( د. أحمد الحبيب في وهم عندما أطلق عليه لقب الغرقاوي وقال   (2(
الفرقاوي نسبة إلى قرية )الغرق( من أعمال محافظة الفيوم.

)الفرقاوي(: أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن )رسالة في تحقيق الخلو عند المالكية( تح: أحمد الحبيب – مجلة جامعة   
أم القرى للعلوم الشرعية – العدد )33( – مجلد )17( – 1430 ص531.

)مخلوف(: محمد )شجرة النور الزكية في طبقات المالكية( دار الفكر – بدون تاريخ – ص317.  (3(

الفرقاوي: رسالة في تحقيق الخلو، ص532.  (4(

)كحالة(: عمر رضا )معجم المؤلفين( نشر مكتبة المثنى ببغداد – دون تاريخ – ج1 ص152.  (5(

)الزركلي(: خير الدين )األعالم( دار العلم للماليين – ط14- بيروت 0 1998- ج1 ص93-92.  (6(
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الخلو عند المالكية( في إحدى فتاواه)1).

كما ذكر في الرسالة التي بين أيدينا أن من أئمته الباجي المالكي في اللوحة رقم )5( وقد جاء في 
أول صفحة من هذه الرسالة، وهي صفحة العنوان وصفه بأنه مالكي المذهب.

مؤلفاته العلمية:

من خالل عملية البحث في المصادر والمراجع بهدف الوصول إلى مؤلفات العالمة الفرقاوي، وفقنا 
اهلل للوصول إلى كل ما توفر في المصادر والمراجع الموجودة بين أيدينا في المكتبة العربية، ومؤلفات 
في  كانت رسائل وبعضها مجموع  مؤلفاته  األغلبية من  أن  الفرقاوي شملت كتب ورسائل، ونالحظ 

كتاب واحد.

وهنا سوف نسرد هذه المؤلفات كما جاءت في المصادر والمراجع المتوافرة لدينا وهي كاآلتي:

حاشية على شرح القاضي زكريا بن محمد األنصاري ت )910هـ( إليساغوجي في المنطق)2).  -1

حسن السلوك في معرفة آداب الملك والملوك)3).  -2

رسالة في إثبات واو الثمانية)4)، وهي مخطوطة كما ذكر الزركلي)5).  -3

رسالة في تحقيق مسألة الخلو عند المالكية)6).  -4

)عليش(: محمد أحمد )فتاوى عليش، فتح العلي المالك( مطبعة مصطفى البابي بمصر – 1958 ج2ص247-  (1(
.249

)البغدادي(: إسماعيل باشا )هدية العارفين( دار الكتب العلمية – بيروت – ط4- 1992 ج1 ص162، كحالة:   (2(
معجم المؤلفين ج1 ص152.

البغدادي: هدية العارفين ج1 ص162، كحالة: معجم المؤلفين ج1 ص152، الزركلي: األعالم 92/1.  (3(

المقصود بواو الثمانية: الواو المذكورة في قوله تعالى: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    (4(
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ ]سورة 
أن  بذلك على  المؤلف وغيره مستدلين  ....( كما زعم  أبوابها  ).... وفتحت  الثامنة هنا  الزمر: 71-73[ والواو 
أبواب الجنة ثمانية، وقد خطأ ابن كثير هذا الزعم قائاًل: )وإنما يستفاد ذلك من األحاديث الصحيحة الواردة في 
ذلك كما في تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(: أبوا لفداء إسماعيل )تفسير القرآن العظيم( نشر مكتبة دار التراث 
بالقاهرة، ط1- بدون تاريخ – ج4 ص66، )القرطبي(: محمد بن أحمد )الجامع ألحكام القرآن( المعروف )تفسير 

القرطبي( مصورة عن ط3 – بمطبعة دار الكتب المصرية – نشر دار القلم – 1916- ج15 ص286.

الزركلي: األعالم ج1 ص93.  (5(

لعلوم  القرى  أم  الحبيب ونشرت في مجلة جامعة  إبراهيم  بن  أحمد  الدكتور  يد  الرسالة على  تم تحقيق هذه  وقد   (6(
الشريعة واللغة العربية وآدابها – ج 17، العدد )33( – 1426 ص53- 594.
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القول التام في بيان أطوار سيدنا آدم وخلقه عليه السالم)1).  -5

اإلشارات والدالئل إلى ما في الديك من الصفات والفضائل)2).  -6

رسالة في الكالم على الحجر األسود ومن الواضع له وعلى سبب خروجه من الجنة. وهي التي   -7
وفقني اهلل عز وجل لتحقيقها ودراستها ونشرها .

والمؤلفات الثالثة األخيرة موجودة ضمن مجموع واحدة جاء ترتيب هذه المؤلفات في هذا المجموع 
وفق اآلتي:

أ- رسالة في الكالم عن الحجر األسود ومن الواضع له وعلى سبب خروجه من الجنة.  

ب- اإلشارات والدالئل إلى ما في الديك من الصفات والفضائل.  

ج- القول التام في أطوار سيدنا آدم عليه الصالة والسالم.  

كشف النقاب والران عن وجوه محذرات أسئلة تقع في بعض سور القرآن)3).  -8

رسالة تسمى: وصلة الطالب لدوام صحبة الصديق والصاحب)4).  -9

10- رسالة في ختم بعض سور القرآن العظيم)5).

11- رسالة حفظ العهد بحسن الوفا بالوعد)6).

هذه هي المؤلفات التي وفقني اهلل تعالى وأرشدني للوصول إليها. في حين ذكر الدكتور أحمد بن 
إبراهيم الحبيب في حديثه عن مؤلفات الفرقاوي من خالل تحقيقه لرسالة الخلو عند المالكي أن الذي 

توصل إليه من مؤلفات للمؤلف الفرقاوي بلغ )6( مؤلفات فقط.

وف�ات�ه:

لم تسعفنا المصادر والمراجع عن سنة وفاة المؤلف؛ حيث اختلفت سنة وفاته من كتاب آلخر مما 

البغدادي: هدية العارفين ج1 ص162، الزركلي: األعالم ج1 ص93، كحالة: معجم المؤلفين ج1 ص152.  (1(

كذلك ذكر المؤلف أنه كتب رسالة عن آدم عليه السالم بعنوان )القول التام في أطوار آدم عليه الصالة والسالم(   
في اللوحة رقم )7( من المخطوط الذي هو محل عملنا.

والفضائل(.  الصفات  من  الديك  في  ما  على  والدالئل  )اإلشارات  الرحمن  عبد  بن  أحمد  بن  أحمد  )الفرقاوي(:   (2(
مخطوط في مكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم )3439).

البغدادي: هدية العارفين، كحالة: معجم المؤلفين ج1ص152، الزركلي: األعالم ج1 ص92.  (3(

وقد ورده اسم هذه الرسالة على اللوحة األولى من المخطوط )لوحة العنوان( من ضمن ما ذكر الناسخ من أسماء   (4(
مؤلفات الفرقاوي.

ورد ذكر هذه الرسالة من ضمن ما ذكره الناسخ من مؤلفات الفرقاوي – رحمه اهلل – على اللوحة األولى من   (5(
المخطوط )لوحة العنوان(..

ورد ذكر هذه الرسالة من ضمن ما ذكر على اللوحة األولى من المخطوط الذي بين يدينا.  (6(
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اضطرنا الترجيح وبعون اهلل تمكنا من تدقيق سنة وفاته وضبطها بشكل صحيح فقد أرخ الكاتب خير 
الدين الزركلي أن سنة وفاته هي )1069هـ/ 1659م( )1)، في حين اختلف معه إسماعيل باشا صاحب 

هدية العارفين في ذلك وذكر أن سنة وفاة المؤلف هي )1101هـ/ 1690م( )2).

ولكن التاريخ األخير هو المرجح عندنا وذلك بسبب ما يأتي:

جاء في آخر رسالة المؤلف )رسالة في الخلو عند المالكية()3) أن الفراغ من جمعها كان في سنة 
أربع وثمانين وألف )1084هـ/ 1674م(، ومما يدل كذلك على ما رجحناه أن تاريخ وفاة شيخه أبي 
بالنسبة  الزركلي  إليه  فهذه قرينة تضعف ما ذهب  الخرشي كان سنة )1101هـ/ 1690م()4)  عبداهلل 

لسنة وفاته.

رسالة في الكالم الحجر األسود ومن الواضع له وعلى سبب خروجه من الجنة:

لم تكن هذه الرسالة هي الرسالة أو المؤلف الوحيد للفرقاوي – رحمه اهلل – كما بينا سابًقا، وإنما 
كتب غيرها العديد من المؤلفات. 

وهنا نسأل ما الدافع الذي دفع المؤلف لوضع هذه الرسالة؟

وهنا نجد أن المؤلف لم يضع هذه الرسالة بشكل مستقل. وإنما كانت نهاية كتاب مجموع تضمن 
عدة رسالة للمؤلف وهي:

اإلشارات والدالئل إلى ما في صوت الديك من الفضائل.  -1

القول التام في أطوار سيدنا آدم عليه الصالة والسالم.  -2

رسالة في الكالم عن الحجر األسود ومن الواضع له، وعن سبب خروجه من الجنة.  -3

الحجر  ُسئلت عن سبب خروج  المؤلف “قد  الرسالة حسب ما ذكر  له في كتابة هذه  الدافع  وكان 
األسود من الجنة، وهل هو حجر على حقيقته؟، أو من الجواهر؟، ومن الواضع له في الكعبة؟، وما 
وجه تسميته باألسود؟، وهل لتقبيله أصٌل في السنة؟، وعن سبب نزول بيت اهلل الحرام من السماء؟”.

إًذا فقد كان السبب في تأليف هذه الرسالة هو الرد على األسئلة التي وردت على المؤلف.

بالدين والتاريخ مًعا. وعلى  لنا من خالل هذه األسئلة التي وردت للمؤلف أنه كان عالًما  ويتضح 
دراية بمثل هذه األمور، مما دفع الناس لإلقبال عليه واالستفسار منه عن هذه المواضيع المتنوعة.

الفرقاوي: مسألة في الخلو عند المالكية ص533.  (1(

الزركلي: األعالم ج1 ص192.  (2(

البغدادي: هدية العارفين ج1 ص162.  (3(

الفرقاوي: مسألة الخلو ص75.  (4(
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وص�ف الم�خ�ط�وط:

المخطوط يقع في ست صفحات في كل صفحة لوحتان، فيكون عدد اللوحات )12( لوحة، باإلضافة 
إلى صفحة الغالف، وهذه الصفحات تحمل األرقام من )1-12(. متوسط عدد األسطر في كل لوحة 
)23( سطر، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر )11( كلمة، وكتب المخطوط بخط الثلث وهو بحجم 

صغير وواضح إلى حٍد ما.

وكانت هناك أخطاء إمالئية في رسم بعض األحرف، وكأن يرسم الهمزة ياء، وفي كثير من األحيان 
رسم األلف المقصورة في آخر الكلمة بوضع نقطتين تحتها، وكذلك رسم األلف الموضوع عليها همزة 

من دون همزة مثال )سالت( يرسمها )سالت( أو )سيلت( فكثيًرا كان يسقط حرف الهمزة.

المنقوطة من  الكلمات، فرسما لحروف  النقاط في كثير من  أهمل وضع  الناسخ  أن  إلى  باإلضافة 
دون نقاط.

والنسخة التي بين يدينا هي نسخة وحيدة في العالم وهي األصل، موجودة في مكتبة الحرم المكي 
ترتيب  وجاء  رسائل.   )3( وعددها  مجموع  ضمن   )3439( رقم  تحت  المكرمة  مكة  في  الشريف 
المخطوط الذي بين يدينا رقم )2( حيث ورد ذلك على صفحة الغالف للعنوان عند البحث عن نسخة 
من  لنتمكن  وذلك  مصورة،  نسخة  أو  ثانية  نسخة  على  العثور  نستطيع  لم  المخطوط  هذا  من  أخرى 

مقابلتها مع النسخة الموجودة بين أيدينا. لذلك تعتبر هذه النسخة وحيدة وفريدة في العالم.

وهذه النسخة خالية من أية إضافات أو زيادات أو مراجعات، والمدون عليها كله بخط واحد، وال 
التعليق  أو  بمراجعتها  أو شيخ  عالم  أي  يقم  لم  أنه  أي:  آخر.  عالم  قبل  لمراجعتها من  دليل  أي  يوجد 
عليها، أو إضافة شيء على هوامشها، أو نسخ نسخة ثانية منها، حتى إننا لم نعثر على أي كتاب ورد 

فيه شيء من هذا المخطوط أو نقل عنه.

توثيق المخطوط وصحة نسبته للمؤلف: 

يكفي لتوثيق هذه الرسالة ونسبتها إلى المؤلف ما يأتي:

هذه الرسالة ضمن مجموع مؤلف من )3( رسائل كما ذكرنا سابًقا، ويأتي في مقدمتها رسالة بعنوان 
التي حملت عنوان  الثانية هي  والرسالة  السالم(،  آدم وخلقه عليه  أطوار سيدنا  بيان  في  التام  )القول 
)اإلشارات والدالئل إلى ما في صوت الديك من الفضائل(، والرسالة الثالثة هي )رسالة في الكالم عن 
الحجر األسود( والتي هي موضوع بحثنا. وبما أن الرسالة الثالثة هي )القول التام في بيان أطوار آدم 
وخلقه عليه السالم( فحماًل لمجموع )الكتاب الكامل( اسم هذا المخطوط – القول التام – ومخطوطنا 

يقع ضمنه.
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وكثير من كتب الببليوجرافيا)1) والتراجم ذكرت هذا الكتاب ونسبته للفرقاوي، وكذلك ذكره األستاذ 
ساند بكواش في كتابه )فضل الحجر األسود ومقام إبراهيم عليه الصالة والسالم( من ضمن الكتب التي 

ألفت عن الحجر األسود)2).

أهمية مخطوط رسالة في الكالم على الحج األسود:

على الرغم من صغر هذا المخطوط وقلة عدد أوراقه إال أن أهميته تكمن أنه المخطوط الوحيد منذ 
عصر المؤلف ومنذ العصور التي سبقته. حيث ذكر األستاذ سائد بكداش أن المخطوطات التي سبقت 
المخطوط زمنًيا هي )4( وهي األقدم عالمًيا من حيث كتابتها. ويعد عملنا في تحقيقها هو سبق  هذا 
لنشر موضوع الحجر األسود من خالل هذا المخطوط. وقد أثنى األستاذ بكداش على هذا المخطوط 
بعد إطالعه عليه حيث وصف هذا المخطوط بقوله: )هي رسالة صغيرة الحجم في خمس لوحات، مع 

استطرادات كثيرة على صغر حجمها( )3).

لذلك يمكننا القول إن هذا الكتاب هو األقدم والوحيد واألوحد حتى يومنا هذا عن الحجر األسود )من 
خالل تحقيق مخطوط( فندعو بالرحمة مقرونة بالشكر للفرقاوي الذي فطن إلى وضع كتاب عن هذا 
الجزء المهم من الكعبة المعظمة زادها اهلل شرًفا، وأتاح لي الفرصة إلخراجه إلى النور محقًقا علمًيا.

ج1  المؤلفين:  معجم  كحالة:   ،93 ص92-  ج1  األعالم  الزركلي:  ص162،  ج1  العارفين:  هدية  البغدادي:   (1(
ص152.

)سركسي(: يوسف إليان )معجم المطبوعات العربية والمعّربة( طبع مصر – 1928- ص1475، فرس الخزانة   
التيمورية، نشرتها دار الكتب المصرية – 1948- ج1 ص204، ج3 ص217.

)بكداش(: سائد )فضل الحجر األسود ومقام إبراهيم عليه الصالة والسالم( دار البشائر اإلسالمية – بيروت –   (2(
ط4- 1422هـ ص17.

بكداش: الحجر األسود ص17.  (3(
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لوحة العنوان في المخطوط
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اللوحة األولى والثانية من 

اللوحة األخيرة من المخطوط

اللوحة األولى والثانية من 

اللوحة األخيرة من المخطوط

اللوحة األولى والثانية من المخطوط
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توضح موضع الحجر األسود من الكعبة صورة

صورة توضح الحجر األسود في يومنا 
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صورة توضح الحجر األسود وموضعه في الكعبة 

الحجر األسود من كتاب وليم مور
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م١٨٥٠فة سنة صورة تمثل الكعبة المشر 

صورة توضح مقام إبراهيم الخليل عليه السالم
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)1) بسم اهلل الرحمن الرحيم ، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

يقول العبد الفقير إلى ربه أحمد بن أحمد الفيومي إقليًما، الفرقاوي شهرة، األزهري موطًنا، المالكي 
مذهًبا، قد ]سئلت[ )2) عن سبب خروج الحجر األسود من الجنة، وهل هو حجر على حقيقته، أو من 
الجواهر. ومن الواضع له في الكعبة، وما وجه تسميته باألسود، وهل لتقبيله أصٌل، في الُسّنة.  وعن 

سبب نزول البيت الحرام من السماء.

فأجبت بما لفظه:

 Pالحمد هلل، الحجر األسود كان من جوهر الجنة فضربه أهل الجنة حيث زل، فأخذه آدم فتمسك به
أي تعلق به، فصار حجًرا، فأهبط معه، وصار من أركان الكعبة)3)، انتهى.

قال شيخنا نور الدين علي األجهوري)4) في شرح عقيدة الرسالة عن بحر العلوم النسفي. 

وأما الواضع له في الكعبة فسيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم. ففي تاريخ)5) الحافظ بن كثير في 

بداية اللوحة األولى من المخطوط.  (1(

رسمها في األصل ]ُسيلت[.  (2(

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "نزل الركن والمقام مع آدم عليه السالم ليلة نزل بين الركن والمقام، فلما   (3(
أصبح رأي الركن والمقام فرفعهما، فضمهما إليه وأِنَس بهما" .

النهضة  الملك بن دهيش – مكتبة  )األزرقي(: محمد بن إسحاق )أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار( تح: عبد   
الحديثة مكة المكرمة- ط10- 1407هـ - 325/1.

2- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))نزل الحجر األسود من الجنة، وهو أشد 
بياًضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم((.

)الترمذي(: محمد بن عيسى )سنن الترمذي( تح: أحمد محمد شاكر وآخرون – دار إحياء التراث اإلسالمي –   
بيروت – ج3 - ص226. وقال حديث حسن صحيح.

المطبوعات  تح: مصطفى األعظم – شركة  ابن خزيمة(  النيسابوري )صحيح  إسحاق  بن  )ابن خزيمة(: محمد   
السعودية – الرياض – ط2 – 1401- ج4 - ص220.

علي بن زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين عبد الرحمن أبو اإلرشاد األجهوري نسبة إلى أجهور الورد   (4(
قرية بريف مصر، شيخ المالكية في عصره، فقيًها، محدًثا، وقد جمع اهلل له بين العلم والعمل، برع في الفنون فقًها 
وعربية وأصلين وبالغة ومنطًقا، من مؤلفاته: )شرح عقيدة الرسالة(، )شرح ألفية السيرة للزين العراقي( توفي 

سنة )1066هـ/ 1655م( في القاهرة.

)المحبي(: محمد أمين بن فضل محب الدين )خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ( دار صادر – بيروت   
– ط1 – 1996- ج2 - ص216.

)ابن كثير(: الحافظ إسماعيل بن عمر )البداية والنهاية( مكتبة المعارف – ط1 – بيروت – ج3 - ص222/ 227.  (5(
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ذكر بناء البيت قال: "ولما بلغ إبراهيم وإسماعيل القواعد بنيا الركن، فقال إبراهيم عليه السالم البنه 
إسماعيل: يا بني اطلب لي حجًرا حسًنا أضعه هاهنا. فقال: يا أبِت إني ]كسالن[)1) َلِغٌب، قال عليَّ ذلك، 
فانطلق ]وجاءه[ )2) جبريل بالحجر األسود من الهند، وكان أبيض ياقوتٌة بيضاء مثل الثغامة)3)، فاسود 
من خطايا ابن آدم، ]فجاءه[ )4) إسماعيل فوجده عند الركن، فقال: يا أبت من ]جاءك[)5) بهذا، فقال: 

]جاء[ )6) به من هو أنشط منك)7). فبنيا وهما يدعوان اهلل ويقوالن ربنا تقبل منا.

يناوله  وإسماعيل  يبني  الذي  هو  السالم  عليه  إبراهيم  كان  وقيل:  البناء،  يتناوبان  كانا  قيل: 
األحجار. وقول إسماعيل: إني كسالن، قال في القاموس الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه، انتهى. 
أتى)8)  ولذا  التعب،  شديد  معناه  موحدة  آخره  مكسورة  معجمة  وغين  مفتوحة  بالٍم  هو  َلِغٌب  وقوله: 

بالصيغة المشبهة الدالة على المبالغة.

قال في القاموس: َلِغَب لغًبا ولُغوًبا كمَنع وَسِمع وكُرم، أعيا أشد اإلعياء)9)، انتهى.

األصل ]كسدان[.  (1(

رسم في األصل ]جايه[.  (2(

الثغامة: شجرة بيضاء الثمر والزهر، تنبت في ُقنة الجبل، وإذا يـبست اشتد بياضها. والجمع ثغام. معجم قاموس   (3(
المعاني.

في األصل ]فجاه[.  (4(

في األصل ]جاك[.  (5(

في األصل ]جاي[.  (6(

روى األزرقي رحمه اهلل تعالى عن ابن إسحاق في بناء إبراهيم عليه السالم للكعبة المشرفة قال: ))فلما ارتفع    (7(
البنيان قرب له إسماعيل المقام، فكان يقوم عليه ويبني ويحوله إسماعيل في نواحي البيت، حتى انتهى إلى موضع 
الحجر األسود، قال إبراهيم إلسماعيل: أبغني حجًرا أضعه هاهنا يكون للناس علًما يبدؤون منه الطواف، فذهب 
إسماعيل يطلب له حجًرا، ورجع وقد جاءه جبريل عليه السالم بالحجر األسود، وكان اهلل عز وجل استودع الركن 

جبل أبي قبيس حين أغرق اهلل األرض زمن نوح، وقال: إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له.

قال: فجاءه إسماعيل فقال له: يا أبِت من أين لك هذا؟ قال: جاءني به من لم يكلني إلى حجرك، جاء به جبريل.  

فلما وضع جبريل الحجر في مكانه، وبني عليه إبراهيم، وهو حينئٍذ يتألأل. تأللًؤا شديًدا من شدة بياضه، فأضاء   
نواحي  من  ناحية  كل  من  الحرم  أنصاب  منتهى  إلى  نوره يضيء  فكان  قال:  وشاًما.  ويمًنا  نوره شرًقا وغرًبا، 

الحرم((.

األزرقي: أخبار مكة ج1 - ص65.  

)الحاكم النيسابوري(: محمد بن عبد اهلل )المستدرك على الصحيحين(، دار الكتاب العربي – ط1 – بيروت –   
ج2 - ص293-292.

)ابن حجر العسقالني(: أحمد بن علي )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(. المكتبة السلفية – دار الكتب العلمية   
– بيروت – ج6 - ص406.

بداية اللوحة الثانية من المخطوط.  (8(

ج1   -1998 ط1-   – بيروت   – الجيل  دار  المحيط(  )القاموس  يعقوب  بن  محمد  الدين  مجد  آبادي[:  )الفيروز   (9(
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وفيه أن اللغوب أخّص من مطلق اإلعياء والتعب، وعليه َفَعطف اللغوب على النصب)1) في قوله 
تعالى: چ ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ)2). من عطف الخاص على العام، وفي البيضاوي: 

َنَصَب، َتِعَب، وَلُغوٌب كالٌل أَتَبع نفي الصب نفي ما يتبعه مبالغة، انتهى.

والكالُل كما في المصباح: التعب واإلعياء، انتهى.

وفي تفسير الحافظ ابن كثير أي ال يمسنا فيها ]عناء[)3) وال ]إعياء[ )4)، والنصب واللغوب كل

أنهم ال تعب عليهم في  المراد هنا ينفي هذا وهذا ]عنهم[)6)   (5( التعب، ]وكأن[  منهما يستعمل في 
أبدانهم وال أرواحهم واهلل أعلم)7)، انتهى. 

وقوله أنه ال تعب عليهم في أبدانهم وال أرواحهم فيه أن تعبهم مختلف باعتبار المتعلق وعليه 
فعطف اللغوب على النصب من قبيل عطف المغاير بهذا االعتبار ]تأمل[)8).

وقوله: مثل الثغامة)9) ]بثاء[)10) مثلثة وعين معجمة، قال في النهاية: "قيل هي شجرة، تبيض 
الفتح وكان رأسه ثغامة، قال: هو ]نبات[)11) أبيض  بأبي قحافة يوم  ُأتي  الثلج، وقال قبل ذلك:  كأنها 

-ص138.

قال  فإن  لإلعياء،  السبب  والنصب هو  اإلعياء،  اللغوب:  چ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ  تعالى:  قال   (1(
قائل: إذا بين أنه )ال يمسهم فيها نصب( َعِلَم أنه )ال يمسنا فيها نصب( وال ينفي المتكلم الحكيم السبب، ثم ينفي 
مسببه بحرف العطف، فال يقول القائل: ال أكلت وال شبعت، أو: ال قمت وال مشيت والعكس كثير، فإنه يقال: ال 
شبعت وال أكلت لما أن نفي الشبع ال يلزمه انتفاء األكل، وسياق ما تقرر أن يقال: ال يمسنا فيها إعياء وال مشقة، 
فنقول: ما قاله اهلل تعالى في غاية الجاللة، وكالم اهلل أجّل وبيانه أجمل، ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة 

لدار الدنيا. 

)الرازي(: اإلمام فخر الدين محمد بن عمر  )التفسير الكبير(، دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 – 2004م –   
ج13 - ص256- 258.

سورة فاطر اآلية )35).  (2(

في األصل ]غبار[.  (3(

في األصل ]إعيا[.  (4(

في األصل ]كان[.  (5(

ساقطة من األصل وتم االستدراك من تفسير ابن كثير.  (6(

)ابن كثير( أبو الفداء إسماعيل )تفسير ابن كثير( دار ابن حزم – ط1 – 1990- ج2 - ص185.  (7(

في األصل ]تامل[.  (8(

الثغامة: شجرة بيضاء الثمر والزهر، تنبت في قمة الجبل، وإذا يبست اشتد بياضها.   (9(

الفيروز آبادي: القاموس: ج1 - ص201.  

في األصل ]بثا[.  (10(

في األصل ]بنت[.  (11(
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الزهر والثمرة، يشبه به الشيب")1)، انتهى بتقديم وتأخير.

وفي القاموس: الثغام كسحاب نبت واحدته بهاء انتهى)2).

به  ويشبه  ابيض  يبست  إذا  غالًبا  بالجبال  يكون  نبٌت  سالم  مثل  الثغام  المنير:  المصباح  وفي 
الشيب)3)، انتهى. وقولهم: يشبه به الشيب أي غالًبا. وإال فقد يشبه به غيره كما في تشبيه الحجر األسود 

به انتهى قائل.

وقيل لما حّدد قصي بن كالب)4) بناء الكعبة بعد إبراهيم عليه الصالة والسالم وسقفها بخشب 

روى ابن هشام في سيرته هذه الحادثة قائاًل: ))قالت أسماء بنت أبي بكر لما دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   (1(
مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))هال تركت الشيخ 
في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول اهلل هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. قالت: 
فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره. ثم قال له: أسلم، فأسلم، قالت: فدخل أبو بكر وكان رأسه ثغامة. فقال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: غيروا هذا من شعره((.

)ابن هشام(: عبد الملك بن هشام )سيرة ابن هشام( تح: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة   
– د. ر. ت. ط – ج4 - ص55/45.

الفيروز آبادي: القاموس، ج1- ص1401.  (2(

وأضاف أيًضا: ))شجرة بيضاء الثمر والزهر(.  (3(

– ط1-  بيروت   – لبنان  مكتبة  الناشر  الكبير(  الشرح  غريب  في  المنير  )المصباح  محمد  بن  أحمد  )الفيومي(:   
1987- ج1 - ص32.

يجمع المؤرخون على أن قصًيا من ولد إسماعيل عليه السالم، فهو ))قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن   (4( 
 غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن 
أدد((، وإن كان المؤرخون في اختالف حتى فترة إسماعيل، ولعله أرجح وأنسب سلسلة من األنساب هي التي 
وأما  نبايوت،  أو  نبت  فهو  ))ثرى((  وأما  الثرى((،  أعراق  بن  ثرى  بن  زيد  بن  أدد  ))ابن  هو  عدنان  أن  قالت 
سنة  الروايات  أغلب  حسب  قصي  ولد  وقد  السالم.  عليهما  الخليل،  إبراهيم  بن  إسماعيل  فهو  الثرى"  "أعراق 
400م، وكان معاصًرا أليام المنذر األول بن النعمان ملك الحيرة )418م -452م(، وبهرام الخامس جور ملك 

الفرس )420م – 438م(. 

)الطبري(: محمد بن جرير )تاريخ الطبري( دار المعارف – القاهرة – ط1- 1967 – ج2 - ص275-254.  

)ابن األثير(: عز الدين أبو الحسن )الكامل في التاريخ( بيروت – ط1 0 1965 ج2 - ص22-18.  

)القلشندي(: أبو العباس أحمد بن علي )نهاية األرب في معرفة أنساب العرب( القاهرة -1959- ص25-23.  

)مهران(: محمد بيومي )دراسات في تاريخ العرب القديم( الرياض – ط2- 1980- ص400  
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]الدوم[ )1) وجريد النخل)2) ثم بناها قريش بعده.

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابن خمس وعشرين سنة)3)، وكان باب الكعبة الصًقا باألرض في 

ما بين حاصرتين رسمها في األصل ]الروم[. والدوم هي نخلة ذات جذع اسطواني أملس داكن اللون، ذات أوراق   (1(
كبيرة مروحية الشكل باهتة الخضرة، أما الثمار فكبيرة بحجم البرتقالة، ذات أضالع غير منتظمة، والنواة في 
حجم البيضة ولها غالف خشبي صلب، ويصنع من النواة أزرار ومسابح، ومن األوراق السالل. ومن األلياف 
حبال متينة. ومن الجذوع سقوف المنازل. وإن خشب الدوم أصلب من خشب نخيل البلح، يقاوم األرضة وفعل 
الواحات  أهل  واتخذه  والحواجز –  الجدران  أي  التوابيت واألطواف –  المصريين  قدماء  منها  اتخذ  ولذا  الماء، 
أنابيب للمياه. ويبدو أنه كان للمعماري المصري الذي بنى الكعبة في عهد قصي بن كالب دوًرا في االعتماد على 

هذا الخشب في سقف الكعبة وكان يأتي في الغالب من مصر.

)حيدر(: خليل علي )مكة قبل اإلسالم المعمار والطعام( جريدة االتحاد – الخميس 27 نوفمبر 2014م.  

)أبكر(: عبد اهلل محمد )صور من تراث مكة المكرمة( مكتبة كنوز المعرفة – جدة – ط1 -2009- مج-1 ص95-  
.97

كان قصي شديد العناية واالهتمام بالكعبة المشرفة، وهو َزَعَم أنه أول من جدد بناء الكعبة بعد إبراهيم وإسماعيل   (2(
عليهما السالم.

)الفاكهي(: محمد بن إسحاق بن العباس )أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه( ثم: عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش،   
مكة المكرمة – ط1- 1986- ج2 - ص273.

)رضا(: محمد )محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( دار إحياء الكتب العربية – القاهرة – ص12.  

ولكن لو راجعنا بعض الكتب األخرى فإنها تعطينا قائمة يأتي بناء قصي فيها في المرتبة السابعة، أي أنها قبل   
بناء قصي بنيت ست مرات، وهو مثبت لدى الكثير من المؤرخين.

)األزرقي(: أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار( تح: رشدي الصالح ملحس،   
مطابع دار الثقافة – مكة – ط3- 1983 ج1 - ص353، 371.

)باسالمة(: حسين عبد اهلل )تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتها( تح: يحيى حمزة الوزنة – مكتبة   
الثقافة الدينية – القاهرة – 1999 - ص14-11.

)الديار بكري(: حسين بن محمد بن الحسن )كتاب ذرع الكعبة المعظمة( تح: يحيى حمزة الوزنة – مكتبة الثقافة   
الدينية – القاهرة – 2004، ص1.

)سالمة( عواطف ديب )قريش قبل اإلسالم( إشراف: د. عبد الرحمن الطيب األنصاري – دار المريخ للنشر –   
الرياض – ط1 – 1994 – ص269.

أعادت قريش تجديد بناء الكعبة قبل مبعث النبي صلى اهلل عليه وسلم حوالي عام )605، 606م(. فهذا هو البناء   (3(
السادس. 

ويروي لنا األزرقي قصة بناء قريش للكعبة بقوله: ))ثم إن امرأة ذهبت ُتَجّمر الكعبة، فطارت من مجمرها شررة،   
فاحترقت كسوتها، وكانت الكسوة عليها ركاًما بعضها فوق بعض، فلما احترقت الكعبة توهنت جدرانها من كل 
جانب وتصدعت، وكانت الُخرف – النخل- واألربعة عليهم مظلة والسيول متواترة – ولمكة سيول عوارم – فجاء 

سيل على تلك الحال عظيم، فدخل الكعبة وصّدع جدرانها وأحافها(.  

لقد كان لهذه الحادثة أثر عظيم في نفس قريش التي تداعت فيما بين بعضها البعض لحماية الكعبة، وخشوا من   
هدمها وأن ينـزل بهم العذاب، وقد وصلت مكة أخبار تفيد بأن سفينة جنحت على شواطئ الشعيبة - وكانت ساحل 
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مكة قبل جدة – فركبوا إليها فاشتروا خشبها، وكان في السفينة رومي نجار يسمى )باقوم( فلما قدموا بالخشب مكة، 
قالوا: لو بنينا بيت ربنا، فاجتمعوا لذلك وتعاونوا وترافدوا في النفقة، وربعوا قبائل قريش أرباًعا، ثم اقترعوا عند 

ُهبل في بطن الكعبة على جوانبها ووضعت خطة العمل وتوزيعه كاآلتي:

جعل شق باب الكعبة لبني عبد مناف، وبني زهرة، وما بين الركنين اليماني واألسود لبني مخزوم ومعهم قبائل   
بن عبد  أسد  ولبني  الدار،  لبني عبد  الحجر  لبني جمح وبني سهم، وجعل شق  الكعبة  أخرى من قريش. وظهر 
العزى، ولبني عدي بن كعب وهو جهة الحطيم. وقد كلفوهم بالهدم والبناء كل منهم في الجهة التي تخصه. ولكن 
هاب الناس من هدم الكعبة وتخوفوا من ذلك ولم يجرؤوا عليه، ثم بدأ الوليد بن المغيرة بالهدم من ناحية الركنين، 
فراقبه الناس بخشوع خشية وقوع األذى به، فلما أصبح معاًفا غادًيا على عمله. أقبل الناس معه على الهدم إلى أن 
بلغوا أساس إبراهيم عليه السالم، الذي كان من حجارة خضر كاألسنة، ووجدوا كتابات في الكعبة باللغة السريانية 

مطلعها )أنا اهلل ذو بكة ...(

2- وقد اتفقوا على أ، يبنوا الكعبة من مال حالل، وال يدخلوا فيها حراًما من مهر بغي وال من ربا أو نحو ذلك، وقد 
اشترط عليهم الوليد بن المغيرة ذلك.

جمعت القبائل الحجارة الالزمة للبناء، فجمعت كل قبيلة مواًدا كافية للجهة المختصة بها.  

أعدوا الخشب الالزم وأحضروه من سفينة الرجل الرومي )باقوم(.  

اتفقوا مع النجار القبطي )باقوم( للعمل في تسقيفها.  

قرروا أن يرفعوا باب الكعبة عن األرض، وأال يرقى إليها إال بدرج لحمايتها من السيول وليتحكموا فيمن يدخل   
من الناس فيسمحون لبعض الناس ويمنعون اآلخرين. وتم رفع الباب بحوالي المترين عن األرض.

ولما وصلوا إلى موضع الحجر األسود، دب الخالف بينهم وأراد كل حي منهم أن يكون له شرف وضع الحجر   
في مكانه بيده. وكادوا أن يحتربوا منحازين متحاجزين كل منهم إلى فريقه فتعاقد بنو عبد الدار )لعقة الدم( على 
تجديد حلفهم القديم هذا وظلوا أربع أو خمس ليال على ذلك متربصين للحرب. حتى اجتمع أبو أمية بن المغيرة 
وهو أسن قريش عامئذ، واقترح عليهم أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فدخل محمد بن عبد 
اهلل – النبي صلى اهلل عليه وسلم – )وسنه 35 عاًما( فقالوا هذا األمين هو خير حكم بيننا. فلما أحاط بالخبر طلب 
منهم ثوًبا بسطه على األرض، ووضع الحجر عليه بيده ثم طلب منهم أن يأخذوا جميًعا بأطراف الرداء، حتى 
أوصلوه إلى موضعه ثم حمله بيده ورفعه في مكانه وبني عليه. فظهر إبليس )على صورة شيخ( وقال صائًحا 
كيف ترضون بأن ينال هذا اليتيم شرفكم العظيم فيضع الحجر بيده وكاد الشر أن يقوم بينهم ثانية، ولكنهم سكتوا 

وتراضوا.

وقد اشترك سادة قريش في حمل الرداء، ومنهم عتبة بن ربيعة من بني عبد مناف وزمعة بن األسود، والعاص بن   
وائل، وأبو حذيفة بن المغيرة. وقالوا أن الرداء هو كساء للنبي صلى اهلل عيه وسلم، وقيل بل هو للوليد بن المغيرة. 
وقد أخرجوا حلية الكعبة، وقرنى كبش الفداء الذي ذبح فداء إلسماعيل وأموالها وحفظوها لدى أبي طلحة عبد 
اهلل بن عبد العزيز بن بني عبد الدار بن قصي، ونصبوا الصنم هبل عند المقام أثناء عملية تجديد البناء. وطمسوا 

الصور والتماثيل التي كانت في جوف الكعبة وتركوا صورة مريم العذراء وابنها عيسى على حجرها.

)ابن هشام(: أبو محمد عبد الملك )سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم( راجعه وعلق عليه: محمد هراس – القاهرة   
– مكتبة الجمهورية – ج1 - ص195- 198.

النبوية البن هشام( الطبري:  القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل )الروض األنف في تفسير السيرة  )السهيلي(: أبو   
القاهرة – 1971- ج1 - ص229-225.

الطبري: المصدر السابق، ج2 ص201 وما بعدها.  
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عهد]3[)1) جرهم ومن بعدهم، إلى أن بناها قريٌش، فرفعت بابه، وجعلت لها سقًفا ولم يكن لها سقف، 
وتنازعت فيمن يضع الحجر األسود موضعه من الركن، واتفقوا بأن يضعه أول من يشرف من باب 
السالم، فطلع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقالوا: هذا محمد األمين فرضوا بأن يضعه موضعه، 

فوضعه صلوات اهلل عليه وسالمة عليه، انتهى من تاريخ مكة.

وأما وصف الحجر األسود لسواده اآلن من خطايا بني آدم. فقد روي )أنه حين ُأخرج من الجنة 
كان أشد بياًضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم()2)، وإنما سودته دون أحجار الكعبة؛ ألنه فيه فطرة 

اهلل التي فطر الناس عليها من توحيد اهلل تعالى وهو العهد)3).

الخبر  عن  يأتي  كما  الحجر  وألقمُه)4)  قرطاس  في  العهد  ذلك  وضع  تعالى  اهلل  أن  ُيروى 

)ابن كثير(: أبو الفداء إسماعيل )البداية والنهاية( القاهرة – 1932- ج2 - ص230-226.  

األزرقي: المصدر السابق، ج1 ص242- 250.  

)حمزة(: فؤاد )قلب جزيرة العرب( مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة – ط1- 2002 ص261.  

)وجدي(: محمد فريد )دائرة معارف القرن الرابع عشر – العشرين( – القاهرة- ط3- 1965- ج1- ص142-   
.143

ولكن المؤلف جعل عمر النبي )35( سنة وهو صحيح فالنبي صلى اهلل عليه وسلم ولد سنة )571م( عام الفيل.   
وتم تجديد بناء قريش سنة )606م( فعندها يكون عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم )25( سنة، وهو ما أجمعت 
عليه معظم المصادر، وقد أتمت قريش البيت في ارتفاع ثمانية عشر ذراًعا أي بزيادة تسعة أذرع عما كانت بناها 

إبراهيم عليه السالم، وكان الحجر ضيًقا في عهد إبراهيم فوسعوه بما نقصوه من عرض الكعبة. 

)الفاسي(: تقي الدين محمد بن أحمد )شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام( تح: عمر عبد السالم تدمري – دار الكتاب   
العربي – ط1- 1985- ج1 - ص96-95.

بداية اللوحة الثالثة من المخطوط.  (1(

1- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))نزل الحجر األسود من الجنة،   (2(
وهو أشد بياًضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم(. األزرقي: أخبار مكة ج1ص322، وج2 - ص29.

2- وفي لفظ لإلمام أحمد في المسند: ))نزل الحجر األسود من الجنة، فكان أشد بياًضا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل 
الشرك((. الترمذي: السنن ج1 - ص307، 329.

ذكر محب الدين الطبري أن: ))بقاؤه أسود – واهلل أعلم – إنما كان لالعتبار، لُيعلم أن الخطايا إذا أثرت في الحجر،   (3(
فتأثيرها في القلوب أعظم((.

)الطبري( محب الدين أحمد بن عبد اهلل )الِقرى لقاصد أم الُقرى( تح: مصطفى السقا- المكتبة العلمية – بيروت-   
ص295.

)ابن قتيبة( عبد اهلل بن مسلم الدينوري )تأويل مختلف الحديث( دار الكتاب العربي 0 بيروت – ص195.  

عن أبي سعيد الخدري – رضي اهلل عنه- قال: حججنا مع عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر،   (4(
فقال: إني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – قبلك ما قبلتك، 
ثم قبله، فقال له علي بن أبي طالب: بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. قال: بكتاب اهلل تبارك وتعالى. قال: 
وأين ذلك من كتاب اهلل؟ قال: قال اهلل عز وجل: ))وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم، 
ألست بربكم قالوا بلى. خلق اهلل آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب، وأنهم العبيد، وأخذ عهودهم ومواثيقهم، 
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الصحيح فكل مولود يولد على تلك الفطرة، وعلى ذلك الميثاق، فلوال أن أبويه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه حتى يسود قلبه ]بالشرك[)1).

الحدود،  لهذه  آخره  يصل  أمره  أول  في  نور  له  كان  األسود  الحجر  أن  يروي  الذخيرة  وفي 
يعني مواقيت اإلحرام، فمنع الشارع تجاوزها لُمريد الحج تعظيًما لتلك اآلثار)2)، انتهى. 

نقله النسائي من ]أئمتنا[)3)، وقوله في السؤال وهل التقبيلة أصل في السنة، فجوابه: نعم فقد 
قبله النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه، ففي البخاري عن عمر رضي اهلل عنه أنـه ]جاء[)4) إليـه يقبله، 

فقال: إني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]قبلك[)5) 
ما قبلتك)6)، انتهى.

روي أنه لما قال ذلك قال له: أبي بن كعب)7): أنه يضر وينفع، إنه يأتي يوم القيامة وله لسان 

الرق وقال:  ذلك  فألقمه  فاه  ففتح  قال:  فاك.  افتح  له  فقال  الحجر عينان ولسان،  لهذا  في رٍق، وكان  ذلك  وكتب 
اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالحجر 
األسود وله لسان ذلق، يشهد لمن استلمه بالتوحيد(( فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ باهلل أن 

أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن.

الحاكم: المستدرك – ج1 - ص475. قال ابن حجر في فتح الباري ج3 - ص462، وفي إسناده أبو هارون العبد   
ي، وهو ضعيف جًدا.

في األصل ]الرك[.  (1(

وفي رواية أخرى فلما وضع جبريل الحجر في مكانه، وبنى عليه إبراهيم، وهو حينئذ يتألأل من شدة بياضه،   (2(
ناحية من  الحرم، من كل  أنصاب  منتهى  إلى  نوره يضيء  فكان  قال:  يميًنا وشمااًل،  نوره شرًقا وغرًبا  فأضاء 

نواحي الحرم. 

األزرقي: أخبار مكة – ج1 - ص65.  

في األصل ]أيمتنا[.  (3(

في األصل ]جا[.  (4(

في األصل ]قتلك[.  (5(

قال اإلمام الذهبي رحمه اهلل تعالى: ))َوقبَّل حجًرا مكرًما نزل من الجنة، َوضْع َفَمك الثًما مكاًنا قبله سيد البشر   (6(
صلى اهلل عليه وسلم بيقين، فهنأك اهلل بما أعطاك، فما فوق ذلك َمْفخر((.

)الذهبي(: محمد بن أحمد )سير أعالم النبالء( تح: شعيب األرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط2- 1982-   
ج4 - ص42.

وحول تقبيل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنه قال الحافظ بن حجر: قال الطبري: )إنما قال   
الناس كانوا حديثي عهد بعبادة األصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استالم الحجر تعظيم  عمر ذلك؛ ألن 
بعض األحجار، كما كانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك ألراد عمر أن يعلم الناس أن استالمه اتباع لفعل رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ألن الحجر يضر وينفع بذاته، كما كانت تعتقده في األوثان(. 

ابن حجر العسقالني: فتح الباري، ج3 - ص370.  

أبي بن كعب بن قيس صحابي جليل – رضي اهلل عنه – وكاتب لما جاء من القرآن، شهد بيعة العقبة، وشهد له   (7(
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ذلق)1) يشهد لمن قبله واستلمه)2)، وهو منفعته.

وعن ابن عباس)3): يأتي الحجر األسود، له عينان ولسان يشهد.

]5[)4) لمن  استلمه بحق)5).

لما  تعالى  اهلل  إن  قال:  ذلك،  له: وكيف  قال  وينفع.  بل هو يضر  نعم  قال:  أن علًيا  الخبر  وفي 
وعلى   (7( ]بالوفاء[  للمؤمنين  يشهد  فهو  الحجر،  هذا  ألقمه  كتاًبا  كتب  الذرية  على  الميثاق  ]أخذ[)6) 

الكافرين بالجحود)8). انتهى

قال الباجي)9) من ]أئمتنا[ )10) رحمه اهلل تعالى: مراد عمر رضي اهلل، أن ينفي ظن من ظن أن 
تعظيم النبي صلى اهلل عليه وسلم وأمته للحجر إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية لألوثان العتقادهم 
مه لتعظيمه عليه  أنها آلهة، وأنها تضر وتنفع، فأراد عمر رضي اهلل تعالى عنه إعالم الناس أنه إنما عظَّ

الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالعلم. وكان من فقهاء الصحابة. شهد وقعة الجابية مع عمر بن الخطاب رضي اهلل 
عنهما. توفي سنة )21هـ/ 642م(.

)الجزري( شمس الدين أبي الخير )غاية النهاية في طبقات القراء( طبع مصر – 1351م- ج1 - ص31م.  

لسان ذلق: أي فصيًحا، طلًقا بليًغا.  (1(

)ابن منظور(: جمال الدين محمد بن مكرم )لسان العرب( دار صادر – بيروت – ط2- 2003- ج6 - ص188.  

)المتقي الهندي(: عالء الدين علي بن حسام الدين القادري الشاذلي )كنزل العمال في سنن األقوال واألفعال( تح:   (2(
بكري حباني، صفوة السقا – مؤسسة الرسالة – ط5 – 1981- ج12 ص219 الحديث رقم )34751).

عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل، وابن عم النبي صلى اهلل عليه وسلم ولد سنة )618م(   (3(
في مكة، حبر األمة، وفقيًها ، وإمام التفسير، وترجمان القرآن، وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم دائم الدعاء له، 

فدعا أن يمأل اهلل جوفه علًما، وأن يجعله صالًحا. توفي في الطائف سنة )35هـ/ 687م(.

العسقالني(: أحمد بن علي )اإلصابة في تمييز الصحابة( طبعة مصر – 1939- ج4 - ص218-  )ابن حجر   
.219

)ابن الجوزي(: أبو الفرج )صفوة الصفوة( طبع حيدر آباد – 1355هـ - ج1 - ص314.  

بداية اللوحة رقم )5( من المخطوط.  (4(

المتقي: كنز العمال ج12 ص219 الحديث رقم )34748).  (5(

في األصل ]خذ[.  (6(

في األصل ]بالوفا[.  (7(

في  المستدرك  في مختصر  الحاكم  قال  المستدرك ج1 -ص457.  الحاكم:  أخبار مكة ج1 ص323/  األزرقي:   (8(
إسناده أبو هارون العبد : وهو ساقط. في حين ذكره ابن حجر في الفتح، ج3 ص462 بأنه ضعيف جًدا.

الباجي: أبو الوليد سليمان بن سعد بن أيوب بن وارث الباب ولد سنة )403هـ/ 1013م( في بطليوس، وانتقل   (9(
منها إلى جدة إلى باجة فنسب إليها، أتقن علم الكالم والحديث والفقه، توفي سنة )474هـ/ 1084م(. من مؤلفاته: 
)شرح الموطأ( و)المدونة( و )اختالف الموطأ(.الذهبي: سير أعالم النبالء، ج6 ص218، 219.  )ابن بشكوال(: 

خلف بن عبد الملك )الصلة( دار الكتاب المصري – القاهرة 1989- ص317

في األصل ]أيمتنا[.  (10(
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الصالة والسالم له طاعًة هلل تعالى و]إفراًدا[ )1) له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت وعلى 
حسب ما أمر المالئكة بالسجود آلدم عبادة هلل تعالى)2) ال على أن آدم معبود، وهلل تعالى أن يفضل بعض 
األحجار على بعض، كما فضل بعض الُبلدان وبعض البقاع وبعض الشهور وبعض الليالي، كاألشهر، 
على  وعرفة  المقدس،  وبيت  والمدينة،  ومكة،  الجمعة،  ويوم  القدر،  وليلة  رمضان،  شهر  الحج، 

انتهى.. الجبال،   (3( ]سائر[ 

وتقبيله من سنن الطواف عندنا، وذكر الحلبي)4) في سيرته)5) في باب بناء قريش للكعبة عن 
له  وأباح  والسالم  الصالة  عليه  آدم  اهلل  خلق  ولما  ملًكا صالًحا  كان  األسود  الحجر  األنوار،  بهجة 
يأكل من تلك الشجرة،  آدم أال  الملك موكاًل على  التي نهاه عنها، جعل ذلك  الجنة كلها إال الشجرة 
الملك  إلى  تعالى  اهلل  فنظر  الملك  ذلك  عنه  غاب  منها،  يأكل  آدم  أن  وتعالى  سبحانه  اهلل  قدر  فلما 

جوهًرا.   فصار  بالهيبة 

أال ترى أنه جاء في األحاديث أن )الحجر األسود يأتي يوم القيامة وله ]يد[)6) ولسان وأذن 
انتهى. ملًكا)7)،  لكونه كان في األصل  وعين( 

في األصل ]وافرا[.  (1(

الباجي: سليمان بن خلف )المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك( مصورة عن طبقة مطبعة السعادة – القاهرة – ط1-   (2(
1321هـ- ج2 - ص287.

في األصل ]ساير[.  (3(

علي بن برهان الدين الحلبي، ولد عام )975هـ/ 1567م( مؤرخ، أصله من حلب، له تصانيف كثيرة، منها )إنسان   (4(
العيون في سيرة األمين والمأمون( ُيعرف بالسيرة الحلبية، و)زهر المزهر( و )مطالع البدور( وغيرها. توفي في 

مصر سنة )1044هـ/ 1635م(. 

)الزركلي( خير الدين )األعالم( دار العلم للماليين 0 ط13- بيروت – 1998 – ج5 - ص128.  

السيرة  المشهورة في  الكتب  والمأمون( من  األمين  العيون في سيرة  )إنسان  المسمى  الحلبية وهو  السيرة  كتاب   (5(
النبوية. جمعها من كتاب عيون األثر البن سيد الناس وذكر أنه أحسن ما ُألف في السيرة، واختصر منه األسانيد، 
ومن سيرة الشمس الشامي، وحاول تنقية كتابه من الروايات الموضوعة المكذوبة، وحّلى كتابه بتوزيع همزية 
البوصيري بحسب أحداث السيرة، وكثيًرا ما ينسب النقول إلى قائليها وكتبهم، واألحاديث إلى مخرجيها وأحياًنا 

يحكم عليها. وقد أطال في آخر الكتاب الكالم على سرايا النبي صلى اهلل عليه وسلم وخصائله وصفاته.

)الحلبي(: علي بن برهان الدين )السيرة الحلبية في سيرة األمين والمأمون إنسان العيون( دار الباز للطباعة –   
بيروت – ط1 – 1980- مقدمة المحقق، ص3.

في األصل ]سد[.  (6(

راجع هذه الرواية لدى: الحلبي: السيرة الحلبية، ج1 - ص245.  (7(
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ورأيت في ترجمة الشيخ كمال الدين ]األخميمي[)1) أنه لما جاور بمكة ]6[)2).

رأى الحجر األسود وقد خرج من مكانه وصار له يدان، ورجالن، ووجه، ومشى ]ساعة[ )3) ثم 
رجع إلى مكانه)4)، انتهى. 

المراد منه فسبحان الحكيم القادر على كل شيء ال ُيسأل عما َيْفَعل إذا عرفت هذا)5)، فاعلم أنه قد 
ُأهبط مع آدم عليه الصالة والسالم من الجنة خمسة ]أشياء[)6) أحدها الحجر األسود هذا وقد تقدم سبب 

هبوطه مع آدم أول الجواب.

ثانيهما: خاتم كان معه فلما سقطت عنه ثيابه وذهب عنه تاجه أخذه وجعله في فيه فخرج معه و 
]تناقلته[ )7) ذريته إلى أن وصل إلى سليمان فصار فيه ملكه.

فيه  فجعل  فاعتذر  بالنار،  )8) وحرق  ]فعوقب[  ]يبك[ عليه،  لم  قطعة من عود من شجر  وثالثهما: 
الطيب، وجعل معه قطعة منه.

ورابعهما: ورق التيِن واَرى هو وحواء ]سوأتهما[)9)، ولما تناثر ذلك وعريا في الدنيا ]شكا[)10) 
آدم إلى جبريل ]فجاءه[)11) بشاة عظيمة من الجنة لها صوف كبير وكانت قامة آدم قريًبا من السحاب، 

في األصل ]األخميني[ وهو كمال الدين بن عبد الظاهر األخميمي الجعفري الطيار ولد سنة )638هـ/ 1241م(   (1(
سنة  توفي  به  خاًصا  رباًطا  أخميم  في  وبنى  المتصوفة.  من  وهو  أخميم،  إلى  وهاجر  مصر،  في  قوص  بقرية 

)701هـ/ 1302م(.
)األدفوي(: جعفر بن ثعلب )الطالع السعيد الجامع ألسماء الفضالء والرواة بأعلى الصعيد( المطبعة الجمالية –   

ط1 – مصر – 1914- ص215-210.
)ابن حجر العسقالني(: أحمد بن علي )الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة( تح: عبد الوارث محمد علي – دار   

الكتب العلمية – ط – بيروت – 1997- ج3 - ص165-163.

بداية اللوحة رقم )6( من المخطوط.  (2(

في األصل ]شاعة[.  (3(

الحلبي: السيرة الحلبية ج1ص 245.  (4(

راجع هذه الحادثة بتفاصيلها كما وردت لدى الحلبي: السيرة الحلبية ج1 - ص245.  (5(

في األصل ]أشيا[.  (6(

في األصل ]شاقلته[.  (7(

في األصل ]فعوتب[.  (8(

في األصل ]سواتهما[.  (9(

في األصل ]مشكي[.  (10(

في األصل ]فجأة[.  (11(
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الصوف  هذا  من  تغزل  ]لحواء[)2)  قل  آلدم:  وقال  كبيرة  كانت  الشاة  لكن  أيًضا،  مزيدة  و]حواء[)1) 
وتنسج فمنه لباسك ولباسها. قلت: ولعل هذا هو مستند الصوفية في لبس الصوف. فقالت: ]حواء[)3): 
كيف وقع هذا العمل عليَّ فاغتمت ولما كانت سبًبا ألكل آدم شجرة الحنطة وأغوته جعل اهلل عليها أن 
تغزل وتكسوه، ولما ثقل ذلك عليها جعلت نفقتها عليه. ولما ثقل ذلك عليه جعل حظ الزوج في الميراث 

مثل ضعف حظ الزوجة فيه.

وقوله: وكانت قامة آدم قريًبا من السحاب هو رواية عبدالرزاق عن هشام بن حسان)4) عن سوار 
آدم لما أهبط كانت رجاله في األرض و]رأسه[)7)  عن ]عطاء[)5) بن أبي رباح)6) قال : إن 

في ]السماء[)8)، فحطه اهلل إلى ستين ذراًعا)9). 

روي عن ابن عباس ]7[)10) رضي اهلل تعالى عنهما نحوه، وعلى هذا ]شيء[)11) في ]العرائس[)12)، 

في األصل ]هوا[.  (1(

في األصل ]لحوا[.  (2(

في األصل ]حو[.  (3(

اإلمام العالمة، الحافظ محدث البصرة، أبو عبد اهلل األزدي، ويقال أنه رأى أنس بن مالك، حدث عن ابن سيرين،   (4(
وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، توفي سنة )148هـ/ 766م(.

)الذهبي(: محمد بن أحمد )سير أعالم النبالء( مؤسسة الرسالة- ط1 – بيروت – 2001- ج6 - ص361-356.  

في األصل ]عصا[.  (5(

عطاء بن أبي رباح، اإلمام شيخ اإلسالم، مفتي الحرم، ولد أثناء خالفة عثمان رضي اهلل عنه، وجعله الذهبي في   (6(
الطبقة الثانية، حدث عن عائشة وأبي هريرة، وابن الزبير، توفي سنة )114هـ/ 732م(.

الذهبي: السير – ج5 - ص88-79.  

في األصل ]رسه[.  (7(

في األصل ]السما[.  (8(

كذلك وردت الرواية بنفس اللفظ والحرفية لدى: الحلبي: السيرة الحلبية – ج1 - ص217.   (9(

حدثنا القاسم بن خليفة، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس قال:   
)لما أهبط اهلل آدم كان رأسه في السماء ورجاله في األرض فوضع اهلل يده على رأسه فطأطأه سبعين باًعا. قال يا 
رب، مالي ال أسمع صوت مالئكتك، وال أوجسهم، فقال اهلل: "خطيئتك يا آدم، ولكن اذهب، فابِن لي بيًتا وطف به، 
واذكرني حوله كما رأيت المالئكة يصنعون حولي عرشي". قال ابن عباس: فأقبل آدم يتخطى األرض، فموضع 

كل قدم قرية وما بينهما مفازة، حتى وضع البيت.

)ابن شيبة(: أبو جعفر محمد بن عثمان )العرش وما نزل فيه مخرًجا( تح: محمد بن خليفة بن علي التميمي. مكتبة   
الرشد – 1998: ج1 - ص395.

بداية اللوحة رقم )7( من المخطوط.  (10(

في األصل ]شى[.  (11(

كتاب  في  الحادثة  حول  المعلومات  من  للمزيد  األنبياء(.  في قصص  )العرائس  الكتاب  واسم  ]العرايس[.  األصل  في   (12(
العرائس راجع: الثعالبي: ابن إسحاق أحمد بن محمد )العرائس في قصص األنبياء( مطابع الحيدرية – 1932- ص49.
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وابن المعافى في تفسيره قال: ولما كان رأسه في السماء انتحل مقدم شعر رأسه وهو الصلع المعروف، 
وُأوِرَث ذلك في بعض بنيه وتفرق الحيوانات فزًعا من طوله، فما فّر منها إلى البادية استوحش وكذا 
رواه  الذي  المتقدم  الخبر  وفي  تاريخه:  في  كثير  ابن  الحافظ  قال  لكن  انتهى.  اآلن،  إلى  ]نسله[)1) 
النبي صلى اهلل  أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن  المتفق عليه عن  الحديث  عبدالرزاق نظًرا لمخالفته 
عليه وسلم قال: ))إن اهلل خلق آدم وطوله ستون ذراًعا فلم يزل الخلق ينقص حتى اآلن، وأن ذريته لم 
واستقر  األمة،  هذه  إلى  التناقص  فانتهى  المناوي)3)،  زاد  انتهى.  اآلن(()2)،  تتناقص خلقهم حتى  تزل 
األمر على ذلك فإذا دخلوا الجنة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم آدم من الجمال والكمال وامتداد القامة 
وحسن الهامة)4)، انتهى. وإذا أردت المزيد على ذلك فراجع كتابنا القول التام في بيان أطوار آدم عليه 

السالم، ففيه ما يكفي ويشفي من هذا المعنى)5).

خامسها: العصا: وهي من آس الجنة، وسبب ذلك أنه كان يأكل من كل طعام الجنة، فال يصيبه 
شيء فلما أكل الحنطة بقيت في أسنانه، فاحتاج إلى التخلل، فأخذ ]عود[)6) آس فتخلل به، فبقي معه 
فهي  والسالم  الصالة  عليه  ]موسى[)7)  إلى  أن وصل  إلى  أبناؤه  وتوارثه  معه،  وهو  الجنة  من  فهبط 
الرزق  بطلب  ُشغلت  يا رب  قال:  آدم  توبة  اهلل  قبل  ولّما  قال وهب)8):  له،  معجزة  عصاه، وصارت 
والمعيشة عن طلب التسبيح والعبادة، ولست أعرف مقدار ساعات التسبيح من أيام الدنيا، فأهبط اهلل 

في األصل ]أنسله[.  (1(

ابن كثير: البداية والنهاية ج1 - ص79-80 / الحلبي: السيرة الحلبية ج1 - ص243.  (2(

المناوي هو محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري. من كبار العلماء بالدين والفنون. من مؤلفاته   (3(
الشمائل  الحديث( و)شرح  في  الحقائق  النذير( و)كنوز  البشير  أحاديث  في  الصغير  الجامع  القدير شرح  )نبض 

للترمذي(.

)المحبي(: محمد أمين  )خالصة األثر ي أعيان القرن الحادي عشر( ج 2 - ص412.  

)الشوكاني(: محمد بن علي )البدر الطالع( ج1 - ص375.  

عبد  محمد  )المناوي(:  الصغير(.  الجامع  بشرح  )التيسير  كتابه  في  المناوي  لدى  الحديث  هذا  تفسير  ورد  وقد   (4(
الرؤوف بن تاج العارفين )التيسير بشرح الجامع الصغير( دار اإلمام الشافعي – ط3 – الرياض – 1988- ج2 

ص215- 217.

آدم عليه الصالة والسالم(. مخطوط في مكتبة  التام في أطوار سيدنا  )القول  الفرقاوي  أحمد  الفيومي: أحمد بن   (5(
الحرم المكي الشريف – تحت رقم 3493 الرسالة الثانية.

في األصل ]عوي[.  (6(

في األصل ]مدسي[.  (7(

والسيما  األولين  بأساطير  عالم  القديمة،  الكتب  عن  اإلخبار  كثير  مؤرخ،  الصنعاني،  األبناوي  منبه  بن  وهب   (8(
اإلسرائيليات. ولد سنة )34هـ/ 654م( من مؤلفاته )قصص األنبياء( و)قصص األخيار(.

)الذهبي(: محمد بن أحمد بن قايماز )تاريخ اإلسالم( طبع مصر – ج5 - ص16-14.  
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عليه ديًكا وأسمعه أصوات ]المالئكة[)1) بالتسبيح، فهو أول داجن اتخذه آدم من الحيوان، وكان الديك 
إذا سمع ]التسبيح[)2) من السماء سبح في األرض فيسبح آدم بتسبيحه)3).

وقال اهلل: يا آدم ]8[)4) قل الحمد هلل كثيًرا على كل حاٍل حمًدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. فلك 
به مثل تسبيح المالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفـترون، انتهى.

وقد أشبعنا الكالم على الديك في رسالة لنا مسماة )باإلشارات ]والدالئل[)5) على ما في الديك 
من الصفات و]الفضائل[()6) في نحو كراسين فعليك بها)7).

وهذه الخمسة ]أشياء[)8) التي هبطت مع سيدنا آدم عليه السالم من الجنة ذكرها شيخنا نور الدين 
علي األجهوري)9) – رحمه اهلل – عن بحر العلوم للنسفي من غير زيادة عليها.

ورق  من  وقبضته  األسود،  الحجر  أحدهما  أيًضا،  ]شيئان[)10)  الخمسة  هذه  على  ويزاد   قلت: 
أنزل اهلل أي  تاريخ األزرقي عن كعب  الحرام)11) ففي  البيت  ثانيهما  الطيب،  فنبتت به شجرة  الجنة، 
أنزلته  بيتي  هذا  آدم  يا  له:  وقال  السالم،  عليه  آدم  مع  مجوفة  ياقوتة  ]السماء[)12)  من  الحرام  البيت 
معه  ونزلت  عرشي.  حول  ُيصلى  كما  حوله  وُيصلى  عرشي،  حول  يطاف  كما  حوله  يطاف  معك 
آدم يطوف حوله كما يطاف  البيت عليها، فكان  ثم وضع  ]المالئكة[)13) فوضعوا قواعده من حجارة 

في األصل ]المليكة[.  (1(

في األصل ]التسبح[.  (2(

الحلبي: السيرة الحلبية – ج1 - ص247.  (3(

بداية اللوحة رقم )8( من المخطوط.  (4(

في األصل ]الداليل[.  (5(

في األصل ]الفضايل[.  (6(

)الفرقاوي( أحمد بن أحمد الفيومي )اإلشارات والدالئل على ما في الديك من الصفات والفضائل( مخطوط في   (7(
مكتبة الحرم المكي – مكة المكرمة – رقم )338605).

في األصل ]أسا[.  (8(

)األجهوري(: علي بن محمد بن عبد الرحمن )شرح عقيدة الرسالة( مخطوط في مكتبة الملك عبد اهلل بن عبد   (9(
العزيز الجامعية – جامعة أم القرى – رقم 1356 – الورقة 24-23.

في األصل ]شياني[.  (10(

من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))الحجر األسود من الجنة((   (11(
أخرجه النسائي ابن خزيمة: المصدر السابق ج4 ص220. الحديث إسناده حسن. وعن عطاء بن رباح: أن آدم 
الحلبية ج1 -  السيرة  الحلبي:  بها.  الناس  التي يتطيب  الجنة فهي هذه  الهند ومعه أربعة أعواد من  هبط بأرض 

ص244.

في األصل ]السما[.  (12(

في األصل ]الماليكة[.  (13(
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حول العرش، وُيصلي عنده كما ]ُيصلى[)1) عند العرش، فلما أغرق اهلل قوم نوح رفعه إلى السماء، 
وبقيت قواعده)2)، انتهى المراد منه.

وفي مثير الغرام عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن اهلل تعالى أهبط آدم إلى موضع الكعبة، وهو 
مثل ]الُفلك[)3) من شدة رعدته. ثم قال: يا آدم تخطا، فتخطا فإذا هو بأرض الهند، فمكث هناك ما شاء 
اهلل، ثم استوحش إلى البيت، فقيل له: حج يا آدم، فأقبل يتخطى، فصار كل موضع قدم قرية وما بين 

ذلك ]مفازة[)4) حتى قدم، الحديث)5) انتهى.

وهذا قول غير القول بأن هبوطه كان بالهند، وقيل بغير ذلك كما بيناه في أطوار آدم.

ماشًيا على رجليه، وأن  والسالم حج ستين حجة  الصالة  آدم عليه  أن  تاريخ مكة لألزرقي:  وفي 
المالئكة لقيته ]بالمأزمين[ )6). ]9[)7) فقالوا: يرحمك اهلل يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، 

والمأزمان موضع بين عرفة والمزدلفة. انتهى.

وقد أشبعنا الكالم على ما يتعلق بسيدنا آدم عليه السالم في مجموع لنا ُسمي )القول التام في بيان 
أطوار آدم عليه السالم(، ويشتمل على ستة عشر سؤااًل وأجوبتها مع المالئكة على قوله تعالى: چ ٱ  
فاعلم  إذا عرفت هذا  به،  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڦ  چ)8)، اآليات فعليك 
أن بناء سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصالة والسالم للبيت إنما كان في غير القواعد)9). أما 

في األصل ]مصلي[.  (1(

األزرقي: أخبار مكة ج1 ص40.  (2(

في األصل ]الملك[.  (3(

في األصل ]مغازة[.  (4(

)الفاسي( تقي الدين محمد بن أحمد )شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام( تح: أيمن فؤاد سيد، مصطفى الذهبي. مكتبة   (5(
النهضة الحديثة – ط2- 1999- ج2 - ص319.

في األصل ]بالمازميني[. والمأزم في اللغة: هو الطريق الضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم سمي الموضع   (6(
الذي بين المشعر وبين عرفة مأزمين، عن عطاء بن رباح قال: إن آدم هبط في الهند. الحلبي: السيرة الحلبية، ج1 
ص244. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن سعيد عن ابن عباس قال: أهبط 

آدم عليه السالم إلى أرض يقال له دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة. 

ابن كثير: البداية والنهاية، ج1 - ص90.   

)الرازي( محمد بن أبي بكر )مختار الصحاح( مكتبة لبنان ناشرون – ط1 – بيروت – 1995- ص298  

بداية اللوحة رقم )99( من المخطوط.  (7(

سورة البقرة اآلية )127).  (8(

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي ابن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد اهلل بن معاذ الصنعاني عن معمر، عن قتادة   (9(
في قوله عز وجل: چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ قال: التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وهذا الحديث 
إسناده صحيح أي أن القواعد كانت موضوعة قبل بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصالة والسالم للبيت العتيق. )ابن 

حجر العسقالني(: شهاب الدين أحمد )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(. القاهرة – 1990 – ج6- ص406.
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هي فإنما رفعها ]المالئكة[)1)، ولما رفع البيت إلى ]السماء[)2) وانطمس أيام الطوفان)3)، 

وذلك عن معنى  القديم)4)،   ُأسه  إبراهيم على  فبناه  ما حوله  فسكنت  أرسلها  بريح  مكانه  اهلل  أعَلَم 
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ)5) اآلية. قوله تعالى: چ 

وإذا  أي  ومكان ظرف،  ]زائدة[)7)،  الالم  وقيل  مبوءا،  وجعلناه  عيَّنَّاه  إذ  واذكر  البيضاوي)6)  قال 
أنزلناه فيه)8)، انتهى.

ٱ  ٻ  ٻ      چ  تعالى:  قوله  وظاهر  ]المالئكة[)9)،  هو  إنما  للبيت  الرافع  أن  تقدم  قد  قلت:  فإن 
ٻ  ٻ  پ  چ بل صريحها أن الرافع للقواعد إنما هو إبراهيم وإسماعيل، وهو خالف ما تقدم من 

في األصل ]الماليكة[.  (1(

في األصل ]السماح[.  (2(

قال:  قال: حدثني جدي،  الوليد،  أبو  )حدثنا  قال:  فيه  جاء  إسناده حسن،  حديًثا  المنثور  الدر  في  السيوطي  أورد   (3(
حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريح عن مجاهد، قال: بلغني أنه لما خلق اهلل تعالى السموات واألرض كان أول 
شيء وضعه فيها البيت الحرام، وهو يومئذ ياقوتة حمراء جوفاء، لها بابان: أحدهما شرقي واآلخر غربي، فجعله 
مستقبل البيت المعمور. فلما كان زمن الغرق ُرِفَع في ديباجتين، فهو فيهما إلى يوم القيامة، واستودع اهلل تعالى 
الركن أباقبيس.السيوطي: الدر المنثور – ج1 - ص314. وعزاه إلى األزرقي. وعن ابن عباس رضي اهلل عنه 

قال: كان ذهًبا فرفع زمن الغرق. ابن حجر: تقريب التهذيب- ص236.

جاء لدى األزرقي في تاريخه: )حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: أخبرني ابن   (4(
رد والملك من الشام، فقالت السكينة: يا  جريج، قال: قال مجاهد: أقبل إبراهيم صلوات اهلل عليه والسكينة والصَّ
إبراهيم ربض علي البيت.  فلذلك ال يطوف بالبيت َمِلك من هذه الملوك وال أعرابي نافر إال رأيت عليه السكينة.

وقال جريج: أقبلت معه السكينة لها رأس كرأس الهر وجناحان. 

األزرقي: أخبار مكة مج 1 ص106/ السيوطي: الدر المنثور – ج1 - ص758.

والصرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار.

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية – القاهرة – ط2- ص531.

سورة البقرة اآلية )128).  (5(

فقيه،  والجماعة،  السنة  أهل  علماء  أحد  البيضاوي.  القاسم  أبي  بن  اهلل  عبد  الدين  ناصر  المفسر  القاضي  اإلمام   (6(
وأصولي، ومتكلم ومفسر نحوي، ولد في المدينة البيضاء بفارس وإليها نسبته – البيضاوي – ولم نعثر على والدته 
بالتحديد والغالب أن مولده في أوائل القرن السابع الهجري. من مؤلفاته )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( و )منهاج 

الوصول في علم األصول(. توفي سنة )685هـ/ 1292م(.

)ابن كثير(: البداية والنهاية، ج13 - ص309. )ابن آيبك الصفدي(: خليل بن أيبك )الوافي بالوفيات( باعتناء س.   
ديدرينغ – دار فرانز شتاينر بفيسبادن – ألمانيا – الطبعة الثانية – ج5 - ص447.

في األصل ]زايدة[.  (7(

)البيضاوي( ناصر الدين بن سعيد بن عبد اهلل بن عمر )تفسير البيضاوي( تح: محمد صبحي حالق – محمد أحمد   (8(
األطرش – دار الرشيد – بيروت – ط1- 2000 – ج2 - ص188.

في األصل ]الماليكة[.  (9(
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أن الرافع لها إنما هو ]المالئكة[)1)، فالجواب من ثالثة أوجه:

األول: أن المراد من رفعها هو ]البناء[)2) عليها، فإنه ينقلها من هيئة االنخفاض إلى هيئة االرتفاع.

الثاني: أن يراد بها ساقات ]البناء[)3)، فإن كل ساق قاعدة ما يوضع فوقها ويرفعه بناؤها.

الثالث: أن المراد بالرفع هنا، رفع مكانته و]إظهار[)4) شرفه بتعظيمه و]دعاء[)5) الناس إلى حجه،

وفي ]إبهام[)6) القواعد وتبيينها تفخيم ]لشأنها[)7).

في األصل ]الماليكة[.  (1(

في األصل ]البنا[.  (2(

في األصل ]البنا[.  (3(

في األصل ]إجهار[.  (4(

في األصل ]دعا[.  (5(

في األصل ]أبهم[.  (6(

في األصل ]لشانا[.   (7(

بنى إبراهيم عليه السالم الكعبة المشرفة بأمر من اهلل تعالى. وكان بناؤه من الحجارة، وجعل ارتفاعها )9 أذرع –   
أي: 4.5م( وطولها من الجهة الشرقية )32 ذراًعا – أي 16م(، ومن الجهة الغربية )31 ذراًعا - أي 15.5م(، 
ومن الجهة الجنوبية )20 ذراًعا – أي 10م(، ومن الجهة الشمالية )22 ذراًعا – أي 11 م(، ولم يجعل للكعبة 
سقًفا، وفتح لها باب مالصق باألرض بدون مصراع ُيغلق، ونزل جبريل بالحجر األسود، فوضعه إبراهيم عليه 

السالم في مكانه.

)باسالمة(: األزرقي: أخبار مكة – ج 1 - ص58.  

وهنا سنقدم أدلة علمية حول بناء إبراهيم الخليل عليه السالم للكعبة من خالل استقرار نصوص الكتاب والسنة   
التي تشير إلى أن إبراهيم عليه السالم هو أول من قام ببناء الكعبة المشرفة.

1( قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ ]سورة البقرة:127[ قال ابن كثير: )فإن ظاهر القرآن يقضي 
في سائر  بها، مشرفة  معتنى  ذلك،  قبل  بقعته معظمة  أسسه، وكانت  وأول من  مبتدًئا،  بناه  أول من  إبراهيم  أن 

األعصار واألوقات(. ابن كثير: البداية والنهاية – ج2 - ص298.

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ ]سورة الحج: 26[ قال ابن كثير: )ولم يجيء في خبر صحيح عن  2( وقوله تعالى: چ 
معصوم، أن البيت كان مبنًيا قبل الخليل، ومن تمسك في هذا بقوله چ ڃ  چ چ فليس بناهض وال ظاهر، 
ألن المراد مكانه المقدر في علم اهلل، المقرر في قدرته، المعظم عند األنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم 

عليه السالم. ابن كثير: المصدر نفسه - ج1- ص163.

3( ما جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوًعا، الشاهد منه: قول إبراهيم عليه السالم: ))فإن اهلل أمرني أن ابني 
إسماعيل  فجعل  البيت،  من  القواعد  رفعا  ذلك  فعند  قال:  ما حولها-  مرتفعة على  أكمة  إلى  وأشار   – بيًتا  هاهنا 
يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة، وهما يقوالن: چ پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    چ رواه البخاري – ج3 ص1229، حديث رقم 

.(3184(
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فإن قلت: ِلَم ُأضيف الرفع إلى إبراهيم فقط، وعطف ]إسماعيل[)1) عليه بعد إسناد الرفع إلى أبيه مع 
اشتراكهما فيه، وكان مقتضى الظاهر وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت)2).

قلنا البائي إنما كان إبراهيم ]10[)3)، فال َجَرَم ُأْسِنَد الرفع إليه وإسماعيل إنما كان يناوله الحجارة، 
ولكن لما كان له مدخل في ]البناء[)4) ُعِطَف عليه وقيل: كانا يبنيان على طرفين أو التناوب)5)، وحينئذ 
فيرد السؤال وجوابه: إن إبراهيم لما كان هو األصل ُأْسِنَد الرفع إليه سيما على القول بأن المراد رفع 

المكانة والشرف، وعطف إسماعيل عليه لمشاركته له في الجملة)6) انتهى. 

لوًحا من  البيت وجد في أساسه  يبني  أن  أراد  لما  السالم  إبراهيم عليه  أن  فائدة: وفي بعض اآلثار 
رخام مكتوًبا فيه ثالثة أسطر، األول: أنا رب البيت أرزق من ال حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيلة، 
والسطر الثاني: أنا رب البيت أجعل ]الرخاء[)7) في األسواق وإن كانت المخازن خالية، والسطر الثالث: 
أنا ربي البيت أضمن الفقر للزاني ولو بعد حين)8). انتهى من شرح الرسالة الكبيرة ألبي الحسن الشاذلي.

في األصل ]إسماعيل[ وهي أول مرة ُترسم بهذا الشكل.  (1(

ذكر الطوسي أنهما: )يريدان أساس آدم األول، فحفرا حول البيت، فوجدا صخاًرا عظاًما، كل صخرة ال يطيقون   (2(
إال ثالثون رجاًل، وحفرا حتى بلغا أساس آدم وبنيا عليه(.

)الطوسي(: مصطفى بن سنان )رسالة المرام في أحوال بيت اهلل الحرام( تح: عبد القيوم ديدار- مكة المكرمة –   
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ط1- 1435هـ - ص47. 

وقد أوضح البيضاوي تفصياًل في أمر البناء والرفع بقوله: )وإسماعيل عليه السالم كان يناوله الحجر، لكنه لما   
كان له مدخل في البناء َعَطَف عليه في اآلية(.

)البيضاوي(: أبو سعيد عبد اهلل بن عمر )أنوار التـنـزيل(– دار صادر - ط1 – بيروت – 2001 – تقديم محمد   
األرناؤوط ج1ص92.

بداية اللوحة رقم )10( من المخطوط.  (3(

في األصل ]البنا[..  (4(

أقول هنا أنه لما ارتفع البناء قرب اهلل له المقام، وكان إبراهيم عليه السالم يقوم عليه، وكان سيدنا إسماعيل عليه   (5(
السالم يُحوله في نواحي البيت. 

وقد أورد الطوسي ما مفاده: )أما القول بأنهما يبنيان في الطرفين فبعيد، ألن المقام تحت قدم إبراهيم عليه السالم،   
وبغير المقام ال يمكن، ولو كان لكان إلبراهيم عليه السالم، اللهم إال أن يقال: يبنيان على التناوب، وألجل ذلك 

نسب رفع القواعد إليهما في القرآن العظيم إن أريد منه الحقيقة، حيث قال اهلل تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  
پ  پ  چ ]سورة البقرة:127[.

)الطوسي(: رسالة المرام- ص50-49.  

وفي تفسير البيضاوي: إن إسماعيل عليه السالم كان يناوله الحجر، لكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه    (6(
اآلية.

البيضاوي: أنوار التنزيل – ج1 ص92.  

في األصل ]الرخا[.  (7(

جاء في السيرة الشامية ما ملخصه: أن وجد حجًرا مكتوًبا في الكعبة، وفي كالم بعضهم وجدوا فيه ثالثة أسطر   (8(
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وأول من وضع الكنز المخزون في الغار تحت البيت الحرام إبراهيم الخليل عليه الصالة والسالم، 
السالم)1)، وروى  إبراهيم عليه  الحرام  البيت  الغار تحت  المخزون في  الكنـز  َكَنَز  أول من  أن  روي 

اإلمام البيهقي في شعب اإليمان)2) وغيره في تاريخ مكة)3). والكنـز مكنوز إلى اآلن.

وسبب ذلك إبراهيم عليه السالم لما ]بنى[)4) البيت لم يجعل له سقًفا وكان الناس ُيلقون الحلي من 
الذهب وأنواع الجواهر الجليلة واأللواح الجواهرية عليها أقالم وخواٌص تبرًكا لحفرة البيت وتقرًبا 
لبانيه، فامتأل البيت، وكان من قصد أن يسرق منه شيًئا سقط رأسه فهلك كثير من  إلى ربه ومحبة 
الناس في طلبه، وبعث اهلل عند ذلك حية بيضاء سوداء الرأس والذنب، فحرست البيت خمسمائة عام 
ال يقربه أحد إال أهلكه اهلل)5)، فأراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يخرجه وينفعه ثم بدا له في 

الثاني: أنا اهلل ذو بكة خلقت الرحم  األول: أنا اهلل ذو بكة، صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر إلى آخره، وفي 
وشققت لها اسًما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، وفي الثالث: أنا اهلل ذو بكة خلق الخير والشر، 

فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه.

)الشامي(: محمد بن يوسف الصالي )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المعروف بالسيرة الشامية( تح:   
عاد أحمد عبد الموجود – دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 – 1993- ج3 ص182.

في حين ورد نص  في السيرة الحلبية وهذا نصه: )قال ابن المحدث: ورأيت في مجموع أنه وجد بها حجر مكتوب   
عليه: أنا اهلل ذو بكة، مفقر الزناة، ُمعَّري تارك الصالة، أرخصها واألقوات فارغة، وأغليها واألقوات مآلنه: أي 

فارغ محلها ومآلن محلها(. 

الحلبي: السيرة الحلبية – ج1 ص233.  

أخرج األرزقي في سنده عن مجاهد قال: )كان في الكعبة على يمين من دخلها جب عميق حفره إبراهيم خليل   (1(
الرحمن وإسماعيل عليهما السالم حين رفع القواعد، وكان يكون فيه ما يهدى للكعبة من حلي، أو ذهب، أو فضة، 

أو طيب، أو غير ذلك(. 

األزرقي: أخبار مكة – ج1ص244.  

متقن.  محدث  إمام  وهو  بيهق  في  )384هـ/ 995م(  سنة  ولد  الخراساني  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد   (2(
صاحب تصانيف كثيرة منها )السنن واآلثار( و)األسماء والصالت( و)الترغيب والترهيب( و )شعب اإليمان(.

الذهبي: سير أعالم النبالء ج18 ص165.  

األزرقي: أخبار مكة – ج1 ص245.  (3(

في األصل ]بني[.  (4(

وردت كثيًرا من هذه األخبار لدى األزرقي: أخبار مكة ج1 - ص244- 245 / ج1 - ص159. ابن كثير: البداية   (5(
والنهاية، ج2 ص185، الفاسي: شفاء الغرام، ج1ص225.
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ذلك مصلحة الحية فتركه)1)، ثم أراد عمر رضي اهلل تعالى عنه فامتنع اقتداًء برسول)2) ]11[)3) اهلل 
صلى عليه وسلم، وذكر الشيخ األكبر والكبريت األحمر والمسك األذخر محمد بن عربي)4) 

بتونس سنة  ]إلّي[)7) وأنا  به  الكنز ]جيء[)6)  بلوح من ذلك  المكية)5): أكرمني اهلل  الفتوحات  في 
ال  بقلم  فيه  مكتوب  شبر،  وطوله  شبر  وعرضه  إصبع  عمقه  شق  فيه  وخمسمائة  وتسعين  ثمان 
أعرفه، فسألت اهلل أن يرده ]إلى[)8) موضعه، ولو أخرجته للناس لصارت فتنة عمياء فتركته لتلك 
الخليفة  ليخرجه  تركته  وإنما  معه،  وأدًبا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  لسنة  واتباًعا  المصلحة 
الذي يكون في آخر الزمان يمأل األرض عداًل كما ملئت جوًرا، وهو المهدي خاتم الخالفة األحمدية 

فافهم.

تذييل: أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام عمر رضي اهلل عنه دون القامة)9). وكانت المصابيح 

ذكر األزرقي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم )وجد في الجب الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما   (1(
كان ُيهدى إلى البيت، وأن علًيا بن أبي طالب قال: يا رسول اهلل لو استعنت بهذا المال على حربك، فلم يحركه، 

ثم ذكر ألبي بكر، فلم يحركه(.

وقال األزرقي: )حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني الحجبة في سنة ثمان وثمانين ومائة أن ذلك المال بعينه في   
خزانة الكعبة، ثم ال أدري ما حاله بعد(. 

األزرقي: أخبار مكة ج1 - ص246 – 247.  

الفاكهي: أخبار مكة ج5 - ص235.  

هذا  فقال:جلس  الكعبة  في  الكرسي  قال: جلست مع شيبة على  بن سلمة(  )شقيق  وائل  أبي  البخاري عن  أخرج   (2(
المجلس عمر رضي اهلل عنه فقال: )لقد هممت أال أدع فيها صفراء، وال بيضاء إاّل قّسمته( قلت: إن صاحبيك لم 

يفعال، قال )هما المرآن أقتدي بهما(.

البخاري: الصحيح – كتاب الحج – باب كسوة الكعبة – حديث رقم )1594).  

بداية اللوحة رقم ]11[ من المخطوط.  (3(

في مرسية  في رمضان سنة )558هـ/ 1163م(  ولد  ابن عربي،  الدين  العارفين، محي  األكبر، سلطان  اإلمام   (4(
في  توفي سنة )638هـ/ 1241م(  األكبر(  )بالشيخ  وأتباعه  تالميذه  ولقبه  الصوفية،  أشهر  أحد  باألندلس، وهو 

دمشق. 

)المقري(: أحمد أبو العباس )نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب( تح: إحسان عباس – دار صادر – بيروت   
– 1968- ج2 - ص384/361، ابن كثير: البداية والنهاية، ج13- ص156.

)ابن عربي(: محي الدين )الفتوحات المكية( طبعة مصر – 1853- ج2 - ص159-158.  (5(

في األصل ]جي[.  (6(

في األصل ]إلى[.  (7(

في األصل ]إلي[.  (8(

في سنة )17هـ/ 639م( وفي خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنه جاء إلى مكة سيل   (9(
عظيم يعرف بسيل )أم نهشل( من أعلى مكة، فدخل المسجد الحرام من ناحية المدعا، فاقتلع مقام إبراهيم الخليل 

عليه السالم من موضعه. فلما بلغ عمر رضي اهلل عنه ذلك ركب في عمرة إلى مكة في رمضان. 



ات
وط

خط
الم

ق 
حقي

ت
ات

وط
خط

الم
ق 

حقي
ت

آفاق الثقافة والتراث 172

توضع عليه، فلما استخلف عثمان رضي اهلل عنه ابتاع منازل حوله ووسعه، وبنى المسجد واألروقة، 
فهو أول من اتخذها)1).

فيه ولكن رفع جداره  يزد  ولم  ثم عّمره عبدالملك  دوًرا)2)،  المسجد واشترى  الزبير وّسع  إن  ثم 
أعمدة إليه  المسجد وحمل  الوليد بن عبدالملك وّسع  إن  ثم  بالساج، وعمره عمارة حسنة)3)،   وسقفه 

هذا حاصل ما ذكره األزرقي في أخبار مكة، وعنه روى هذه الحادثة السيوطي في كتابه األوائل: )أن عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عنه أول من صلى خلف المقام بعد وضعه في محله(.

األزرقي: أخبار مكة ج2ص35، الفاسي: شفاء الغرام ج1 ص209. 
وبعد أن انتهى عمر رضي اهلل عنه من وضع حجر المقام في موضعه، رأى كثرت الناس وازدحام المصلين في 
المسجد، فاشترى الدور المالصقة للمسجد، وادخلها فيه، وأحاط عليه جداًرا ارتفاعه دون القامة، وجعل فيه أبواًبا 

يدخل الناس منه، لكنه لم يسقفه.

)الكردي(: محمد طاهر )مقام إبراهيم عليه السالم( دراسة وتكملة: عبد الوهاب أبو سليمان – مركز تاريخ مكة 
المكرمة – ط 1- مكة - 1433- ص217.

سنة )26هـ/ 646م( وفي خالفة عثمان رضي اهلل تعالى عنه ازداد عدد سكان مكة، وظهر في ذلك ضيق المسجد   (1(
الحرام على المصلين. وجاء عثمان رضي اهلل تعالى عنه مكة معتمًرا ودخلها لياًل فدخل المسجد الحرام وطاف 
عمر       عارضوا  كما  الدور  أصحاب  عارضه  وقد  الحرام،  المسجد  بتوسيع  وأمر  عنه،  تعالى  اهلل  وسعى رضي 
قبله، فأمر عثمان بهدم تلك البيوت على أصحابها، ثم أمر بهم إلى الحبس، فشفع فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد، 
فأخرجهم وأخذوا قيمة دورهم. وجعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان للمسجد الحرام أروقة، فكان هو أول من اتخذ 
األروقة فيه؛ حيث كان قبل ذلك عبارة عن متسع فسيح مثل الحصوة، وليس له رواق وال سقف يظل المصلين. 

ابن األثير: الكامل ج10 - ص243، ابن كثير: البداية والنهاية ج9 - ص116- 117. ولم يذكر أحد من المؤرخين   
قدر الزيادة التي زادها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهلل تعالى عنه.

والجنوبية  الشرقية  الجهة  من  كبيرة  عظيمة  زيادة  فيه  وزاد  الكعبة،  بناء  من  فرغ  أن  بعد  الزيادة  هذه  كانت   (2(
والشمالية، واشترى دوًرا من جملتها بعض دار األزرقي جد صاحب تاريخ مكة. وذكر األزرقي أنه سمع من 
مشيخة مكة أن ابن الزبير سقف المسجد، غير أنهم ال يدرون أكله سقف أم بعضه. وذكر العمري: )أن عبد اهلل 
ابن الزبير زاد المسجد زيادة كثيرة وجعل فيها عمًدا من رخام(، ولم يذكر أحد من المؤرخين أن ابن الزبير جعل 
في زيادته رخاًما غير العمري وكانت زيادة ابن الزبير تسعة أجربة. ومقدار الجريب كما ذكر الماوردي )عشر 
قصبات في عشر قصبات، والقصبة ستة أذرع( وعليه فيكون مساحة الجريب الواحد )3600( ذراع مربع، وبذلك 
يكون مساحة المسجد الحرام في زمان ابن الزبير اثنين وثالثين ألف ذراع وأربعمائة ذراع مربع( وهذه الزيادة 

في سنة )65هـ/ 684م( كما ذكر ذلك. د. باسالمة. 

 -2001  – بورسعيد  ط1-   – الدينية  الثقافة  مكتبة  الحرام(  المسجد  عمارة  )تاريخ  اهلل  عبد  حسين  )باسالمة(:   
ص23-22.

خالل حكم عبد الملك بن مروان الخليفة األموي ذلك سنة )75هـ/ 694م( أمر بعمارة المسجد الحرام ولم يزد   (3(
فيه شيًئا غير أنه رفع جداره وسقفه بالساج وعّمره عمارة حسنة، وجعل على رأس كل اسطوانة خمسين مثقااًل 
من الذهب. فكانت عمارته منحصرة في تجديد البناء ورفع الجدار وتسقيفه بالساج الذي هو أفخر أنواع الخشب 
وأمتنه، وزينه بالذهب الذي جعله على رؤوس االسطوانات ولم يزد فيه شيًئا عّما كان عليه عالوة على زيادة عبد 

اهلل بن الزبير.

وكانت سبب عمارة عبد الملك بن مروان للمسجد الحرام؛ ألنه قد تهدم بعضه من حجارة المنجنيق التي رماه بها   
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 الحجارة والرخام)1).

ثم إن المنصور العباسي زاد في المسجد وبناه وجعل فيه أعمدة الرخام)2)، وزاد فيه المهدي بعده 
مرتين، مرة بعد ست وستين ومائة)3)، وفيها توفي المهدي، واستقر بناؤه إلى وقتنا. 

الحجاج بن يوسف الثقفي حال حصاره لعبد اهلل بن الزبير حينما استعصم بالمسجد الحرام وذلك في سنة )75هـ/ 
694م(.

باسالمة: تاريخ عمارة المسجد الحرام، ص24-23.  

ذكر الكردي أن هذه الزيادة كانت سنة )91هـ/ 709م( وقد بلغت نحو )709 متر( حيث أمر الوليد بنقض عمارة   (1(
والده عبد الملك، وعّمره عمارة متينة محكمة، وهو أول من أتى باألساطين الرخام من مصر، والشام، ونقلها من 
هناك إلى مكة على العجل، وسّقفه بالّساج المزخرف، وجعل على رؤوس األساطين صفائح الذهب، وأزر داخل 
المسجد الحرام بالرخام، وجعل له شرفات، وجعل في حائطه الطيقان )العقود( وجعل في وجوه الطيقان من أعالها 

بالفسيفساء، وهو أول من زين بها المسجد الحرام، وجعل للمسجد سرادقات.

األزرقي: أخبار مكة، ج2 ص71، الكردي: مقام إبراهيم، ص166.  

هذه الزيادة جرت سنة )137هـ/ 754م( وقد بلغت نحو )754متر( وملخص ذلك: أنه أمر المنصور واليه على   (2(
مكة بزيادة توسع المسجد الحرام. حيث أمر بشراء الدور التي من الجهة الشمالية والغربية وإدخال أرضها بعد 
إزالة األنقاض في المسجد الحرام، وتم إجحاف دار شيبة بن عثمان جد آل شيبة الذين هم سدنة الكعبة المشرفة 
حتى يومنا، وأدخل أكثرها في الجانب األعلى من المسجد، فتكلم مع زياد بن أبي عبد اهلل الحارثي أمير مكة في 
أن يميل عنها قلياًل، ففعل فكان في هذا الميل أزورار في المسجد. وأمر المنصور بعمل منارة في منتهى زيادته 
في الركن الغربي من الجانب الشمالي، واتصل عمله في أعلى المسجد بعمل الوليد بن عبد الملك، وتقدر زيادة 
المنصور بأنها ضعف ما كان عليه المسجد قبل زيادته، وزخرفه بالفسيفساء والذهب، وزينه بأنواع النقوش وألبس 
حجر إسماعيل بالرخام حيث يعد المنصور أول من ألبسه بالمرمر من داخله وخارجه وأعاله. واستمر العمل في 

هذه الزيادة مدة ثالثة أعوام.

األزرقي: أخبار مكة ج2 ص74-72.  

الخطاب  بن  تعادل جميع زيادات من سبقه من عهد عمر  بحيث  كبيرة،  فيه زيادات  فقد زاد  المهدي  أما محمد   (3(
رضي اهلل عنه حتى أبو جعفر المنصور، وذلك في سنة )160هـ/ 376م( حيث بلغت الزيادة )776متر(، وفي 
سنة )164هـ/ 780م( وبلغت نحو )780متر(. وهو الذي أمر أن يجعل المسجد الحرام على هيئة التربيع حتى 
تقع الكعبة المعظمة في وسطه. وقد أنفق على ذلك أموااًل عظيمة قدرها الشيخ حسين باسالمة بمبلغ )4578750( 
أربعة ماليين وخمسمئة وثمانية وسبعين ألًفا وسبعمائة وخمسين ديناًرا ذهًبا. بما في ذلك قيمة الدور التي اشتراها 
وسبعين  وخمسة  وثالثمئة  ألًفا  وثمانين  وتسعة  ومئتين  مليونين   )2289375( بلغت  التي  المسجد  في  وأدخلها 
ديناًرا ذهًبا. حيث أمر بنقل األساطين الرخام من الشام ومصر، وسّقف أروقة المسجد الحرام بخشب الّساج، ثم 
في العمارة الثانية تم تحويل مجرى سيل وادي إبراهيم وهدمت بيوت كثيرة التي كانت على حافة المسيل وذلك 
ليتم توسيع المسجد الحرام من الجهة الجنوبية وهي الجهة التي تطالها التوسعة األولى؛ حيث كان المهدي مصمًما 

على هذه التوسعة ولو )كفلتني جميع بيوت األموال( حسب تعبيره.

المسجد  تاريخ عمارة  إبراهيم  ص166-167/ باسالمة:  الكردي: مقام  األزرقي: أخبار مكة ج2 ص82-74/   
الحرام ص35-30.
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هذا قاله النووي في كتبه.

ثم جدد بعض مواضعه ملوك مصر الفاطمية والصالحية والتركية عصًرا عصًرا إلى وقتنا هذا)1). 
فجدده فاتح جزيرة ]قبرص[ )2) سليم خان العثماني عليه الرحمة والغفران في سنة ثمانين وتسعمائة، 
والنفاق  الرفض  وقامع عروق  العراق  بالد  فاتح  ولده  بعده  فأتمه  إكماله  قبل  تعالى  اهلل  ومات رحمة 
إمام الملة الحنيفية السنية أعلى اهلل فتوحاته شرًقا وغرًبا أعني السلطان ]12[ )3) مراد خان بن سليمان 
خان عليهم الرحمة والرضوان. وهو أول من بنى القباب حول المسجد الحرام السلطان مراد المذكور 
العثماني أتم الحرم الشريف بأحسن اإلتمام. وبناه مقبًبا وكان قبله مسقًفا بشراريف، وفتح باًبا عند باب 
السالم، وزاد في أعمدته زاده اهلل شرًفا وكرًما)4)، وأول من كسا الكعبة ُتّبع ملك اليمن، ثم كسا األنطاع 

على  ذلك  في  العمل  اقتصر  وإنما  والمماليك.  واأليوبيين  الفاطميين  حكم  طيلة  توسعة  الحرام  المسجد  يشهد  لم   (1(
الترميم واإلصالح ومن ذلك ما حدث سنة )803هـ/ 1400م(؛ حيث حدث فيه انهيار بسيط ناجم عن انهيار دار 
زبيدة الرشيد عليه فنتج من ذلك سقوط عمودين من الجهة الغربية، وكذلك حدوث حريق سنة )802هـ/ 1399م( 
المسجد  الغربي من  الحرام. وعم الحريق الجزء  المسجد  الغربية من  الجهة  الوداع في  إبراهيم، وباب  بين باب 
الحرام واستمرت النار تأكل من السقف وتسير. وتصدى أمير الحج المصري يسبق الظاهري لهذا الترميم وعمل 
على تنظيف المسجد الحرام من األكوام والتراب. وبنى األجزاء التي تهدمت. وفي سنة )882هـ/ 1477م( أمر 
السلطان قايبتاي الجركسي أحد سالطين مصر وكيله التاجر الخواجة شمس الدين ابن الزمن أن يشيد عمائر سقر 
الجمالي، وأن يحصل له على موضع مشرف على المسجد الحرام ويبني له فيه مدرسة يدرس فيها علماء المذاهب 
األربة، ورباًطا يسكنه الفقراء ويعمر له ربوًعا ومسقفات يحصل فيها على ريع كثير يصرف منه على المدارس 

والمدرسين والفقراء من الطلبة، وأن يعمل مكتًبا لأليتام وغير ذلك. 

فاستبدل رباط السدرة ورباط المراغي وكانا متصلين، وكان إلى جانب ذلك الموضع من ضمن الدور التي اشتراها   
الخليفة المهدي العباسي لتوسعة المسجد الحرام وجعلها رحبة بين المسجد الحرام وشارع المسعى. وقام الخواجة 
المسعى، ومكتًبا  الحرام، وعلى  المسجد  كبيًرا مشرًفا على  اثنتين وسبعين خلوة ومجمًعا  فيه  الدين وبنى  شمس 
أربعة  فيه  وقرر  مذهب،  بسقف  المكوف، وسقفها  بالرخام  بناها  وقد  مدرسة،  المذكور  المجمع  ومنارة، وصّير 

مدرسين على المذاهب األربعة.

باسالمة: تاريخ عمارة المسجد الحرام ص66-61.  

في األصل ]قبرس[.  (2(

بداية اللوحة )12[ من المخطوط.  (3(

كان السلطان سليمان أول من عّمر من سالطين آل عثمان بالمسجد الحرام عمائر ذات شأن، منها عمارة تجديد   (4(
سطح الكعبة المعظمة، وتجديد فرش المطاف، وإصالح بعض أبواب المسجد الحرام، وفرشه جميعه بالجص، 
وصفح باب الكعبة وأصلح الميزاب، وهو أتى بالمنبر الرخام المرمر الذي ال نظير له. وعّمر مقام الحنفي وأنشأ 
الندوة غرًبا،  السالم شرًقا وبين دار  باب  بين  الشمالية  الجهة  الواقعة في  القباب األربعة  المدارس األربعة ذات 
والمنارة العظيمة التي أنشأها بين تلك المدارس التي هي أعلى منائر المسجد الحرام، وعّمر منارة باب علي بعد 
أن سقطت وهي باقية على عمارته، وأنشأ رباًطا خلف المدارس المذكورة. وسبب هذه العمارة السيل الضم الذي 
المشرفة من  الكعبة  الحرام ومأل غالبه، ودخل  المسجد  حصل سنة )1039هـ/ 1629م( واستمر يومين ودخل 
بابها ووصل إلى نصف جدارها من الداخل وحمل جميع ما في المسجد من خزائن كتب وقناديل وبسط وغيرها، 

وساق ما وجد على طريقه من مال وأثقال، وأضرب الدور، واستخرج ما فيها من األثاث.
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في الجاهلية)1).

ثم كساها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالثياب اليمانية)2)، ثم كساها عمر وعثمان رضي اهلل تعالى 
عنهما القباطي)3). ثم كساها ]عبداهلل بن الزبير[)4) رضي اهلل تعالى عنه، انتهى أوائل السيوطي.

صغيًرا  العباس  ضلَّ  حيث  المطلب،  عبد  بن  العباس  والدة  بالديباج  البيت  كسا  من  أول  وقيل: 
فنذرت إن وجدته كست الكعبة، فوجدته ففعلت انتهى)5).

بناه  الذي  الشامي،  الجدار  منها  ما سقط  وأول  بالسقوط،  المشرفة  الكعبة  بدأت جدران  التالي  اليوم  وفي عصر 
الحجاج، ثم تاله الجدار الشرقي والغربي وبقي الجدار اليماني. 

للمزيد حول هذا الموضوع راجع:

)ابن عالن( محمد علي )إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد( تح: خالد عزام الخالدي – الجمعية 
التاريخية السعودية – الرياض – ط5- 2007. 

باسالمة: تاريخ عمارة المسجد الحرام ص82-68.

أول من كسى الكعبة هو ُتّبع، حيث أرى في المنام أن يكسوها، فكساها األنطاع، حيث ذكر ذلك مفتخًرا  (1(

م الــلــه ـــت الـــــــذي حـــــــرَّ ـــي ـــب ـــــــــــــــــــروًداوكـــســـونـــا ال مــــــــــــــــالَء مــــــــعــــــــضــــــــًدا وب
ــــا مـــــن الـــخـــصـــــــاف فــرشــنــا ــــاًع ــــط ــــــا لـــــــبـــــــابـــــــه إقـــــــلـــــــيـــــــًداون ــــــن ــــــل وجــــــع

وقد نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ُيسب ُتبع، وقال: )إنه أول من كسا البيت(.   

واألنطاع مفردها كلمة نطع وهو البساط من الجلد.  

)ابن حجر العسقالني(: أحمد بن علي )اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة(. تح: محمد علي بيومي –   
جامعة األزهر – ط1- 2008 - ص90-89.

ذكر ابن حجر أن: أول شيء كسيته الكعبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كساها القباطي، نسبة إلى القبط،   (2(
القول األصح  اليمانية( وهو  الثياب  ثياب كتان أبيض رقاق تعمل بمصر، في حين ذكر األزرقي )كساها  وهي 
والظاهر ؛ ألن مصر إذ ذاك لم تكن قد فتحت، وثياب اليمن ومتاجرها متواصلة إلى مكة. وهو الرأي الذي نميل 

إليه. 

ابن حجر: اللحمة اللطيفة ص106/ األزرقي: أخبار مكة ج1 ص176.  

كسيت الكعبة زمن أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم القباطي، وكان عمر رضي اهلل تعالى عنه من أكثر   (3(
الحجاج،  في  الكعبة( في كل سنة ويقسمها  الكسوة )كسوة  ينـزع  فكان  الكعبة،  بكسوة  اهتماًما  الراشدين  الخلفاء 
ويكسوها كسوة جديدة، وكان يكسوها من بيت المال، وعثمان هو أول من كسى الكعبة كسوتين كسوة باطنة وكسوة 

ظاهرة.

ابن حجر: اللحمة اللطيفة ص108/ )الدقن(: السيد )كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ(- القاهرة – ط1- 1986   
– ص19.

في األصل ]الزبير بن العوام[ لعله تصحيف من الناسخ، حيث أن الزبير لم يتسلم الخالفة أو اإلشراف على شؤون   (4(
مكة المكرمة، وإنما كانت تحت زعامة ابنه عبد اهلل بن الزبير.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: )وروى الدار قطني في المؤتلف أن أول من كسا الكعبة الديباج نتيلة بنت خباب   (5(
والدة العباس بن عبد المطلب،كانت أضلت العباس صغيًرا فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج(.

ابن حجر: فتح الباري ج3 ص459/ الفاسي: شفاء الغرام ج1 ص167/ الطريفي: تاريخ الكعبة ص222.   
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وأول من كسا الكعبة بكسوتين َيعلى بن أمية)1) عامل عثمان على اليمن فعل ذلك بأمره رضي اهلل 
تعالى عنه، انتهى ]السيوطي[)2).

وأول من أجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت المال وطيب الكعبة بالخلوقي)3) والمجمرة)4) واتخذ 
القنديل للمسجد وجدد الكعبة وكشفها وطرح عنها كسوة الجاهلية وكانت قبل ال تجرد بل يخفف بعض 

كسوتها معاوية رضي اهلل تعالى عنه)5). انتهى أوائل السيوطي.

وأول من اتخذ المحامل الحجاج، وكانوا يحجون على الرحال قبل زمانه.

بالقاهرة  المشرفة  وبالكسوة  بالمحمل  ما طيف  أول  أن  المحاضرة  السيوطي في حسن  ذكر  فائدة: 
وذلك سنة خمس وسبعين وستمائة)6) في أيام الملك الظاهر بيبرس، واهلل أعلم بغيبه وأحكم.

والدالئل  باإلشارات  لمؤلفه سماه  ويليه مجموع  األسود.  بالحجر  يتعلق  ما  الكالم على  انتهى 
وغيرها  وأحاديث  وحكايات  ونوادر  فوائده  وبعض  والفضائل  الصفات  من  الديك  في  ما  بيان  على 

مما سطره إن شاء اهلل تعالى.

المؤلف والمسلمين. رحم اهلل 

في حين ذكر الزبير بن بكار أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس.   

ابن حجر: فتح الباري ج3 - ص459.  

هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة، أبو صفوان، وهو المعروف بيعلى بن منبه، أسلم يوم الفتح وشهد حنيًنا والطائف،   (1(
استعمله عمر بن الخطاب على بعض اليمن واستعمله عثمان بن عفان على صنعاء. وقد أمره عثمان رضي اهلل 

عنه بصنع بروًدا يمنية، فكان أول من ظاهر لها كسوتين.

األزرقي: أخبار مكة ج1 ص253/ فهد: المقري ص474/ الفاسي: شفاء الغرام ج1 - ص165.  

في األصل ]سيوطي[.  (2(

الخلوفي: مفردها الخلوف: وهو ضرب من طيب الزعفران. الرازي: مختار الصحاح – ص187.  (3(

المجمرة: ما يتجمر به، وهو العود الرطب. الفاسي: شفاء الغرام – ج1 ص174.  (4(

روى األزرقي بسنده عن عائشة رضي اهلل تعالى عنها أنها قالت: )طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره(.  (5(

وكانت الكعبة تطيب في الجاهلية، لما بلغ رسول اهلل الحلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في   
ثياب الكعبة فاحترقت، فتشاورت قريش في هدمها.......

للكعبة وظيفة من الطيب لكل  أبيه أن معاوية بن أبي سفيان أجرى  ابن أبي نجيح عن  كذلك ذكر األزرقي عن   
صالة، وكان يبعث بالطيب والمجمر والخلوق في الموسم وفي رجب. وروى األزرقي عن ابن جريج قال: كان 

معاوية أول من طّيب الكعبة بالخلوق والمجمر، وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت المال.

األزرقي: أخبار مكة – ج1 - ص254/ الفاسي: شفاء الغرام- ج1 - ص174.  

المشرفة  الكعبة  وبكسوة  بالمحمل  طيف  بيبرس-  الظاهر   – أيامه  )وفي  قائاًل:  الحادثة  هذه  السيوطي  وصف   (6(
له  وكان  المصرية،  بالديار  ذلك  فعل  من  أول  وهو  مشهوًدا،  يوًما  وكان  وسبعين،  خمس  سنة  وذلك  بالقاهرة، 

صدقات كثيرة(.

)السيوطي(: جالل الدين عبد الرحمن )حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة( تح: محمد أبو الفضل إبراهيم   
– المكتبة العصرية – ط1 – بيروت – 2004- ج2 - ص76.
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ال��خ��ات�م��ة

بعد هذا العرض للحجر األسود وأصله هل هو من حجر األرض أم من ياقوت الجنة، وكيف هبط 
إلى األرض ووضع في الركن، يبقى الحجر األسود )األسعد( بالكعبة المشرفة هو اللغز الكبير الذي 
احتار فيه المؤرخين، وهناك أحاديث نبوية كثيرة تفيد بقدوم الحجر األسود من الجنة كما عرضنا في 

بحثنا، فالحجر األسود هبط إلى األرض من الجنة .

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))نـزل الركن األسود من السماء فِوضع على جبل أبي قبيس 
ابن  إبراهيم((. وجاء عن  قواعد  ثم وضع على  أربعين سنة  فمكث  بلورة –  أي  بيضاء –  مهاة  كأنه 
عباس أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: ))نزل الحجر األسود من الجنة وهو أشد بياًضا من اللبن فسودته 
خطايا بني آدم((. كما قال عنه صلى اهلل عليه وسلم: ))الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة َطَمَس 

اهلل نورهما، ولو لم يطمس نورهما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب((.

ومن مجمل هذه األحاديث نفهم أن الحجر األسود نزل من السماء وتشكل خارج الكرة األرضية، 
وسقط على جبل أبي قبيس في أطراف مكة حيث أتى به جبريل إلى إبراهيم عليهما السالم. لقد أقّرت 
بنيته  وصف  من صعوبة  الرغم  وعلى  األسود،  للحجر  الفضائي  باألصل  الشريفة  النبوية  األحاديث 
الداخلية ألنه مثبت في جدار الكعبة منذ قرون، إال أن هناك أخباًرا تاريخية متواترة تفيد ببياضه من 
)الداخل(. والطائفون بالكعبة المشرفة حالًيا ال يرون إال رأس الحجر المكون من عدة قطع متالصقة 

بمعجون أسود صلب، يشعر به كل من يلمسه أو يقبله.

الداخلي  الناس رؤية شكله  استطاع بعض  قليلة  تاريخية  مناسبات  في  أنه  األثر  في  وقد ورد 
بينه  الكبير  الشبه  عن  رآه  من  وتحدث  )خزاعة(،  ثم  )العمالقة(،  ثم  )جرهم(،  يد  على  اقتلع  حينما 
وبين البلورة الكبيرة، أو )المهاة( البيضاء كما جاء في حديث نبينا المصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

ومن األبيات الجميلة التي استوقفتني في شفاء الغرام للفاسي ج1 ص171:
ــــــم اَلِثــــــــــٍم ـــــــــــــوِد ك ــــاهلـــــلـــــَحـــــَجـــــِر األس ــــب ــــج ـــــه ال ـــــي َغ ف ــــــــــــــــرَّ ــــــــًد َم ــــــــاج وس
ِورِده فــــــَي  ــــــــــــواُه  األف ــــــــــاِء الــــَحــــيــــاهَتـــــــــْزَدِحـــــــــُم  ــــــوُع م ــــــُب ــــــن ـــــــُه َي ـــــــأنَّ ك

وقال اإلمام السيوطي فيه:
ـــِزِل ـــن ـــــا ألشـــــرف م ـــــَنً ـــُم ُرْك ـــل ـــت ـــــِلقـــف واس ـــــَؤمَّ ُم ــــلَّ  ــــُك ب ـــــْز  ـــــُف َت وُذلَّ  واخــــــَضــــــْع 
َقـــــــَدُرُه  الـــُمـــعـــّظـــم  الـــَحـــَجـــُر  خـــال  ـــِلوإذا  ـــبَّ ـــَق ـــَك الــــَيــــمــــِيــــِن َف ـــل ـــث ــــي ت فــــالــــُيــــْمــــُن ف

ونقول: إن ما يظهر للعيان من الحجر األسود حالًيا هو ثمان قطع )كسر( ألصقت بعضها البعض، 
وتحكي هذه القطع من الحجر األسود التاريخ الذي تعرض له هذا الحجر على مر العصور، ويوجد 

الحجر حالًيا وكسراته مغطاة بمادة راتنجية حماية له من زوار بيت اهلل الحرام.
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ق�ائم�ة المصادر والم�راج��ع

أوًلا: المصادر:

القرآن الكريم.  -1

باعتناء سن. – ديدرنغ – دار فرانز شتاينر  بالوفيات(  )الوافي  آيبك  آيبك الصفدي: خليل بن  ابن   -2
بفبسبادن – ألمانيا – ط2.

ابن األثير: عز الدين أبو الحسن )الكامل في التاريخ( بيروت – ط1 – 1965م.  -3

األجهوري: علي بن محمد )شرح عقيدة الرسالة( مخطوط في مكتبة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز   -4
الجامعية – جامعة أم القرى - رقم )1356هـ(.

األدفوي: جعفر بن ثعلب )الطالع السعيد لجامع ألسماء الفضالء والرواة بأعلى الصعيد( المطبعة   -5
الجمالية – ط1- مصر – 1914هـ.

األزرقي: محمد بن عبداهلل )أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار( تح: عبدالملك بن دهيش – مكتبة   -6
النهضة الحديثة – مكة المكرمة- ط10- 1407هـ.

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف )المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك( مصورة عن مطبعة السعادة   -7
– القاهرة – ط1 – 1321هـ.

ابن بشكوال: خلف بن عبدالملك )الصلة( دار الكتاب المصري – القاهرة – 1989م.  -8

أحمد  محمد   – حالق  صبحي  محمد  تح:  البيضاوي(  )تفسير  سعيد  بن  الدين  ناصر  البيضاوي:   -9
األطرش – دار الرشيد – بيروت – ط1 – 2000م.

10- البيضاوي: ناصر الدين بن سعيد )أنوار التـنـزيل( دار صادر – ط1- بيروت – 2001م.

11- الترمذي: محمد بن عيسى )سنن الترمذي( تح: أحمد محمد شاكر وآخرون – دار إحياء التراث 
اإلسالمي – بيروت.

12- الثعالبي: أحمد بن محمد )العرائس في قصص األنبياء( مطابع الحيدرية – 1932م.

13- الجزري: شمس الدين أبو الخير )غاية النهاية في طبقات القراء( طبع مصر – 1351هـ.

14- ابن الجزري: عز الدين بن األثير )اللباب في تهذيب األنساب( دار صادر – بيروت – 1400هـ.

15- ابن الجزري: أبو الفرج )صفوة الصفوة( طبع حيدر آباد – 1355هـ.

16- الحاكم النيسابوري: محمد بن عبداهلل )المستدرك على الصحيحين( المكتبة السلفية – دار الكتب 
العلمية – بيروت.

17- ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي )اإلصابة في تمييز الصحابة( طبع مصر – 1939هـ.

18- ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي )فتح الباري بشرح صحيح البخاري( المكتبة السلفية – دار 
الكتب العلمية – بيروت.
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19- ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي )اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة( تح: 
محمد علي بيومي – جامعة األزهر – ط1- 2008م.

20- ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي )الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة( تح: عبدالوارث محمد 
علي – دار الكتب العلمية – ط1- بيروت- 1997م.

21- الحلبي: علي بن برهان الدين )السيرة الحلبية( دار الباز للطباعة – بيروت – ط1 – 1981م.

22- ابن خزيمة: محمد بن إسحاق )صحيح ابن خزيمة( تح: مصطفى األعظمي – شركة المطبوعات 
السعودية – الرياض – ط2- 1401هـ.

23- الديار بكري: حسين بن محمد بن الحسن )كتاب ذرع الكعبة المعظمة( تح: يحيى حمزة الوزنة 
– مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة – 2004م.

24- الذهبي: محمد بن أحمد )سير أعالم النبالء( تح: شعيب األرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت 
– ط1- 1982م.

25- الرازي: اإلمام فخر الدين محمد بن عمر )التفسير الكبير( دار الكتب العلمية – بيروت – ط1- 
2004م.

26- الرازي: محمد بن أبي بكر )مختار الصحاح( مكتبة لبنان ناشرون – ط1- بيروت -1995م.

27- السهيلي: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل )الروض األنف في تفسير السيرة النبوية البن هشام( 
القاهرة – 1971م.

28- السيوطي: جالل الدين عبدالرحمن )حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة( تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم – المكتبة العصرية – ط1- بيروت – 2004م.

29- الشامي: محمد بن يوسف الصالي )سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد المعروف بالسيرة 
الشامية( تح: عادل أحمد عبد الموجود – دار الكتب العلمية – بيروت – ط1- 1993م.

خليل  حواشيه  وضع  السابع(  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  )البدر  علي  بن  محمد  الشوكاني:   -30
المنصور – دار الكتب العلمية – ط1- بيروت – 1988م.

31- ابن شيبة: أبو جعفر محمد بن عثمان )العرش وما نزل فيه مخرًجا( تح: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي – مكتبة الرشد – 1998م.

32- الطبري: محمد بن جرير )تاريخ الطبري( دار المعارف – القاهرة – ط1- 1967م.

المكتبة   – السقا  تح: مصطفى  القرى(  أم  لقاصد  )الِقرى  بن عبداهلل  أحمد  الدين  الطبري: محب   -33
العلمية – بيروت.

34- الطوسي: مصطفى بن سنان )رسالة المرام في أحوال بيت اهلل الحرام( تح: عبد القيوم ديدار – 
مكة المكرمة – الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – ط1- 1435هـ.

35- ابن عربي: محي الدين )الفتوحات المكية( طبعة مصر – 1853م.
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36- ابن عالن: محمد علي)إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد( تح: خالد عزام الخالدي 
– الجمعية التاريخية السعودية – الرياض – ط5- 2007م.

37- عليش: محمد أحمد )فتاوى عليش( مطبعة مصطفى البابي – مصر – 1958م.

38- الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد )شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام( تح: عمر عبدالسالم تدمري 
– دار الكتاب العربي – ط1- 1985م.

39- الفاكهي: محمد بن إسحاق )أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه( تح: عبدالملك بن دهيش – مكة 
المكرمة - ط1- 1986م.

40- الفرقاوي: أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن )اإلشارات والدالئل إلى ما في صوت الديك من الصفات 
والفضائل( مخطوط في مكتبة الحرم المكي الشريف – مكة المكرمة – تحت رقم )3493).

41- الفرقاوي: أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن )رسالة في الخلو عند المالكية( تح: أحمد الحبيب – مجلة 
جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها – ج )17( – العدد )33( – 1426هـ.

42- الفرقاوي: أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن )القول التام في أطوار سيدنا آدم عليه الصالة والسالم( 
مخطوط في مكتبة الحرم المكي الشريف – مكة المكرمة – تحت رقم )3493).

43- الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب )القاموس المحيط( دار الجيل – ط1- بيروت- 1998م.

44- الفيومي: أحمد بن محمد )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الناشر مكتبة لبنان – بيروت 
– ط1- 1987م.

45- ابن قتيبة: عبداهلل بن مسلم الدينوري )تأويل مختلف الحديث( دار الكتاب العربي – بيروت.

46- القرطبي: محمد بن أحمد )الجامع ألحكام القرآن( مصورة عن ط3 بطبعة دار الكتب المصرية 
– نشر دار القلم – 1966م.

47- القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي )نهاية األرب في معرفة أنساب العرب( القاهرة – 1959م.

48- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل )تفسير القرآن العظيم( نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة – ط1- بدون 
تاريخ.

49- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل )البداية والنهاية( مكتبة المعارف – ط1- بيروت.

50- الكردي: محمد طاهر )مقام إبراهيم عليه السالم( دراسة وتكملة: عبدالوهاب أبو سليمان – مركز 
تاريخ مكة المكرمة – ط1- مكة -1433هـ.

العمال في سنن األقوال واألفعال( تح: بكري صباني –  الدين علي )كنز  الهندي: عالء  المتقي   -51
صفوة السقا – مؤسسة الرسالة – ط1- مكة – 1433هـ.

دار  الحادي عشر(  القرن  أعيان  األثر في  الدين )خالصة  أمين بن فضل محب  المحبي: محمد   -52
صادر – ط1- بيروت – 1996م.
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الرطيب( تح: إحسان عباس – دار  الطيب من غصن األندلس  العباس )نفح  أبو  المقري: أحمد   -53
صادر – بيروت – 1968م.

54- المناوي: محمد عبدالرؤوف )التيسير بشرح الجامع الصغير( دار اإلمام الشافعي – ط3- الرياض 
– 1988م.

55- ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم )لسان العرب( دار صادر - ط2- بيروت – 2003م.

الكليات  مكتبة   – سعد  عبدالرؤوف  طه  تح:  هشام(  ابن  )سيرة  هشام  بن  عبدالملك  هشام:  ابن   -56
األزهرية – القاهرة – د. ر.ت . ط.

ثانًيا: المـراجـع:

1- أبكر: عبداهلل محمد )صورة من تراث مكة المكرمة( مكتبة كنوز المعرفة – جدة – ط1- 2009م.

2- باسالمة: حسين عبداهلل )تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدنتها( مكتبة الثقافة الدينية – 
القاهرة – 2004م.

بورسعيد –  الدينية – ط1-  الثقافة  مكتبة  الحرام(  المسجد  )تاريخ عمارة  باسالمة: حسين عبداهلل   -3
2001م.

4- البغدادي: إسماعيل باشا )هدية العارفين( دار الكتب العلمية – ط4 – بيروت – 1992م.

5- بكداش: سائد )فضل الحجر األسود ومقام إبراهيم عليه الصالة والسالم( دار البشائر اإلسالمية – 
ط4- بيروت – 1422هـ.

6- حمزة: فؤاد )قلب جزيرة العرب( مكتبة الثقافة الدينية – ط1 – القاهرة – 2002م.

7- حيدر: خليل علي )مكة قبل اإلسالم المعمار والطعام( جريدة االتحاد – 2014م.

8- الدقن: السيد: )كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ( القاهرة – ط1- 1986م.

9- رضا: محمد )محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( دار إحياء الكتب العربية – القاهرة.

10- الزركلي: خير الدين )األعالم( دار العلم للماليين – ط14- بيروت – 1998م.

11- سركيس: يوسف إليان )معجم المطبوعات العربية والمعّربة( طبع مصر – 1982م.

دار   – األنصاري  الطيب  عبدالرحمن  د.  إشراف  اإلسالم(  قبل  )قريش  ديب  عواطف  سالمة:   -12
المريخ للنشر – ط1- الرياض – 1994م.

13- كحالة: عمر رضا )معجم المؤلفين( نشر مكتبة المثنى ببغداد – دون تاريخ.

14- مخلوف: محمد )شجرة النور الزكية في طبقات المالكية( دار الفكر – د. ر. ت.

15- مهران: محمد بيومي )دراسات في تاريخ العرب القديم( الرياض – ط2- 1980م.

16- وجدي: محمد فريد )دائرة معارف القرن الرابع عشر، العشرين( القاهرة – ط2- 1965م.
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I presented to this text in the study section which contains two topics: the first is the introduction 
of Abu al-Abbas al-Ghubrini )his origin and upbringing, quality of his education, his teaching and 
judiciary work in Bejjaya, his doctrine in jurisprudence and belief and his Sufi behavior and then 
his death(, and the second is a study of the manuscript )attribution of Manuscript to the author, 
setting the title of the manuscript, the motives of its authorship, its content, its importance and the 
description of the manuscript codicologically. 

Treatise on Black Stone and whoever sets it, and the reason for its 
departure from Paradise

Dr. Hussam Al-Din Abbas Al-Hazouri

This manuscript talks about the Black Stone since its descent from heaven with our father Adam 
)peace be upon him(, and about the one who put it in the Kaaba. Then it talked about the construction 
of the Kaaba supervised by the Prophet of God, Ibrahim Al-Khalil, )peace be upon him(, it also 
talked about the things that landed with Adam, )peace be upon him( from Heaven, and it presented 
us with a clear picture of Adam’s descent with the Black Stone from Heaven, his coming to Mecca 
and his construction of the Holy Kaaba, and the author mentioned the story of building the Kaaba at 
the hands of Quraish and about the role of the Messenger of God Muhammad, )peace and blessings 
of Allah be upon him(, and gave us prophetic sayings that explained to us the importance of this 
stone and the reason for its departure from heaven, and the reason for its color to shift from white 
to black.

The author outlined the story of the construction of the Kaaba by Ibn Al-Zubayr, Hajjan bin 
Yusuf, and those who came after them, until the last renewal of the Kaaba took place in the Ottoman 
era.
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Shining aspects of the life of Sheikh Hassan al-Attar )T1250H(  

Hassan Al-Aouni / Morocco

Sheikh Hassan bin Mohammed al-Attar is a well known scholar, a big figure, an intellectual, a 
literary person who has command in both prose and poetry, the jurist, fundamentalist, grammarian, 
linguistic, mathematician, astronomer, reformer, voyager, pious, brilliant, Sheikh of the Sheikhs of 
Al-Azhar, the renovator, the encyclopedic, and the sole of his time,

Ibn Al-Sabouni Al-Eshbili )his life and the rest of his poetry and 
muwashahath( “Collection, documentation and study”  

Dr. Muhammad Mahjoub Muhammad Abdul Majeed / Sudan

Our selection of Ibn Al-Sabouni Al-Eshbili came for a number of reasons, the most important 
of which is his prominent literary position in Andalusian literature in general and the Almohad 
era in particular, and the second is to shed light on a critical stage in Andalusian history, a period 
overwhelmed by chaos and turmoil, which forced the writers to get out of the Andalusian hell at that 
time, and thirdly, the refraining of researchers - According to my knowledge - from introducing him 
and serving his literature )his poetry and his Tawsheehaat(. 

However, this study came in two parts, in the first section: we introduced the poet and the 
subjects of his poetry and his Tawsheehaat, and we showed their artistic characteristics, and in 
the second: we collected his poetry and his Tawsheehaat as much as we could. Indeed, the task of 
research and purification is particularly difficult for those living in the conditions of our country.  

The inclusive chapters and the prohibitive limits in the origins of 
knowledge of God Almighty, By Abu al-Abbas Ahmed bin Ahmed bin 

Abdullah al-Ghubrini )d. 704 AH / 1305 CE(

Muhammad Naseer / Algeria

This doctrine has not gained such fame as ”Murshidatu ibni Tomert“, ”Burhaniyah al-Salaliji“ 
or ”Aqaidu Ssanussi“, but its publication is considered a step to highlight the activity of theological 
composition in the city of Bejjaya and the central Maghreb that led at the end of the ninth century 
AH / 15 AD to cognitive control of the Senussi beliefs. Hence, the publication of pre-Sannusi 
doctrinal texts represents a follow-up to the course of the development of the Ash’ari doctrine in the 
field of the Maghreb.
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Reading of “Juwaq” and their readers in Egypt during the two centuries 
)8-9 AH / 14-15 AD(  

Dr. Mohamed Gamal Hamed El-Shourbagy / Egypt

This research deals with the study of the beginnings of the emergence of the method of ”Juwaq“ 
and its development, the most famous founders of this method, the most famous ways to read the 
”Juwaq“ and those who memorized the Qur’an with this method, their participation in religious 
ceremonies and funerary ceremonies, and their wages. It also addresses the issue of the deterioration 
and deviation of the method of reading ”Juwaq“, and the stand of scholars and sheikhs about it, and 
finally the study is concluded with list of the names of ”Juwaq“ readers during the study period.

The importance of the religious façade of government in Egypt during 
the Time of the Mamluk Sultans )648-923 Ah/1250-1571 AD(

Dr. Mostafa Wagih Mostafa / Egypt

The Arab-Islamic region was plagued in the late Middle ages by the worst kind of military 
invasion by the Crusaders 647 Ah/ 1250 A.D. and the Mongols 657 Ah/1260 A.D., and the region 
was saved from these disasters only by the transition of the rule of Egypt, the heart of the Islamic 
world, from the Ayyubids to the Mamluks, who succeeded in defending the honor of the Arab nation 
and the acidification of Islamic civilization, and taught the enemies of this civilization unforgettable 
lessons in the arts of war and combat, the power of faith, the nobility of values and principles. Not 
to mention their leading role in the economic unity of the Islamic world by controlling the sources 
of wealth, trade and transportation lines at that time. The emerging country became a powerful force 
respected by friends and feared by enemies at the time. 

The Land of Shangit and the Orientalists 

Dr. Bouha Mohamed AbdullahI Sidi / Mauritania

France began to send exploratory  expeditions to The Land of Shangit in order to discover its 
people and know the nature of its resources, including: Orientalists who studied the history of the 
country from the beginnings of the entry of Islam through the phases that constitute the State of the 
Almoravids and Arab migrations to the Desert, up to the roles played by the Shangitia in preserving 
the country’s identity and fortifying society against any intellectual immigrant that does not come 
from the religious identity of the country )Maliki school, Ash’ari doctrine, Sunni mysticism(. The 
Orientalists discussed the roles played in the West African in terms of dissemination of Arab culture 
and Islam.
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الدراســـات  قســـم  عـن  تصـدر 
والنشـــر والشـــؤون الخارجية
ــاجـــــد ــة الــمـــ ــع ــم بــمــركــز ج
ـــراث ــــ ــــ ـــت ــة وال ــاف ـــ ـــ ــق ــث ــل ل

Risalah fi kayfiyyati adai ad-daad al-mujamah
By. Muhammad b. Abu Bakr Al-Marashi Sagaqli-Zade
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Tafseer Surah Al-Fath
By. Muhammad Ameen b. Mahmoud, known as Ameer Badshah al-Bukhari

العنوان: تفسير سورة الفتح
اسم المؤلف: محمد أمين بن محمود الشهير بأمير بادشاه البخاري 

مجـــــــــلـــة
فصـــــــليـــة
ثـــقـــافـــيـــــــة
تــراثــيــــــــة

العنوان: رسالة في كيفية أداء الضاد المعجمة
اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده
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