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 بسم هللا الرحمان الرحيم     

 المقدمـة

 العمل وأهميته: -أ

من المالحظ أن االهتمام في مجال البحث األدبي منصب على 
بية دون أخرى، وشخصيات علمية معينة قد تقل أهمية جوانب أد

صيات والمؤلفات المغمورة، بالرغم أنها جميعها وخطورة عن الشخ
حقبة معينة من أطـوار حاولت تصوير واقع األدب المغربي في 

صفحات سجل تاريخ المغرب؛ والتي عكست ما كان يجري في الساحة 
يب ا نصافية ودينية، كان لهمن أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية وثق

ير تأث وافر في تعاقب الدول والزعامات واالتجاهات، وبالتالي كان لها
 األدب بصورة خاصة.في العلوم والثقافات عامة و

 –قيل إن الشعـر المغربي ظل عبر العصـور هو أصدق صورةفإن 
 فاعلنةللتفريج عنن النتات وإبنراز كوامنهنا وخباياهنا المت –وأحيانا الوحيد

 أدبقاربنة فنن مع الواقع المعيش وأحداث الحقب أمنا واضطرابا، فنإن م
العدينندة والمتنوعننة، والخننوق فنني حقولنن  المعرفيننة  الرررح ت المبربيررة

م فني ، يجعلننا نعيند االعتبنار لهنتا الفنن ورجالن  وتقنديمهالغنية والخصبة
 –صورة الئقة ومحترمنة. بحكنم أن هنتا الفنن يمننال مجناال أوسنع للتعبينر

عننن همننوم الرحننـالة وانشننغاالت  فنني تطوافنن  وترحالنن   –شننعرا  ا أونثننر
 واستقراره وعالقات .

ة من هتا المنطلق يبرز عملي لمحاولة إماطة اللثام عن رحلة رحالن
الم فقينن  أديننب ومشننارل فنني علننوم عدينندة، اعتصبننر موسننوعة عصننره، عنن

بنر وخير ناهج لسبيل شيخ الرحالين وقدوتهم ابن رشيد السنبتي، كمنا اعتص 
خاتمة مبدعي هتا الفن. رحلة هي في األصنل سفنففرت تنوخى صناحبها منن 

ا يتعلننق ورائهننا الحننج واالطننالع علننى اآلفنناق الجدينندة وتسننجيل أهننم منن
يمننر بهننا الركننب. ممننا أكسننب عملنن  هننتا صننبغة الوثيقننة بالمننناطق التنني 

 التاريخية والجغرافية والعلمية واألدبية والفهرسية.



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 4 

من   تنلمف لفم  العياشية إلى وقتنا الراهن؟ ولِ حلة الر تأخر تحقيقففِلمف 
لى ون إاالهتمام بعض ما نالت  غيرها؟ وِلمف تخطاها المحققون والباحث

ها بعد ها غير موجودة، رغم استفادة من جاءأخريات قبلها وبعدها، وكأن
 من معلوماتها وتحقيقاتها؟

أبسنننبب طولهنننا؟ أم بسنننبب صنننعوبة رسنننم مخطوطاتهنننا؟ أم بسنننبب 
ألوراد صية صاحبها المتصوف التي مـأل رحلت  بأخبار الصوفية واشخ

والتمننائم والعننزائم والغرائننب والطرائننف واللطننائف ومؤلفننات الصننوفية 
سننتطرادات الموضننوعية المتنوعننة التنني حشننا بهننا والزهنناد؟ أم بسننبب اال

لَّف  والتي قد تصيب القارئ بالملل؟ أم بسبب اقتناع البناحثين بمنا اتهنم  ؤف مص
المرحننومص محمنند الفاسنني الرحالننةف أبننا سننالم بقولنن  فإننن  كننان سننببا فنني بنن  

 . 1ون األوائل(انحطاط فن الرحلة بابتعاده عن التقاليد التي أسسها الرحال

ؤالت وأخرى لم أكن أعرف للجواب عنها سبيال حتى هته تسا
 –مستخيرا هللا تعالى –قرأت الرحلة ولمرات متعددة، وأجهدت نفسي

لك وعاتها المتنوعة. وقد استغرق مني ذوفك رموز موض لفتال مغالقها
أو  وجي مدة زمنية ليست بالهينة، حاولت خاللها التوصل إلى التعليل ال

ة ى العزوف عن محاولة تحقيق هته الرحلالمقبول التي دفع غيري إل
ع لمة الطويلة. فبدا لي األمر وكأن  شب  اتفاق، أو كما ي وقوع  قال:المف

 –حافر في اإلعراق عن هتا العمل، وتوثيق أوثق حجةالحافر على ال
على تصديق دعوى موسوعية الرحالة المغربي في القرن  –في نظري

ة، ألدبياة والجلية في كل الفنون الفعال وإسهامات الحادي عشر الهجري، 
 وأحيانا العلمية المحضة.

وبالرجوع إلى عدد من الباحثين التين حاولوا مالمسة جوانب هته 
رحلة، بالدرس تارة والتعليق تارة أخرى، أو تناول جانب من جوانب ال

ما حوت  من علوم ومعارف، أو تسليط الضوء على شخصية صاحبـها، 
هؤالء نالحظ أن ال أحد منهم حاول المجازفة  بالرجوع إلى أعمال كل

ليخوق غمارها تحقيقا ودراسة، بل إن اإلعراق عـن ذلك أو ربما 
ال تصريحا كان من أبرز الصفات. ولعل ذلك يرجع  النفور من  تلميحا

                                                        
م، ولعل  فني مقالن  هنتا يقصند نوعنا معيننا 1952 – 2السنة  – 4ع  –حق مقال بمجلة دعوة ال -1

 من الرحالت التي قاس عليها رحلة العياشي وإال فال مجال وال اتفاق للمقارنة!! 
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باألساس لطول نففس الرحلة وزخم معارفها وتشعب مواضيعها كما سبق 
 ا كانت سببا في ذلك اإلعراق! م نقل إن موسوعية صاحبهالتكر، إن ل

ان إن محاولة تحقيق هتا النص المهم يصبرز بصدق أن أبا سالم ك
فِي المرحلة بدون رجلف عصره بدون مدافع، ومريدف ش ِ يوخ متصو 

منازع، وشيخف مريدي  بدون جدال، استطاع جلب اهتمامي وجتب 
لى إا لي إلظهار مسودت  الخاصة في رحلت  الحجازية، ومقاربتهانشغـا

 النسخ المنتشرة في المكتبات الخاصة والعامة.

لقد كانت رحلتص  حجازيةً علمية فهرسية قائمة بتاتها، متخصصة 
سافر صاحبها بالقارئ من خاللها عبر الصحاري والنجود  في مجالها،

مداشر، ليعرفهم على كل مظاهر الحياة بها بدون والمدن والقرى وال
وطاويا المسافات الصعبة والوعرة، ومقربا  استثناء، الغيا بتلك الحدود،

بين العقليات، ومباعدا بين الفتن والعصبيات واالتجاهات والفرق، فإن 
قتصروا على أخت العلم لفترة زمنية معينة، ومن تَّم العودة الرحالة لم ي

إلى بالدهم، بل أضحى العطاء أكثر، حيث تجلى بالتركيز على دراسة 
لتي حلوا بها من جميع النواحي االقتصادية أوضاع المدن والمناطق ا

 .         1.(…واالجتماعية تقريبا، وبالتالي تسجيلها بشكل دقيق ومفصل

ا ساردما جغرافيا ومؤرخا، وناثرا وشاعرا، وو سالم عاللقد برز أب
ا وقاصا، وعروضيا ونحويا، وناقدا وعالما اجتماعيا، وطالبا وشيخ

 ثا، ومرافقا ومجاورا.ومجيزا ومستجيزا، وفقيها ومحد

عت من هتا المنطلق تبرز محاولتي إلبراز إنتاج عمل رحالة اجتم
 ديرةجالتكر، وأخرى عديدة  في  ما تفرق عند غيره من الصفات السابقة

 .است بأن تجعلنا نحترم  ونقدره ونهتم بإنتاج  وتحقيق  وتقديم  ودر

 جهود السابقين: – ب

حلة أبي سالم هو طبعها في إن أوضال وأبرز مجهود في مشروع ر
جزأين؛ المرة األولى على الحجر والمرة الثانية مصورة باألوفسيط عن 

النص واالستفادة من  على قدر الحجرية. فكان لها فضل إظهار 
المستطاع، بالكيفية المقدمة من طرف الناشر التي ال يمكن جحد فضل ، 

ية النشر أوال، ورغم النسخ المعتمدة في عمل رغم إغفال  ذكرف النسخة أو

                                                        
 (. 262األندلسيون والمغاربة في بالد الشام فص  -1
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أن  لم يحاول ثانية فك معميات كثيرة في نصوص الرحلة واكتفى 
 برسمها كما وجدها.

لها من قبل جرية ووضع فهارس أولية طبعها باألوفسيط عن الح -
 باحث كبير هو األستاذ محمد حجي.

 لوحة، خاص بإقامة أبي (57تحقيق جزء صغير منها ال يتعدى ف -
 ة من قبل األستاذ محمد أمحزون.سالم بالمدينة المنور

لوحة، خاص بالتهـاب  (80نشر جزء من الرحلة ال يتعدى ف -
 اإلسكندرية. برقة وطرابلس إلى -واإلياب عبر ليبيا 

ن الدراسات الجزئية والتنويرات عن موضوع الرحلة العياشية م -
 قبل أساتتة نتكر منهم: 

 حق.المرحوم محمد الفاسي في مقاالت عدة بمجلة دعوة ال 
 ة األستاذ محمد المنوني التي فصل الحديث عن محتويات الخزان

 الحمزية.
 لحق.األستاذ عبد القادر زمامة في مقاالت  بمجلة دعوة ا 
 ي الدكتور عبد هللا العلوي بنصر في رسالت  الجامعية حول أب

سالم شاعرا، حيث فصل القول في األغراق والموضوعات الشعرية 
مل  سالم وبعض مؤلفات أفراد أسرت ؛ فكان عالموزعة في مؤلفات أبي 

 لم.ي سارائدا في مجال ، أغنى الالحقين عن تكرار التنقيب في أشعار أب

 هارسفبط الترغي في رسالت  الجامعية عن هللا المرا الدكتور عبد 
علماء المغرب، ومقاالت  بمجلة دعوة الحق حول مراكز الدرس 

 مولى إسماعيل.والتكوين بالمغرب على عهد السلطان ال

  األستاذة نفيسة التهبي في تحقيق ودراسة فهرست أبي سالم
 العياشي "اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر". 

 ون أفردوا مجهودات متفرقة في قراءة نص الرحلةالباحثهؤالء 
في  رحلةواالستفادة من  بحسب شواغلهم واهتمامهم، فكانوا قريبين من ال

 ي جوانب أخرى. جانب وبعيدين عنها كال ف

ورغم ذلك بقي مشروع تحقيق النص بأكمل  أو محاولة مقاربة 
ة والرحالة وآفاق تحقيق  أمرا ضروريا الستكمال رؤية كاملـة عن الرحل
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معارف  وعلوم  التي تعكس ثقافة عصره، وهو العمل التي حاولت 
لفردي، على ما يمكن أن يعتري  من التصدي ل  ومواجهت  بمجهودي ا

ويصيب  من أخطاء على قدر النقص البشري. وكما يقال: وإن لم  نواقص
 يجز فريضة فتنفال.

 :عملي في التحقيق – ج

ت اتبع وانفرادا؛ فقداعا، وال أزعم تجديدا ال أدعي ابتكارا واختر
ت في مجمل عملي الطريقة المعهودة في التحقيق والفهرسة للمخطوطا

خة األم للرحلة وللرحلة بصفة خاصة، حيث اعتمدت على النس
لي  إتها باعتبارها مدبجة بيراع أبي سالم العياشي، بعدما تحققت من نسب

 خطوطات، وكتلك من مالحظةفي كتب الفهارس والمراجع الخاصة بالم
الهالة التي يحيط بها أصحاب الزاوية النسخة من محافظة عليها 

لتأكدهم من صلتها وحرص على عدم عرضها للعموم والخصوص، 
 بعض قة بصاحبها، وباعتبارها اإلرث الشرعي للزاوية، إلى جانبالوثي

 سما أبقى علي  الدهر من حاجات جدهم أبي سالم كالمالبس والفانو
 والطرابيش والبلغات.

حة على تخريج اآليات القرآنية الصري –قدر المستطاع –كما عملت
ة منوالمضمنة من القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الصريحة والمض

من مصادرها في أمهات كتب الحديث والصحاح واألسانيد وكتب 
 يجخرتالغريب، مع اإلشارة إلى الفروق بين األحاديث ما أمكن. وكتلك 
ت يارااألشعار اعتمادا على الدواوين والمجموعات الشعرية وكتب االخت

م ل واألعالاألدبية وكتب اللغة واألدب عامة. وكتلك تخريج األمثا
 الجغرافية.التاريخية و

 حيث وبالنسبة للفهارس ونظرا لقيمتها العالية في الكتب المحققة
ضوعات، فقد االنتقال واالنتقاء من بين المو تسهل على الدارس

في األخير، وكانت كالتالي: فهرس اآليات  خصصت لها جانبا مهما
ائل القبالقرآنية واألحاديث النبوية واألعالم التاريخية والجغرافية و

ة ياه والقبور والمزارات واألشعار والعلوم والفنون واألدعيوالم
 والغزوات.

ا  ضمنتهكما عملت على ترقيم أجزاء الرحلة بحسب اللوحات التي ت
 لوحة.  ( 647والتي يصل عددها إلى ف
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ضى فإن أصبت فيما قصدت إلي  وتوخيت  فما توفيقي إال باهلل ور
وإنما  ال ،العمل واإلحاطة بكم الوالدين. علما أنني ال أدعي التمام لهتا

ي هو جهد المقل. وإن أخطأت عن غير قصد فلي أجر المجتهد، إذ يكف
ة أعضاء لجن –ومنكم أساتتتي األجالءمن القالدة ما أحاط بالعنق. 

ير اإلغضاء والنصال والتصويب؛ فبنبراسكم أستن –المناقشة الموقرة 
 عيفا.ضمن أن تضايقوا وبخطاكم أقتدي وبتوجيهاتكم أهتدي، وأنتم أكرم 

 
لتي احقيق الكامل تنني أنشر اليوم جزءاً من الأوأعتتر بالتوضيال 

لية بك 2000األدب المغربي سنة  نلت ب  شهادة دكتوراه الدولة فيكنت 
، فاس، وهو الجزء الخاص بالرحلة والرحالة –اآلداب ظهر المهراز 

 وكتلك بإقامة أبي سالم العياشي بمكة والقدس.
ن  جل جالل  أن يلهمني السداد والتوفيق، ويعصمني مأسأل هللا

ي  الخطإ والخطل، والزيغ والزلل في القول والعمل. ب  أستعين وعل
  وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون أتوكل

 وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين 
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 مـدخـل

 فن الرحلة الحجازية

التي ساعد على تنمية هتا االهتمام ورعى  يقول ابن خلدون فولعل
هته الرغبة في الرحلة عند المغاربة هو الموقع الجغرافي للمغرب، 

لحجاز من جهة، واطالع  على القارة األوربية من ببعده عن الشرق وا
الت المغاربة لألقطار المختلفة شرقا  جهة ثانية، ولهتا انتظمت رح 

ية، وإن كنا وجدنا أن الحجاز داً إسالمية وغير إسالموغربا، بال
وهو منتهى سفرهم  …يستقطب أكثر المغاربة ويستهويهم ويجتبهم نحوه

 .1(...والمدينة يومئت دار العلوم

من هتا المنطلق يمكننا القول إن هتا النوع من الرحالت نابع 
من شعور المغاربة  –بكل عناصره الدينية واألدبية والعلمية –باألساس 

ي عن المناطق المقدسة فمرورا عبر شمال إفريقيا ثم مصر بالبعد المكان
وانتهاء بالحرمين الشريفين، وكانت هته المناطق تمثل الخط التي يسير 
في  ركب الحجيج المغربي من أيام بني مرين حتى منتصف القرن 

 .2هـ(13

بقضاء مناسك الحج  –والمغاربة عامة –ولم يكتف معظم الرحالة
إلى بلدهم فيسرعون إلى العودة من  رجوعهممرة واحدة بل بمجرد 

كان يطيل مقام  هنال، فيستقر لفترة  …ولشدة التعلق بالحجاز …جديد
مدينة أو بهما معا، حتى يشبع رغبت  ويروي طويلة بمكة أو ال

 .3(…ظمأه

وقد سفهصل أمر الرحلة إلى الحج على ما كان علي  وتدللت بعض 
المغربي وتعيين أرباب  وأمرائ  صعاب  ومشاكل  باستحداث ركب الحاج 

وحراس ، فعصرف الركب الفاسي والمراكشي والسجلماسي، هتا األخير 
ن يخرج من سجلماسة ويتهب في  أهل والتي ذهب ضمن  أبو سالم فكا

، وقد عمر هتا الركب …تافياللت ومن انضاف لهم وهو ركب قديم
أمثل القوم، طويال، وكان يسير تحت إمرة رئيس يختاره أهل الركب من 

                                                        
 (.  805مقدمة ابن خلدون فص -1
 – 56م  – 518ذ محمند المننوني. مجلنة المنهنل ع الرحالت المغربية الحجازية، مقنال لألسنتا -2

 (. 160. فص1994سنة 
 (. 49ص 1فج لحسن الشاهدي أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني -3
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فإن الدافع ديني قبل كل  .1وتتهب في  خالئق، وال يخلو من أعالم كبار(
النفوس هي مغادرة شيء، وإن الرغبة الملحة التي كانت تساور 

ال يطمئن ل  بال، وال يخلص ل  ضمير  …األوطان تأدية لفريضة الحج
مرة فال السياحة إذن وال التجارة وال المغا …إال إذا أدى هتا الواجب

نعم قد تظهر أغراق أخرى في محتوى  …كانت غاية لهته الرحالت
 .2(…هته الرحالت، لكنها قد تأتي عفوية

ت المغربية عن أسباب كثرة الرحال ويقول ذ. محمد الفاسي
ودوافعها: فيرجع ذلك لعوامل مختلفة، أهمها بعد الديار المغربية عن 

حي؛ فكان جل من الشرق والحجاز مهد الحضارة العربية ومهبط الو
يقصد البالد الحجازية من األدباء والعلماء ألداء فريضة الحج يشعر 

اع الشريفة البعيدة التي يحن بوجوب إط الع مواطني  على أخبار تلك البق
 . 3(…إليها كل مغربي

ورغم ذلك ال يمكننا أن نسلم بأحدية الدافع إلى الرحلة وتجاهل 
لرحلة كنص فني أدبي نتيجة لها، الدوافع األخرى التي كانت كتابة ا

وعلى رأسها الدافع العلمي التي ل  ارتباط وثيق بالدافع األول، على 
لى طلب العلم ويثيب الراغب في ، والمجاهد اعتبار أن اإلسالم يحث ع

من أجل  والراحل في سبيل . عن طريق االتصال بالعلماء والشيوخ 
وأخت األسانيد واإلجازات فقهاء لتحقيق الروايات وكبار المحدثين وال

وينتهز  …واالطالع على المؤلفات ومناقشة أمور الدين والحياة. ف
بكل عواصم العلم التي يمر بها  الراحل فرصة هتا السفر الطويل فيقف

صفها أيضا ويتكر مساجدها ومآثرها وعلماءها وأدباءها؛ في طريق  وي
 .  4(…اربة فنفقت بتلك سوق هتا النوع األدبي وأقبل علي  المغ

فال اعتراق إذن بين الدافعين فإذ العلوم التي كان يقصدها الرحالة 
مية، من فق  وحديث المغربي تكاد ال تتجاوز ميدان الشريعة اإلسال

وتفسير وقراءات. فليس هنال إذن فرق ما دامت الغاية ترمي إلى التبحر 
 .5في العلوم الدينية(

                                                        
 (. 33من حديث الركب لمحمد المنوني فص  -1
 (. 171فصلمحمد بن أحمد بن شقرون مظاهر الثقافة المغربية  -2
 (.8فص 1958 – 2. دعوة الحق ع مقال: الرحالة المغاربة وآثارها -3
 (.9فص 1958 – 2مقال: الرحالة المغاربة وآثارها. دعوة الحق ع  -4
 (. 172مظاهر الثقافة المغربية فص -5
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ل ن خالهل الرحالة المغاربة مإال أن المسألة التي تطرح نفسها هو 
لى تتبع خطوات بحثهم المستمر والدائم ولهفتهم القصوى وتنافسهم ع

وا كان ات والعلوم، يمكن أن نصفهم أنهملقاء شيوخ المشرق وأخت اإلجاز
 على شعور دائم بنقصان قيمة ثقافتهم وتقلص حكم اطالعهم وتهافت

 هم وشيوخهم؟مؤلفاتهم وإنتاج علمائ

ألية رحلة حجازية علمية وخاصة الفهرسية منها، يتأكد إن القارئ 
من تطواف الرحالة على مراكز العلم بالمشرق لمالقاة كبار المشايخ 

ب الصوفية طلبا ألعالي السند وصحيال الروايات، منطلقين من وأقطا
النظرية التي كانت سائدة وما تزال عند البعض والتي تؤكد على 

اه الرجال وتجنب االكتفاء بمطالعة الكتب بيات أخت العلوم من أفوإيجا
والمؤلفات. وكان ابن خلدون قد أكد على ذلك، يقول: فإن للرحلة في 

ب الفوائد ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، طلب العلم الكتسا
فالرحلة ال بد منها في طلب العلم والفوائد والكمال بلقاء المشايخ 

عن علماء المشرق ومروياتهم  فاحتل الحديث .1الرجال(ومباشرة 
وشيوخهم ومؤلفاتهم ومزاجهم ومعاملتهم مع الطلبة في المجالس 

 مساحةً مهمة في الرحلة.وآرائهم وفتاويهم وحكمهم ومواقفهم 

الفقي  وينقص من  –إال أن هتا لم يكن أبدا ليحط من قيمة الرحالة
أواصر قدرات ، بقدر ما يصنظر إلي  أن  يبحث عن الكمال واستكمال 

ثقافت ، باكتساب أدوات البحث والمعرفة التي يسعى إلى اعتناقها من 
يتحمل أصولها وأصحابها، فيقطع الصحاري والجبال والنجود و

الصعاب والمهاول من أجل إجازة شيخ أو دعوة قطب. حتى إذا عاد إلى 
أن يكون رأي  بلده ففكأن  قد تخرج من مؤسسة علمية ممتازة ال بد و

وهكتا يصير آلراء الرحالة وعلم  وزنت وقيمةت  …م  واسعاصائبا وعل
واعتبارت عند الناس، فيقبلون علي  لالستفادة واالسترشاد. فكثير من 
العلمـاء لم يشتغلوا بالتدريس ولم يتولوا المناصب الراقية إال بعد 

 .2(…الرحلة

وموازاة مع ما سبق، فإن معظم الرحالة المغاربة كانوا محط عناية 
جاب واحترام من طرف كبار علماء المشرق، نظرا للمستوى الرفيع وإع

                                                        
 (. 476مقدمة ابن خلدون فص  -1
 (.  97ص 1أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني فج -2
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 التي ظهر ب  أثناء مناقشات  ومناظرات  وعرق محفوظ ، واستشهاده
من القرآن والحديث وآراء كبار الفقهاء والمؤلفين في المواضيع 

إال بعد المتنوعة، ألن معظم الرحالة المغاربة فلم يرحلوا إلى الشرق 
ومن هنا ال غرابة  …وإلمامهم بفنون مختلفة من العلوم اكتمال ثقافتهم

إذا وجدنا أن المشارقة يتسابقون إلى الحصول على اإلجازة من 
مما جعل البعض يفضل اإلقامة هنال مدة طويلة، أو يقضي  …المغاربة

بها ما بقي من عمره، وقد أسندت إلي  أعلى المناصب آندال في القضاء 
 .1(…والتدريس

لرحلة جلب أكبر عدد من نوادر المؤلفات والكتب كما توخت ا
تبادل وفات العلمية ونقل األشعار واألخبار، تركيزا وتثبيتا لتالقال الثقا

 لومات واآلراء بين المشرق والمغرب.المع

لٍَّف مشرقي كان خامل التكر مجهول القدر لقي صد ى فكم من مؤف
لى   إده، أو أرسلواشتهارا واسعا بسبب رحالة مغربي أدخل  مع  إلى بل

رح  شأهل  وذوي  أو أصدقائ ، فتدارست  الشيوخ والطلبة وعمدوا إلى 
ي  أو تخميس قصائده والرد علي  أو اختصاره ووضع الحواشي عل

ومعارضتها. وكم من عالم مغمور ظهر أمره وكشف عن آرائ  وطار 
 صيت  بسبب نشر الرحالة ألفكاره ومؤلفات .

ت وخلفت دواوين ومجلدات فوكان من لقد تعددت الرحالت وتنوع
أهم األسباب في تدوين هته الرحالت حاجة الدولة إلى معرفة الطرق 

. وهته الحاجة السياسية اقترنت بها حاجة الكبرى التي تصل أقاليمها
وعلى طول الطريق في الشرق والغرب تقيم الدولة ويقيم أهل  …دينية

 .2(…الخير الحبوس والربط معونة للحاج

التهم موسوعة عصرها إن  تنافس الرحالة المغاربة على جعل رح 
 جعلهم يضمنونها فنونا أخرى قد ال تقل أهمية عن سابقتها، ونقصد بتلك
المعارف الجغرافية والتاريخية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية 

ات ، عن للمناطق التي يمر بها الركب وخاصة مناطق استقراره ومجاور
واالتصال المباشر مع الطبيعة والناس والحياة؛ فكان طريق المعاينة 

الرحالة بعمل  هتا يخدم مجاالت علمية متعددة ويقدمها مقطوفة من 

                                                        
 . (88-86ص 1أدب الرحلة بالمغرب في العصر المريني فج -1
 (.9 – 8الرحالت لشوقي ضيف فص  -2
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وينابعها على طبق من ذهب للعالم الجغرافي والمؤرخ أصولها 
واالقتصادي واالجتماعي وغيره، كلٌّ بحسب مرماه وتخصص . بحيث 

لعربي يعرق في مضمون  إلى ناحية أو ن فناً من فنون القول افإذا قلنا إ
إلى أخرى من نواحي الحياة فإننا نقول إن نمط الرحالت يتعرق إلى 

 .1(…كادجميع نواحي الحياة أو ي

إن  نمط أدبي خاص قائم التات، تجتمع في  فنون عدة وموضوعات 
جمة، مما يجعل ضبط معاييره وتعيين مقاييس  أمرا صعبا. وخاصة إذا 

حلة تمتاز بغلبة العنصر التاتي. فأساس هتا النوع هو علمنا أن الر
الشخص المؤلف وأنيت  وما يعرق ل  في سفره، وذكر اإلحساسات 

ها أمام المناظر التي يمر بها، مع إطالعنا على أحوال البالد التي يشعر ب
تا التي يزورها وعلى عوائد أهلها وأخالقهم وأفكارهم. وهو في كل ه

 .2اطف  وعن وجهة نظره الخاص في كل مسألة(يعبر عن نفس  وعن عو

بمعنى أن الرحالة نفس  هو محور االنطالق وعفب رف عدسة مخيلت  
قل ، ويغض الطرف عما سواه؛ فعن آرائ  يصور لنا ما يريد ن

در األحكام؛ فهو التي ومالحظات  وأوصاف  ومشاهدات  وتحقيقات  يصص
نا المادة المعروضة يقرر ما يأخت وعمن يأخته، وهو التي يختار ل

ويفرضها على القارئ ويحاول إقناع  بأن  ينقل الحقيقة، بحكم سلطة 
عاب من أجل أن ينوب عن استطاعت  وقدرت  على تحمل المشاق والص

القارئ في الوصول إلى مصادر األخبار والنقول فإنها شخصية الرحالة 
بة، بعادات  بحاالت  النفسية المتقلبطبيعت  ومزاج  وبوجدان  وبفكره، 

إن  …التهنية والمجتمعية، بعواطف  الخاصة، بميول  الفطرية والمكتسبة
وأخبار ومشاهدات ما نجده في هته الرحالت من أوصاف وحكايات 

غالب األحيان العنصر التاتي إلى العنصر  للدُّور والبيئات ال يتعدى في
ا فيما الموضوعي. إن للخيال أثره، وللعاطفة والثقافة الشخصية دوره

 .3(…يصحكي وما يصوصف وما يصستقبال وما يصستملال

إن نظرة الرحالة المغربي قبل انطالق رحلت  كانت نظرة تقديس 
مشرقي، بحكم اعتقاده أن في المشرق من مؤهالت الكمال  لكل ما هو

لشيء الكثير. فكان أثناء رحلت  كثيرا ما يصطدم بواقع والقمة والسمو ا
                                                        

 (. 6أدب الرحلة عند العرب فص -1
 (.  8. فص1958 – 2مقال: الرحالة المغاربة وآثارهم. دعوة الحق ع  -2
 (. 175مظاهر الثقافة المغربية فص -3
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نان قلم  للنقد والتجريال والسخرية والعنف مخيب لظن  يجعل  يطلق ع
نِيف ب  وهو يقوم أحيانا بالمقارنات بين  أحيانا، للتعبير عن اإلحباط التي مص

فكان بعضهم يخل بالموضوعية  ل بلده وأحوال البالد التي يزورها.أحوا
ويحرف األحكام واألوصاف عن حقيقتها بواسطة التعميم والحكم على 

سلول األفراد، نتيجة التسرع رغم قصر مدة الكل بأوصاف البعض و
 المعاشرة والمخالطة.

ن وبالمقابل نجد بعض الرحالة نزيها في أحكام  ونقوالت ، يمندح من
 يراه مستحقا لتلك ويغض الطرف عن التجريال والنقد الالذع.

 ومن أجل تحقيق اإلمتاع الفني والطرافة األدبية التي هي من
اختلفت أساليب الرحالت، وتنوعت  الشروط الجوهرية لكل عمل فني

نة حتى داخل الرحلة الواحدة، حيث استخدمت لغة ووسائل وأدوات معي
را وشعرا، كالوصف التي يقوم على بغية التواصل مع القارئ نث

ادف استغالل الحس والعيان المباشر والتعبير عن  بلفظ دقيق مقرر ه
 الجتماعية.لجغرافية والتاريخية والنقل المعلومات الخاصة با

كما اعتمدت الرحلة أسلوب الحكاية لنقل األحداث والوقائع وأخبار 
ق القارئ إلى معرفة الشيوخ والعلماء وتقديم مؤلفاتهم، عن طريق تشوي

التسلسل لألحداث والحبكة والنهاية، فوال نبالغ إذا قلنا إن الرحالت من 
التهمة التي بي لسبب بسيط وهو أنها خير رد على أهم فنون األدب العر

طالما اتُِّهمف بها هتا األدب، ونقصد تهمةف قصوره في فن القصة. ومن 
ا ما تقدم  كتب الرحالت غير شك أن من يتهمون  هته التهمة لم يقرؤو

 .1(…من قصص

وحتى تصل الرحلة إلى تحقيق أهدافها لم يركب الرحالة دائما 
ة بل راعى أسلوب الزخرفة والتصنيع والمحسنات البديعية واللفظي

ثِينف وطرقهم التعبيرية  د ِ حف التوازن في ذلك، بتوظيف أسلوب المص
والعلوم. كما  ومصطلحاتهم عند الفهرسة والبرامج وتقديم األشخاص

استخدم البساطة والعفوية في التعبير وتجنب قيود الصنعة والسجع، ألن 
سوس وتقرير ما هو واقع ومح المراد هو توصيل األفكار وتأدية المعاني

ومتفق علي ، كما هو الشأن عند وصف المشاهد وتقديم الطرق الصوفية 
وقد تستخدم لتلك وأربابها واألبحاث الفقهية ومناقشة القضايا العلمية، 

                                                        
 (. 408األدب المغربي لمحمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي فص -1
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األلفاظ العامية والدخيلة والتعبير الشعبي المتداول. إال أن أسلوب 
ا، الت، وخاصة العلمية منهالصنعة والزخرف يبقى سمة بارزة في الرح
 بتوظيف تقنية األسجاع والتوازن والترادف.

وتبقى الرحلة دائما مصدرا ثرا لكثير من النصوص األدبية 
را واوين الخاصة واألشعار المروية، بل مصدوالرسائل الفقهية والد

و أمينها في مؤلف  ألهميتها لمؤلفات بأكملها حرص الرحالة على تض
اء لعلماوامتدادا للعديد من  لغرابتها في بلده. كما ضمنت الرحلة شهرة

 والطرق الصوفية، وذلك بالتعريف والترجمة. 

ة لم يكن على أن ما جاء في متن جل الرحالت المغربية الحجازي
األخبار المحلية والداخلية  يشفي غليل الباحث ويثير اهتمام  فيما يخص

ه للبلد التي انطلقت من  الرحلة إال نادرا فوكم كنا نود أن تتناول هت
الرحالت المجتمع المغربي فتصف  ماديا واجتماعيا كما فعلت بالنسبة 

. 1(…للمجتمعات األخرى، لكنها لم تنصب إال على خارج المغرب
باستثناء بعض الرحالة التي أشاروا في مقدمة رحالتهم إلى بعض 
األحداث المتزامنة مع خروجهم للرحلة كأبي سالم العياشي. ومنهم أيضا 

سحاقي في رحلت  رفقةف األميرة خناتة، فقدم لمحة عن مدينة فما كتب  اإل
تازة تاريخيا ومعماريا وثقافيا. ولنفس الرحالة وصف شيق الحتفال 

 .   2دينة فاس بيوم خروج الركب المغربي لهته المدينة(م

 

 

 

 

 

                                                        
 (. 118مظاهر الثقافة المغربية فص -1
(. انظنر تفاصنيل هنته المسنألة 160مقال: الرحالت المغربينة الحجازينة، محمند المننوني فص -2

ومالحظات هامة حول زهد الرحالة المغاربة عن تسنجيل منا يشناهدون  بنالمغرب وتعنريفهم 
وبعنندها(. فواألميننرة  135ص 2بعلمائن  فنني: أدب الرحلننة بنالمغرب فنني العصننر المرينني فج

زوج المنولى إسننماعيل العلننوي وأم ولنده عبنند هللا التني كانننت سننافرت  خناثنة هنني بننت بكننار
(. مقننال محمنند الفاسنني: الرحالننة المغاربننة وآثننارهم. دعننوة الحننق. سنننة ـهنن1131للحننج سنننة 

 (. 24– 23فص  4ع  -م 1959
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حداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية وصف ألهم األ -1
 لفكرية بالمغرب على عهد أبي سالموا

 

الت المغربية من وصف لمناطق  بالرغم من خلو معظم الرح 
افية الثقواالقتصادية والفكرية و المغرب وأحوال  السياسية واالجتماعية

ت جاالإال لماماً، فإن التطرق لوصف أهم الجوانب البارزة في هته الم
في البلد التي انطلقت من  الرحلة ل  أهمية قصوى في الكشف عن 

تاج  نالرحالة، وجعلت  –المؤثرات الحقيقية التي انطلق منها المؤلف 
 يئت بلمعايير أو تلك، على أساس أن المؤلف المفكر ابن يخضع لهـته ا

 ومحيط .

لقد عاصر أبو سالم ببلده المغرب ظروف انتقال الحكم من الملول 
نهاية القرن  ( إلى ملول العلويين؛ ففي1074إلى  915عديين فمن الس

 العاشر وبداية الحادي العشر الهجريين عاش المغرب سلسلة أحداث
ووقائع تحكمت في أفول نجم دول وقيام أخرى، كما أبرزت زعامات 

كان لها نصيب وافر في تخطيط  –زوايا وطوائف –اعيةدينية واجتم
سلطة الحاكمة بالحروب وتهدئة الفتن. كما كان مصير البالد وانشغال ال

لها دور مهم في تدهور االقتصاد وانتشار المجاعة والوباء وانعدام 
ن، وظهور األطماع الخارجية خاصة على السواحل األمن واألما

المغربية. مما انعكس آثاره سلبا وإيجابا على الساحة الفكرية والثقافية 
 .1في الزوايا والمؤسسات التقليديةانت عرفت تمركزا علميا التي ك

قد ( ـه1012 –986كانت الدولة السعدية أيام حكم المنصور التهبي ف
ن الداخلية ألوضاع بالمغرب وإخماد الفتعملت على استقرار نسبي ل

صفت بالدولة العظمى التي داع صيتها  المتمركزة بين فاس ومراكش، فوص
ان وإلى منطقة توات بالخارج، والتي وصل غزوها إلى بالد السود

لتأمين حاجيات الدولة عسكريا واجتماعيا. لقد احتفظت  2وتيكورارن
السعديين في جميع  كتب التاريخ بالحديث عن إنجازات الملول

                                                        
مقننال: مراكننز النندرس والتكننوين وآثارهننا فنني الحركننة العلميننة واألدبيننة بننالمغرب علننى عهنند  -1

 وبعدها(. 117فصلعبد هللا المرابط الترغيي إسماعيل السلطان موال
 االستقصننننا (.117-73فصالفشننننتالي الشننننرفا لعبنننند العزيننننز موالينننننا مننننآثر فنننني الصننننفا مناهننننل -2

 وبعدها(.98ص 5فجللناصري
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المجاالت، والتي كانت تحمل في طياتها أسباب تفككها وتدهورها، نتيجة 
اد رجال السلطة القائم على النسب الشريف واألحقية في استبد

االستمرارية، فأقمعت أصوات أرباب الزوايا، وقسمت واليات المغرب 
ي المواد على أبناء المنصور األكفاء والضعفاء، وبدا الغالء المفرط ف

الغتائية نتيجة ارتفاع القيمة الضريبية على السكان التين أثقل كاهلهم. 
إلى سنة  ـه1007ن سنة باإلضافة إلى الوباء التي اجتاح المغـرب م

. كما كان ظهور نزاعات بين األبناء والحفدة على السلطة بعد ـه1016
لة سببا رئيسيا عجل بسقوط الدو ـه1012وفاة أحمد المنصور سنة 

 السعدية.

فظهرت االنقسامات في الحواضر والبوادي، وظهرت أطماع 
 بعض األترال على الحدود المغربية الشرقية، وأخرى أوروبية على

ما ظهرت بالداخل قوى تنازعت على استقطاب الثغور الشمالية. ك
األنصار لتحويل المغرب إلى إمارات مستقلة، حتى شبهت الحالة 

 ول الطوائف باألندلس.بالمغرب آنتال بوضع مل

وكانت تلك االنقسامات قد ظهرت على شكل زعامة أرباب الزوايا 
 والحركات الجهادية المتعددة، الثائرة على السلطة التي آل المغرب
بسببها إلى حالة انعدام األمن والقلق االجتماعي التي ساد المدن والقرى 

ى كان الرجل على السواء، ووقع السطو والنهب لألمالل الخاصة؛ حت
 .1يرجع إلى بستان  فيجد من يحتل  ويأخته بإذن من السلطان

يقول المختار السوسي فكان المغرب منت استتب األمر للسعديين 
وقد خلف  من شتتوا  …ن من قوة هته الدولة الفتيةمحوطا بسياج متي

األمر وبعثروا القوة من الحكومة، وجرؤوا األمة على االستهانة بهـم، 
هم على العرش، حتى تفرق المغرب أوزاعا، وصارت نواحي  بتهالك

 . 2(…ت السبلطرائق قددا، وفشا الخوف ونهب المتاع وقطع

دولة العلوية أشب  ما تكون فولقد كانت وضعية المغرب قبيل قيام ال
بها قبل قيام نظام السعديين: انشطار البالد إلى رقع نفوذ عديدة تخضع 

دي يتكي  انعدام األمن واالستقرار، وقلق للمد والجزر، وتدهور اقتصا

                                                        
 (.  107نزهة الحادي فص -1
 (.31-30فص قديماً وحديثاً لمحمد المختار السوسي إيليغ -2
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اجتماعي يسود المدن واألرياف ويعرقل نشاط السكان في مختلف 
 .1 مجاالت الحياة(

عرفها المغرب بعد سقوط السعديين ونسجل هنا االنقسامات التي 
 .  2وقبيل قيام الحكم العلوي كما لخصها الدكتور العلوي بنصر

(، ـه1099 – 974سطى من المغرب فالدالئيون في المنطقة الو – 1
باإلضافة إلى الدور الديني والصوفي التي لعبت  الزاوية الدالئية فقد 

فاس ومكناس وما استولى زعيمهم محمد الحاج الدالئي على مدينة 
 . وبعد اغتيال أبي عبد هللا العياشي المجاهد سنة3ـه1074جاورهما سنة 

 ، امتد نفوذه إلى مدينة سال.ـه1051

-1023العياشي في السهول الشمالية على المحيط األطلسي ف – 2
دة ( وكان قد استنجد ب  أهل المناطق الساحلية المغربية المهد1051

 غالي، فحقق انتصارات واشتهر أمره.بالهجوم اإلسباني والبرت

عة السمالليون في إقليم سوس والصحراء المغربية ومنطقة در – 3
لسماللي المعروف سي أبي حسون ا( بزعامة السوـه1081 -1022ف

 ببودميعة.

 الخضر غيالن التي خلف المجاهد العياشي، وكان مقره قصر – 4
 كتامة فالقصر الكبير(.

( ـهن1069( وأسنرة الشنبانات فسننةـهن1019ابن أبي محلي فسننة – 5
 بمراكش.

سننبتة ومليلينننة والجننزر والبريجنننة فالجدينندة( تحنننت االحنننتالل  – 6
 البرتغالي.

 .4ـه1050في سجلماسة ويون العل – 7

لقد حاولت هته الزعامات قيادة مناطق نفوذها إلى بر األمان، وذلك 
لجهاد، إما باالعتماد على رابطة الشرف أو بنهج طريق التصوف وا

                                                        
 (.14ص 3اهيم حركات فجالمغرب عبر التاريخ البر -1
 (. 10ص 1فج لعبد هللا بنصر العلوي يبالمتصوف األدأبو سالم العياشي  -2
 (.143ص 2فج لمحمد الطيب القادري نشر المثاني -3
بسط الدكتور بنصر في رسالت  الحديث عن مالمال هته الزعامات مسنتقيا معلوماتن  منن أهنم  -4

 (.20- 8ص  1محلها من الرسالة فج المصادر المؤرخة لتلك المرحلة، انظرها في
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محاولة من الطرفين إلى إرجاع البالد إلى سابق عهدها القوي المستقر. 
ي انطلق من سجلماسة ولكن ذلك دون جدوى، باستثناء النفوذ العلوي الت

بزعامة أحد أعقاب موالي علي الشريف األول موالي علي الثاني، 
يف الثالث دفين مراكش والتي من أحفاده المباشرين موالي علي الشر

لَّفف حكام المغرب العلويين و جد الملول العلويين. هتا األخير التي خف
-1075د ف(، وموالي رشيـه1069-1050األوائل موالي مفحمد الشريف ف

 (.ـه1139-1082والمولى إسماعيل ف (ـه1082

لقد كانت مناطق األحداث الحساسة بالمغرب والمتمثلة في 
المناطق  سجلماسة ودرعة وفاس ومكناس ومراكش وسوس هي

والمراكز الثقافية العلمية نفسها التي اعتمدها مفكري المرحلة، وارتادها 
( من ـه1074إلى  ـه962ف معظمهم إما للسكنى أو للطلب. فتطابق فترة

الناحية السياسية العصر السعدي التي تميز بنهضة شاملة في العلوم 
ين ونشاط لعاملين أساسيين هما تشجيع العلماء من طرف الملول السعدي

 .1(…الزاوية الدالئية

لقد تفاعلت أحداث سياسية كبرى بالمغرب قبل أن تستقر األحوال 
. فمنت أن بويع الشريف بسجلماسة ـه1082في عهد المولى إسماعيل سنة 

واألحوال الغير مستقرة في تصاعد واصطدام، فقد كانت سجلماسة آنتال 
ون الظلم واالستبداد خاضعة ألبي حسون أمير سوس، وكان سكانها يعان

وفرق الضرائب من طرف والتها، فكانت عدة خصومات بين 
واجهات الشريف وأهل تبوعصامت من حصون سجلماسة، أودت إلى م

مسلحة، استنجد خاللها الشريف بأهل سوس، وأهل تبوعصامت 
ألخير بالدالئيين التين كانوا تقربوا من أبي حسون ضد الشريف. هتا ا

. وبعد 2واعتصقل من طرف أبي حسون ـه1047سنة  التي هصزمت قوات 
( بويع ـه1069ابتعاد الشريف وزهده في السلطة فووفات  بعد ذلك سنة 

التي تصدى لمواجهة قوات أبي  ـه1050مفحمد الشريف سنة  ابن  المولى
وقصد فاس للقضاء  3حسون بسجلماسة واستولى على درعة وأعمالها

. فلم يتم ل  أمر بها ـه1056عة سنة على الدالئيين، فكانت وقعة القا
فانصرف راجعا إلى بلده بعد االتفاق على أخته المناطق الصحراوية إلى 

                                                        
 (.56الحياة األدبية في المغرب فص  -1
 وبعدها( 19ص 3(. المغرب عبر التاريخ فج13ص 7االستقصا فج -2
 (.16ص 7االستقصا فج -3
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. وبقي بها مستوليا 1ون  إلى ناحية الغرب للدالئيينجبل بني عياش وما د
 .2ـه1075على ما بيده إلى أن توفي في حرب ل  مع أخي  الرشيد سنة 

الص فاس ومكناس من السيطرة هتا األخير التي عمل على استخ
، ثم أنقت مدينة تطوان من قبضة أسرة النقسيس، ـه1076الدالئية سنة 

خضع لحكم  منطقة الغرب ذلك أ . وبعد3وبعث بهم إلى سجون فاس
. وقصد مراكش 4التي كانت تحت سيطرة الخضر غيالن ودخل القصر

ية خرج لفتال الزاو ـه1079. وفي سنة 5وقضى على إمارة الشبانات
، وعمل على نفي أسرة محمد 6الدالئية، فاستنزل رئيسها وأهلها وهدمها

تلمسان حتى الحاج إلى فاس وبعدها إلى خارج المغرب، حيث استقرت ب
عهد المولى إسماعيل التي سمال لهم بالعودة إلى المغرب، حيث حظيت 

 .7سرة الدالئية من  بالرعاية والتكريماأل

 عود اليوسي في رائيت  الزاويةوقد رثى أبو علي الحسن بن مس
 الدالئية وبكى أيامها ومطلعها: 

 فأكننف جفننن العننين أن ينثننر النندرا

 

 افيأبى ويعتاق العقينق بهنا خمنر
 

ولم يصرح فيها بأسمائهم مراعاة لجانب السلطان، وذلك هو  … 
الواجب والمناسب. فرحم هللا الشيخ اليوسي، ما كان أعرف  بمقتضيات 

 .8األحوال(

فقد كاد أن يصيبها نفس مصير الدالئية  الزاوية العياشيةن أما ع
 كما –بسبب عالقتها بها وبشيوخها، رغم ابتعادها النسبي عن السياسة

في يوم  ـه1079فقد ذكر القادري أن المولى الرشيد خرج سنة  –كرسنت

                                                        
 (.17ص 7االستقصا فج -1
 (.23ص 3(. المغرب عبر التاريخ فج31ص 7(. االستقصا فج145ص 2نشر المثاني فج -2
 (.34ص 7جاالستقصا ف -3
 (. 159ص 2نشر المثاني فج -4
(. 358إلننى  350فمننن ص ألبنني الربيننع سننليمان الحننوات والقصننيدة طويلننة. البنندور الضنناوية  -5

 (.38ص 7االستقصا فج
 (.36ص 7(. االستقصا فج180ص 2نشر المثاني فج -6
 (.28ص 3المغرب عبر التاريخ فج -7
 (.38ص 7االستقصا فج -8
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السبت سابع ذي الحجة لحركة آيت عياش فغزاهم، ورجعوا عن 
 .1رجع إلى فاسالخروج علي ، فسامحهم، ف

إلى جل هته األحداث التي ذصكرت مختصرة وأخرى عديدة يشير 
وهاجت بين أبو سالم بقول  في مقدمة الرحلة فودبت عقارب الفتن 

الخاصة والعامة مضمرات اإلحن وانقطعت السبل أو كادت، وماجت 
 .2 األرق بأهلها ومادت(

 3أثناء الرحلةوهي المرحلة كتلك الحرجة التي أشار إليها أبو سالم 
وطالب شيوخ  بالمشرق بالدعاء والتوسل إلى هللا لتخليص البالد والعباد 

 م:من الظلم والقهر والفتن، يقول أبو سال

 يا رب إن ملنول األرق بعضنهم

 

يعلننننو علننننى الننننبعض بالتشننننريد 

 والهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالل

 
 أنننننننت مملكهننننننم وأنننننننت مننننننالكهم

 

 فهننـم منننع الملننك فنننـي رق وملنننك

 

شيخ أبي سالم عبد القادر الفاسي بالسننة وهي المرحلة التي وصفها 
 .4الشهباء التي أكثرت في القرى هدما وفي األقوات نهبا

امل مال عصر العياشي التدهور الشنويمكن القول فبأن من أبرز مال
سياسيا لعدم وجود قوة متماسكة تعننى بشنؤون النبالد؛ فقند كنان المغنرب 

أوائل حكم العلنويين، يعيش مرحلة انتقالية، وهي أواخر حكم السعديين و
ممننا عرضنن  ألطمنناع النندول واألفننراد. ومننن مالمحنن  أيضننا أن االتجنناه 

تلنك الفتنرة انعنزال تنام عنن  الصوفي أثر في الحياة السياسنية. وطنرأ فني
فوكنتيجنننة لهنننتا المينننل نحنننو  .5 مجرينننات األحنننداث العلمينننة فننني أوربنننا(

تهنننا التصنننوف كثنننرت الطنننرق الصنننوفية وتعنننددت الزواينننا، إال أن أهمي
اختلفننت بنناختالف شخصننية رؤسننائها، حيننث كننان فننيهم أميننون وعلمنناء 

وينا وسنيون ومبتدعون. فكانت هنالك زواينا إصنالحية أسنهمت إسنهاما ق
في إخراج المجتمنع المغربني ممنا كنان يتخنبط فين  بفضنل العلمناء النتين 

                                                        
(. وعننن مصننير الزاويننة العياشننية وأهننم 39ص 7(. االستقصننا فج218ص 2نشننر المثنناني فج -1

 األحداث بها ينظر محلها من هتا التقديم. 
 (.  7ص  1الرحلة ف ج  -2
 ملحقة ضمن نسخة الخزانة الحمزية. -631لوحة رقم  -3
 (. 11ص  1مقدمة الرحلة فج  -4
 (. 62. المقدمة فصلمحمد أمحزون المدينة المنورة في رحلة العياشي -5
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كالزاوية الدالئينة والعياشنية والناصنرية  …كونتهم والدعاة التين جندتهم
 . 1(…ية والقادريةوالفاس

وموازاة مع تدهور األحداث السياسنية المنتكورة لنم تكنن األوضناع 
المضنطربة، يقنول أبنو االقتصادية واالجتماعينة فني معنزل عنن السناحة 

فأضنرم الجنوع فني سنائر األرجناء نناره،  ـهن1072سالم عن أحداث سننة 
ر فني فتولد من  من الفتك والخرابة ما أعلى تفرينق الكلمنة منناره، وتطناي

ه، واتخنتت البدعنة شنعارا،  ارص ه، وأهان خيار كل قطنر شصنرَّ ارص كل أفق ِشرف
 .2(…ولده والزندقة دثارا، وفر الساكن من بلده والوالد من

ويمكن أن نتصور أن هته العبارات كانت لسنان حنال كنل المغاربنة 
المتضررين من حالة التسيب وفقدان األمن واألمان اللتين كان المغنرب 

، والنتي بعند ـه10يام حكم أحمد المنصور التهبي أواخر القرن عاشهما أ
وفات  تعددت المحن وتدهورت القنيم وعمنت الفوضنى والغنالء وحناالت 

بننؤس والمجاعننة والحننروب للسننيطرة علننى السننلطة مننن طننرف البننناء ال
صننري: فإن المغننرب عننرف غننالءا عظيمننا فنني هننته واألحفنناد. يقننول النا

ين وربع مد في مدينة فاس، وبلغ صاع البنر الحقبة حتى بيع القمال بأوقيت
فني مدينننة سننال مثقنناال. وانتشننرت المجاعنة لقلننة المننؤن حتننى أكننل الننناس 

وفي أواخر سننة ثنالث وسنبعين ألنف منع السننة  …ىالجيف وكثر الموت
التي بعدها حدثت مجاعة عظيمة بالمغرب، ال سيما فاس وأعمالها، أكنل 

وخلننننت النننندور وعطلننننت الننننناس فيهننننا الجيننننف والنننندواب واآلدمنننني، 
 .3(…المساجد

كانت مجاعنة كبينرة  …بفاس ف ـه1063ويقول القادري عن أحداث 
صننننفارين جهننننرا وخلننننت وأصكننننل اآلدمنننني بوسننننط ال …وأكلننننت الجيننننف

 .4(…تحوما

فارتفع السعر في هتا العام بفاس،  ـه1073ويقول كتلك عن أحداث 
  فبلغ الصاع الشرعي من القمال خمسة دراهم شرعية، وأكلت في

الجيف، وكثر الموت، وكان عدد من دفن من األموات من المارستان 

                                                        
 (.47فص  لعبد الكبير المدغري العلوي الفقي  اليوسي -1
 (.6ص  1مقدمة الرحلة فج  -2
 (.155الدرر فص (. نقال عن التقاط13ص  7االستقصا فج -3
 (.67ص 2نشر المثاني فج -4
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كل وأ …دون دون ما دفن من األزقة أربعة وثمانين ألفا فيما قيل
 .1اآلدمي(

ويقننول المختننار السوسنني تعقيبننا علننى األحننداث المتنندهورة بمنطقننة 
نغِ لمنن كنان  سوس فوإن أردنا أن نبني هتا الحكم على أساس متنين فل نصص 

إذ ذال يصننف سننوس بعنند المنصننور الننتهبي فيقصنند بنن  القاضنني حيننا 
فزلزلنت األرق زلزالهنا  …التامانارتي( نقال عن الفوائد الجمنة يقنول: 

نالها؛ فطاش الوقور وعاش المحقور ووضنع لها من الفتن والفساد ما ونا
 .    2(…النفيس ورفع الخسيس

رب كمننا تشننير كتننب التنناريخ إلننى الجفنناف الننتي كننان اكتسننال المغنن
. وكنتلك انتشنار المصنابين ـه1072و ـه1063و ـه1044و ـه1022سنوات 

 .   3ـه1089و ـه1072و ـه1008بوباء الطاعون سنوات 

ئب عملنننت مجتمعنننة علنننى تقنننويض التوازننننات المصنننا كنننل هنننته
االقتصنادية للمجتمننع المغربنني البسننيط آنننتال، والننتي تضننرر مننن جننراء 

ب والسنطو والفسناد. وكنان ذلك كثيرا وتفككت أواصره وعراه وعم النهن
لصنننوا مسنننؤولية تلنننك األحنننداث  مَّ فقهننناء العصنننر وبعنننض المثقفنننين قننند حف

طبا م، يقول أبو علي اليوسي مخاواألوضاع المتردية إلى الحكام وحاشيه
بناة فلينظر سنيدنا، فنإن ج …السلطان المولى إسماعيل: فأما األمر األول

دم ا اللحنم وشنربوا النمملكت  قند جنردوا ذينول الظلنم علنى الرعينة، فنأكلو
يا ما الندنوامتشوا العظم وامتصوا المخ، ولم يتركوا للناس دينا وال دنيا؛ أ

 فتنننوهم عننن . وهننتا شننيء شننهدناه ال شننيء فقنند أخننتوها، وأمننا النندين فقنند
 ظنناه. ثم إن أرباب الحقنوق قند ضناعوا ولنم تصنل إلنيهم حقنوقهم. فعلنى

ن لظلننم، وال يغتننر بكننل مننجبنناة، ويكننف أيننديهم عننن االسننلطان أن يتفقنند ال
 هللايننزين لنن  الوقننت، فننإن كثيننرا مننن النندائرين بنن  طننالب النندنيا ال يتقننون 

لال وأن يتفقد المصنا …والنفاق والكتب تعالى وال يتحفظون من المداهنة
ويبسط يد الفضل على خنواص النناس منن أهنل الفضنل والندين والخينر، 

 ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل:

 النعمنننننناء مننننننني ثالثننننننةأفننننننادتكم 

 

1يدي ولساني والضمير المحجبا(
 

 
                                                        

 (.155التقاط الدرر فص  -1
 (. 31-30إيليغ قديما وحديثا لمحمد المختار السوسي فص -2
 (.155-112-106-66فص لمحمد الطيب القادري إلتقاط الدرر -3
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وأمام تفاعل كل األحداث السابقة لم تقف الزوايا مكتوفة األيدي بنل 
لت بعضصها إبرازف دورها المتمثل في تهدئة النفوس وتسكينها، وربنط حاو
قننات االجتماعيننة اعتمننادا علننى الننوازع الننديني والروحنني، فنضننمت العال

وأخنرى للتضنرع والتوسنل باألنبيناء والعبناد والزهناد مواسنم لالستقسناء 
والصننالحين وإنشنناء األوراد وقصننائد المننديال النبننوي، ورحلننة أبنني سننالم 

لى أنماط عدة مما قلناه، نتيجة التأثر البلينغ النتي كنان يحنز فني متوفرة ع
عنن نفس أبي سالم والنتي جعلن  يحبنت مجنالس النتكر واألوراد، ويبحنث 

رل الصوفيين في طقوسهم. وهو التي جعل  يرحل الطرق والزوايا ويشا
ويجاور بالمدينة المنورة لينفع بما سيجني  منن فوائند وتمنار بنالدفه وأهلفن  

 2، كما يقول في قصيدت :وذوي 

 أحبننة قلبنني ال ضننرار وال ضننرر

 

 ولكننننا نرضننـى بمننـا سنناق  القنندر  

 
 سننأنفعكم فنني غيبتنني بالنندعاء فنني

 

مواقننف حجنني حيننث أصننفو مننن 

 الكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندر  

وبعد أن اتصهم بالفرار واالستسالم والهروب من مسؤولية الدفاع عن  
 :3الوطن واألهل يقول أبو سالم

 رراـوقننننالوا فننننررت ولننننيس الفنننن
 

 لمثلنننننك فننننني القنننننوم منننننن فعلننننن 

 
 فقلننننت فننننررت إلننننى المصننننطفى

 

 ومثلنننننننني يفننننننننر إلننننننننى مـثلننننننننـ 

 

أما عن المجال الفكري واألدبي في عصر أبي سالم وقبل  بقليل فإن  
لألحداث السابقة النتكر انعكاسنات بيننة فني هنتا المجنال إيجابينة فني  كان

فقننت كثينر منن األحيننان، حينث لنم تعننرف الحركنة الفكرينة نكوصننا، بنل ن
سوقها أشد النفاق، بسبب إدرال المثقفين للمسنؤولية الملقناة علنى عناتقهم 

نفننوس واسننترجاع فنني المسنناهمة بالتوعيننة واإلرشنناد ومحاولننة طمأنننة ال
تا باإلضافة إلى ما اشتهر عن جنل الملنول السنعديين والعلنويين األمل. ه

                                                                                                                                               
 (.96-95فص لعباس الجراري عبقرية اليوسي -1
 (.10ص  1 مقدمة الرحلة فج -2
 (.10ص  1فج  نفس  -3
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يننة مننن ولننوع بفنننون األدب وتشننييد المكتبننات والمسنناجد والمراكننز الثقاف
 وتعيين أوقاف لتلك.

فهننتا أحمنند المنصننور الننتهبي علننى سننبيل المثننال كننان مشنناركا فنني 
معارف عصره ولن  شنعر، كمنا كنان لن  اهتمنام بالحنديث والفقن  والنحنو 

، وكان يننظم حلقنات الندرس بالقصنر وطلنب اإلجنازة 1للغة وغير ذلكوا
 .2من علماء

عنننرب كمنننا أن المنننولى الرشنننيد أعطنننى األدينننب الشنننهير شننناعر الم
دة العقيقينة وغيرهنا والملحون أبا عثمان سعيد التلمسناني صناحب القصني

نحوا من خمسة وعشرين رطال من خالص التهب، جائزة ل  على بعض 
. كمنا كنان المنولى الرشنيد 3ايات  فني هنتا المعننى كثينرةأمداح  في ، وحك

. فوكان رحم  هللا جوادا سخيا، 4يحضر مجالس الشيخ اليوسي بالقرويين
قصده بعض طلبة ثغر الجزائر الناس إلي  من المشرق فما دون ، و رحل

 فامتدح  ببيتين، وهما:

 فننناق بحنننر الفنننرات منننـن قطنننر

 

 منننن نننندى راحتينننك عنننتبا فراتنننا

 
 اس فيننن  والنننتمس الفقنننـغنننرق النننن

 

 ـننننر خالصننننا فلنننننم يجننننده فماتنننننا

 

 .5فوصل  بألفين وخمسين دينارا(

لعلمني ونفناق سنوق  ومن الدارسين من أكد على اسنتمرار النرواج ا
المشنرق، رغنم الظنروف الحرجنة التني عاشنها وتفوق  أحيانا عمنا كنان ب

المغرب في أواخر حكنم السنعديين وبداينة العلنويين. فكنـان المغنرب فني 
ـ  ينعم ـ خصوصا على عهد المولى رشيد والمولى إسماعيل ـه11القـرن 

حافظنة علنى بنهضة علمية لم تتوفر مثلها للمشرق، بل إن النبالد بقينت م
لمة التي فصلت بين نشاط فكري وثقافي ذي بال حتى في تلك الفترة المظ

، والتمكين لدولة منوالي رشنيد سننة ـه1012موت المنصور التهبي سنة 

                                                        
 (.265فصلعبد العزيز الفشتالي مناهل الصفا  -1
 (.110ص 6االستقصا فج -2
 (.31ص 7االستقصا فج -3
 (.194ص 2نشر المثاني فج -4
 (.44ص 7جاالستقصا ف -5
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. والفضـل في ذلك يرجع إلى وجود عدد من الزواينا التني كاننت ـه1079
 . 1تجمع بين نشر العلم وبين الزاوية(

 وتازروالت ن وسال وإيليغ وتارودانتكما أن فاس ومراكش وتطوا
 شيوخوغيرها كانت مقام عدد كبير من األدباء والشعراء والعلماء وال

 حصر:بيل المثال ال الالتين نبغوا في هتا العصر، ونتكر منهم على س

 (.ـه1089أبا عبد هللا محمد بن ناصر دفين درعة فت  -

فت  أبننا محمنند عبنند القننادر بننن علنني بننن يوسننف الفهننري الفاسنني -
 (.ـه1091

أبننا عبنند هللا محمنند بننن سننليمان الروداننني السوسنني الفلكنني فت  -
 (.ـه1095

 أبنننا زيننند عبننند الرحمنننان بنننن عبننند القنننادر الفهنننري الفاسننني فت -
 (.ـه1096

 (.ـه1102 علي الحسن بن مسعود اليوسي فت أبا -

 2(.ـه1136أبا عبد هللا بن أحمد المسناوي الدالئي الفاسي فت  -

ا عديدة ومتنوعة من في هته المرحلة فإنه أما عن الكتب المؤلفة
تفسير وحديث وفق  وتصوف ومنطق وأصول وعلم الكالم ونحو 

 .  3وبالغة وبيان وكتب تراجم وأنساب ودواوين شعرية

إال أن الظاهرة البارزة في هتا العصر هو نشاط الزوايا التي لم 
علمي، تكتف بالمشاركة السياسية بل كان لبعضها اهتمام سياسي ديني 

تمثل في التنافس على إغناء المكتبات بالكتب والمؤلفات، وعيا منها 
بعد أن ساد بأسباب نشر الوعي الديني والصوفي والثقافي. وذلك 

دنيا والهروب من الشعور بالقهر والظلم، وانتشرت العزوف عن ال

                                                        
 (.73الفقي  اليوسي فص -1
وبعدها(. والالئحة طويلة كما يقول عبند هللا  293ص 1انظر تراجمهم في النبوغ المغربي فج -2

كنون فال يتسع لنا المجال لإلتينان علنى تنراجم أعينان علمناء هنتا العصنر كلهنم، ألن عنددهم 
شنناهير رجننال المغننرب معللننين بننأن بننين أينندينا مجنناال فسنيحا فنني كتنناب: ذكريننات م …كبينر

 وكتاب: شخصيات مغربية(. 
 وبعدها(. 310ص 1انظر لوائال جل المؤلفات في هتا العصر في النبوغ المغربي فج -3
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الدعوة إلى االعتكاف واالشتغال بالتعبد والتوسل والتأليف في مناهج 
 لصوفية ونظم المولديات والتكثير من األمداح النبوية.الطرق ا

لتي عرفت إلى اومن أشهر زوايا ذلك العصر الزاوية الدالئية 
بالتصوف وأهل  ومريدي  ومشاركات جانب النشاط السياسي عناية بالغة 

. وكتلك الزاوية الفاسية والناصرية 1في العلوم األدبية واللغوية
 اشية التي سنفصل فيها القول فيما بعد.بتمكروت والسماللية، والعي

لقد اعتمدت الزوايا على االنتماء القبلي والفكري للحفاظ على 
العلم الصوفي  مصالال طائفتها، واالطالع بالدور الفعال في نشر

، 2واالعتكاف إلى العلوم ومناقشة القضايا الفكرية المطروحة في الساحة
تجاه الصوفي السني المستمد فكانت الزوايا بتلك في المغرب محورا لال

قة الجنيد، التي انتشرت في البالد بفضل القطب أصول  من طري
(، ـه622 فت المغربي عبد السالم بن مشيش صاحب الصالة المشيشية

( ـه656والتي أثر سلوك  في تلميته أبي الحسن علي الشاذلي فت 
لطريقة صاحب األذكار واألحزاب. فتعدد المريدون والتالميت، وعرفت ا

ر منهم محمد الشاذلية صدى واسعا في أوساط الزوايا المغربية. واشته
 …(ـه899( والشيخ أحمد زروق فت ـه810بن سليمان الجزولي فت 

ادي عشر تعددت الطرق والطوائف نظرا لالضطرابات وفي القرن الح
َّم العباد في  السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتدخل األجنبي التي سأ

تات الحياة ونفر منها، وألجأهم إلى االنزواء والخلود إلى الزوايا مل
عن مصالحهم واالطمئنان إلى أربابها وأدعيائها حراس الشريعة، للدفاع 

غياب سلطة مركزية قادرة على تهدئة األوضاع وفرق الدينية في 
 األمن واالستقرار.

عةف سنة وحتى بعدما أوقع المولى الرشيد بالزاوية الدالئية الواق
، فقد استمر مريدوها وشيوخها المنفيون في مختلف مدن ـه1079

المغرب وخاصة بفاس ينشرون تعاليم الدين والفق  واألدب. ففإن  لما 
العلوي على يد المولى الرشيد وقضى على الزاوية الدالئية استقر الملك 

                                                        
وبعندها(. الحيناة  20فص لمحمند حناجي الزاوية الدالئينة ودورهنا النديني والعلمني والسياسني -1

 (.70األدبية في المغرب فص
 …ولبس الصوف المنتوف وصالة المالكي خلف الحنفيمثل قضية شرب القهوة والدخان  -2
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لم يرد أن يقضي على النابهين بها، بل أحسن معامالتهم ونقلهم إلى 
 .1عاهد المغرب، ليستأنفوا فيها نشاطهم العلمي واألدبي(م

وعن دور هته الزاوية يقول عبد هللا كنون متأسفا عن المصير التي 
لحفظ تراث العلوم واآلداب التي كاد أن يضيع،  حل بها ففكأنما بعثها هللا

فقامت علي  خير قيام. وما هي إال مدة قليلة حتى صارت مركزا مهما 
ة العربية بين قبائل المغرب ومأرزا حصينا للعلوم اإلسالمية لنشر الثقاف

اء بالبالد. وقد تخرج فيها عدد ال يحصى من العلماء الفطاحل واألدب
كر منهم عالمة المغرب في هتا العصر أبا علي األماثل، يكفي أن نت

اليوسي. والواقع أن  لو لم يقض عليها موالي الرشيد ذلك القضاء المبرم 
عارف اليوم بالمغرب وخصوصا القبائل شأن غير هتا الشأن. لكان للم

ولكن ما يشفع لموالي رشيد هو أن  بعد تخريب الزاوية نقل أهل العلم 
اس، حيث عكفوا على التعليم والتتكير من من رجالها مكرمين إلى ف

 .2(…غير خوف وال نكير

وكان أبو علي الحسن اليوسي أبرز شخصية تخرجت من الزاوية 
ن عأخت ئية التي كان ألقى بها عصا التسيار، بعدما طاف المغرب والدال

 جل شيوخ . وعندما نفي إلى فاس بعد اإلغارة على الزاوية اشتغل
م وكانت ل  صلة وثيقة مع أبي سالم فصلة عل بالتدريس بالقرويين.

 وطريقة مما جعل  يرفع  إلى أعلى المناصب التي كان عليها كبار
 في اإلسالم فقال في  قول  المأثور:  العلماء والمتصوفة

 فمن فات  الحسنن البصنري يدركن 

 

 فليصحب الحسن اليوسي يكفينـ (

3
 

ية األديب الفقي  علميا يعكس شخص– كما خلف العصر إنتاجا أدبيا 
المشارل المهتم بواقع  والمتسم بالموسوعية الراكنة إلى الواقع المحلي 

لعديد من القضايا؛ فكانت حركة التي كان يفرق التبعية للمشرق في ا
التأليف فقد انطلقت من قاعدة محددة المناهج في التأليف والتدريس، 

بسبب أحداث دية في الرؤية الفكرية فطبعت نمطية تفكيرها بمحدو
العصر، التي صرفت الهمم عن اإلبداع واالجتهاد، فكانت ذات نهج 

                                                        
 (.775ص 3فجلمحمد بن تاويت  الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى -1
 (.284ص 1النبوغ المغربي فج -2
 (.761ص 1الوافي باألدب العربي بالمغرب فج -3
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ة اإللقاء والتلقين اتباعي. وهتا ما جعل منهج التدريس يعتمد على طريق
 .1التي قامت على أساس المختصرات(

         

 

      

   

    

 

                                                        
 (.42ص 1فج المتصوف األدبيأبو سالم العياشي  -1
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 الرحالة أبو سالم العياشي  -2

 :ترجمته –أ 

ا من األعالم التاريخينة لن  منن األهمينة من إن البحث في ترجمة علم
لكبرى ايفيد في الربط بين المفكر المترجم ب  وإنتاج ، وتعيين المؤثرات 

 فنني إبداعنن ، سننواء منهنا السياسنني أو االجتمنناعي أو مننا لنن  التني تحكمننت
ة لسلسعالقة بالجانب الفني اإلبداعي بالدرجة األولى، والمتمثل في ذكر 

 أخته عنهم.شيوخ  ومؤلفاتهم وما 

لقد تطرقت العديد من المصادر والمراجع للحديث عن ترجمنة أبني 
ن، ا يفنوق السنتيسالم أثناء الحديث عن بعض آثاره العلمينة، ولعنل عندده

 بين مختصرة ومطولة وأخرى باللغة األجنبية.

تن  أبو سالم لم يدون ترجمة ذاتية، باستثناء منا جناء فني بعنض مؤلفا
ومنا يسنتنبط منهنا عنن ثقافتن  وإشنارات  إلنى عن أسرت  وبعنض أعالمهنا 

 الزاوية العياشية.

هو عبد هللا بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى بن محمد بن 
سف بن عبند هللا العياشني، نسنبة آلل عيناش أو أينت عيناش، قبيلنة منن يو

البربر، تتاخم بالدهم الصحراء من أحواز سجلماسة. ويقال للواحد مننهم 
 .1يَّاشبلغتهم فالن أع  

على عنادة منن  3، وهو في األصل أبي محمد2اشتهر بكنية أبي سالم
ي، المغربننني كننان اسننم  فعبنند هللا(. وكننان يلقنننب بعفيننف النندين، المننالك

 .4اإلدريسي

م بآيت أعياش بالقرب من قرينة تازروفنت ـ 1628/ـه1037ولد سنة 
ه منن على بعض أودية أحد روافد نهر زيز ـ التي كان انتقنل إليهنا أجنداد

 .1قصر ولتدغير من فجيج
                                                        

لعبند العزينز  لموسنوعة المغربينة لألعنالم البشنرية والحضنارية(. ا254ص 2فج نشر المثاني -1
 (.81ص4فج بن عبد هللا

ألبسنني الخرقنة وكنناني  …قال أبو سالم في اقتفاء األثر عند ذكر شيخ أبي اللطنف الوفنائي ف -2
(. الثغننر الباسننم 156( فص…بننأبي سننالم، وقننال لنني: سننالم إن شنناء هللا فنني النندنيا واآلخننرة

 (.3فص
-258ص 2ة عبد القادر الفاسي ألبي سالم، حيث كناه بأبي محمد. نشر المثناني فجنص إجاز -3

259.) 
 (.283ص  2لقب  بها شيخ  إبراهيم الكوراني. الرحلة ف ج  -4
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ومما ينب  إلي  في هتا الصدد هو عدم الخلط بين الرحالة أبي محمند 
  اسنما ولقبنا ابنن المجاهند العياشني النتي عبد هللا فأبني سنالم( وبنين سنمي

بيناء النسنبة  –. يقنول القنادري فوالعياشني هنتا2ـه1073كانت  وفات  سنة 
بهمـزة في  –يدي عبد هللا أعياشهو المراد هنا. وأما الشيخ س –في آخره

فهو من قبيلة بربرية معروفة في المغرب بأينت  –أول  وتشديد في آخره 
 .3(…الفهرسة واألنظامعياش، وهو صاحب الرحلة و

إال أن  يمكن تصور عالقة بين القبيلة العربية العياشية التي منها أبو 
سنمي أبني  –نن ( وابـهن1050عبد هللا محمد العياشي المجاهد السلوي فت 

(، وبنين القبيلنة البربرينة ـهن1073أبنو محمند عبند هللا العياشني فت  –سالم
هننتا ولننو أن الزاويننة كانننت آيننت عينناش التنني منهننا رحالتنننا أبننو سننالم. فو

ول فيمنا بعند إلنى زاوينة تحمل وقتئت اسنم فزاوينة آينت عيناش( النـتي تحن
تي يعننني ( األمننر الننـهنن1030حمننزة بننن أبنني سننالم عبنند هللا العياشنني فت 

وجود صلة نسب ما بين العياشنيين منن آل المجاهند السنلوي أبنو عبند هللا 
ن آل رحالتننا النتين محمد: المرابط الرئيس وبنين آينت عيناش أو العياشني

 .4كان لهم رباطهم أو زاويتهم في منطقة تافاللت، سجلماسة القديمة(

 

وقنند كننان لحركننة العياشنني المجاهنند السننلوي حضننور بننارز علننى 
ة السياسية واالقتصادية بنالمغرب حينث كاننت لن  مقاومنة بنالثغور الساح

 .5المغربية ضد النصارى ومفاوضات مع األنجليز والهولنديين

سالم تعليم  األول بالزاوية العياشية، على يد والده المرابط  أبو تلقى
(. يقنول ـهن1067فت  6المعروف بالصالح واالستقامة محمد بن أبي بكنر

ت علينن  القنرآن العظننيم غينر مننا منرة، وسننمعت علينن  قنرأ…أبنو سننالم: ف
وظيفننة الشننيخ زروق مننن لفظنن ، ولقنننني الننتكر، ولقنننني دعنناء التوبننة 

                                                                                                                                               
 4تفاصننيل تنننقالت أجننداد أبنني سننالم واسننتقرارهم مفصننلة فنني كتنناب اإلحينناء واالنتعنناش فلننو  -1

 وبعدها(.
 (.133ص 2نشر المثاني  فج -2
 (.133ص 2ر المثاني فجنش -3
 (.22مقدمة فماء الموائد، العياشي، الرحلة ـ ليبيا طرابلس وبرقة( فص -4
 10ه لعبنند اللطيننف الشنناذلي فص17الحركننة العياشننية حلقننة مننن تنناريخ المغننرب فنني القننرن  -5

 وبعدها(.
إلنى  16( وهنامش الصنفحة وصناحب اإلحيناء فلوحنة103ترجم ل  أبو سـالم في االقتفناء فص -6

 (.83ص 2(. والقادري في نشر المثاني فج4(، والثغر الباسم فلوحة 42وحة ل
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زل يتعاهدني بوصاياه النافعة ومواعظ  البالغة. وكتب لي للشاذلي. ولم ي
 .1 من ذلك ما أرجو البركة وحصول البغية في التمسك ب  إن شاء هللا(

إلى الزاوية الناصنرية بنبالد درعنة حينث  ( انتقلـه1053ف وفي سنة
أخت على بعض علمائها، منهم مؤسس الزاوية الشيخ محمد بن محمد بنن 

حضنرت مجالسن  فني …( يقول أبنو سنالم: فـه1085فت 2ناصر الدرعي
 .3(…كثير من العلوم فقها وتفسيرا ونحوا وحديثا وتصوفا

منهم وبعدها رحل إلى فاس حيث أخت على أشهر شيوخ القرويين، 
(، وشيخ الجماعة الشيخ ـه1091فت 4الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي

بن  محمد يخوالش (،ـه1071فت 5أحمد ابن موسى األبار المدعو حمدون
6أحمد ميارة

(، كما أخت عن عالم مراكش وفقيهها ـه1072الفاسي فت 
( أثناء عودت  من رحلت  ـه1063فت 7الشيخ أبي بكر بن يوسف السكتاتي

(. وقد اكتفى أبو سالم بتكر هؤالء المشايخ الستة ـه1059ى سنة فاألول
ن مشايخ في اقتفاء األثر، يقول: فولنقتصر على هؤالء المشايخ الستة م

المغرب إيثارا لالختصار لضيق الوقت. وفي نفسي إن يسر هللا جمع 
 .8د ذلك(الرواية بأجمعها، فيكون مرجعا لمن أرا

ودية ومراسالت علمية وإخوانية مع كما كانت ألبي سالم عالقات 
شيوخ مغاربة آخرين، فولم تتال ل  الظروف التي عرفها المغرب أواسط 

أن يرحل إلى الدالء وال إلى مراكش،  القرن الحادي عشر الهجري
فاستغنى عن زيارة األولى بالعالقات الودية والمراسالت العلمية 

ية الدالئية، كأبي علي   وبين بعض علماء الزاوواألدبية التي كانت بين
الحسن ابن مسعود اليوسي والطيب بن محمد المسناوي ومحمد المرابط 

لصغير الدالئي. كما لم يزر الثانية الدالئي ومحمد بن محمد بن أبي بكر ا

                                                        
 ألبي سالم العياشي، تحقيق: نفسية التهبي. (103اقتفاء األثر فص -1
 من نفس الصفحة. 90( والهامش رقم 116اقتفاء األثر فص -2
 (117اقتفاء األثر فص -3
 ـه1063ة، أخت عن  سنة من نفس الصفح 54( والهامش رقم 110اقتفاء األثر فص -4
 من نفس الصفحة. 70( والهامش رقم 113اقتفاء األثر فص -5
 من نفس الصفحة. 80( والهامش رقم 114اقتفاء األثر فص -6
 من نفس الصفحة.  86(  والهامش رقم 115اقتفاء األثر فص -7
والشنيخ  ( إن ذكنر هنؤالء الشنيوخ عندا والنده وشنيخ الزاوينة الناصنرية118نشر المثاني فص -8

السجتاتي التي أخت عن  عنندما صنحب  فني العنودة منن الرحلنة األولنى فني معنرق الحنديث 
عن دراست  األولية هو افتراق شخصي ألن  قد يكنون اتصنال  بهنم بعند عودتن  منن الرحلنة 

 وبالضبط عند إقامت  الجبرية مع أسرت  بفاس.
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مكتفيا بصحبة أشهر علمائها أبي بكر ابن يوسف السكتاتي وهو في 
 .1(…رحلت  األولى طريق العودة من المشرق في

يع ا لما كانت تعرف  الساحة المغربية من اضطرابات على جمونظر
م هت عنالمستويات، ولما كان أبو سالم قد اتصل بأشهر من تمكن ل  األخ

من علماء المغرب رحل إلى المشرق رغبة في إتمام طلب  ومطمح  
 المتزايد إلى اعتناق كل المعارف وأصول.

وتشبتي بأذيال  يقول أبو سالم: فوكنت في أول معاناتي للطلب،
األدب، كلفا بالرواية، ومستروحا إليها من أثقال الدراية. فأختت عن 

م يشف ما لديهم مما أجد غليال، األعالم التين أدركتم بالمغرب قليال، فل
وال أبرأ عليال، ألنهم اقتصروا من الكتب على ما اشتهر، واستغنوا عما 

وعوالي اإلسناد، لسالت واألجزاء الصغار غاب بما ظهر، دون المس
وغرائب األخبار. فلما من هللا تعالى بالرحلة إلى البالد المشرقية أوال 

ثانيا، تتبعت ذلك في مظان  وعند وثانيا، ولعنان العزم نحو الرواية 
أرباب ، ورميت والحمد هلل بسهم مصيب مع أصحاب . فشكرت هللا على 

 . 2شتغال بالدراية أولى(ما أولى مع اعترافي بأن اال

وهكنتا كانننت ألبنني سننالم ثننالث رحنالت حجازيننة إلننى المشننرق فنني 
 فترات عمره المختلفة:

 سنة. 23وكان عمره م                1649/ـه1059األولى سنة  -

 سنة. 27م                 وكان عمره 1653/ـه1064الثانية سنة  -

 سنة.  35م                 وكان عمره 1661/ـه1072الثالثة سنة  -

" وإن كان الظاهر أنها كانت نتيجة للرحلة ماء الموائدورحلة "
مدة تسعة الثالثة والتي استغرقت سنتين، جاور خاللها بالمدينة المنورة ل

أشهر، وأدى فيها حجتين وعدة عمرات، إال أنها في الحقيقة صادرة عن 
اسات أبي سالم خالل الرحالت الثالث. تجارب ولقاءات واجتهادات ودر

ه أثناء الرحلة لعدة أحداث ولقاءات ووقائع عايشها خالل  ويؤيد ذلك ِذك رص
تولدت عنها رحالت  السابقة. فكانت رحلت  الثالثة بهته الصورة التي 

تعتبر في رأي العديد من الدارسين بحق سجال للعالقات الفكرية 

                                                        
 (.83ص 1فج المتصوف األدبيأبو سالم العياشي  -1
 (.101-100األثر فص اقتفاء -2
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. كما أنها وثيقة رسمية لصاحبها 1واالجتماعية بين المغرب والمشرق
اإلجازات وتبادل األخت والعطاء والجلوس للتدريس كما فعل الكتساب 

 بالمدينة المنورة ومراكز عدة.       

، نجننده يتفنننرغ ـهننن1074سنننة  وبعنند رجننوع أبننني سننالم منننن رحلتنن 
للتنندريس بالزاويننة العياشننية حتننى سنننة نفينن  مننع أسننرت  إلننى فنناس سنننة 

ت في كما سنفصل القول في ذلك حيث سنتكر اختالف الروايا –ـه1082
سبب النفي وفي سنة النفي، بين قائنل إنهنا كاننت بسنبب رفضن  لمنصنب 

ائنل إنهنا وق، ـهن1063القضاء التي كان عرض  علي  المولى الرشيد سننة 
كانت بسبب وشاية كاذبة حول طمع العياشيين فني الحكنم وسنيرهم علنى 

حينث اشنتغل بالتندريس بفناس، وأجناز العديند منن الطلبنة  –نهج الدالئيين
وخ. وفي عهد المولى إسماعيل صدر العفو على األسرة العياشنية، والشي

أبنو ، حينث يتفنرغ ـهن1083وسصمال لها بالعودة إلى الزاوينة أواخنر محنرم 
أخرى للتندريس وتربينة المريندين ويسنير علنى نهنج والنده فني  سالم مرة

. وتتكر المصنادر بعنض النتين أخنتوا 2…االتصال بالدالئيين وتعظيمهم
(، والشننيخ ـهنن1130مرحلننة منننهم خاصننة ابننن  حمننزة فتعننن  فنني هننته ال

عثمان اليوسي النتي كاننت طالنت إقامتن  بالزاوينة حتنى عصند منن أبنائهنا، 
(، ومحمنند بننن عبنند الرحمننان ـهنن1111يوسننف العياشنني فت ومحمنند بننن 
 (.ـه1090(، ومحمد بن محمد بن عبد الجبار فت ـه1100العياشي فت

 :شيوخ أبي سالم ومجيزوه –ب 

هج أبنني سننالم ظنناهرة علميننة فرينندة فنني عصننره، بسننبب يمثننل مننن
الهاجس العلمي والنهم الفكري التي كان يتملك ، والنتي جعلن  فني بحنث 

ين ودائمننين لالتصننال بالعلمنناء والشننيوخ وأربنناب الزوايننا وجهنند مسننتمر
وسالكي الطرق الصوفية، على اختالف مشاربها ومعتقداتها، ويكفين  أن 

ويركب الصنعب والندلول ليصنل إلين  فني  ع بأحدهم حتى يسرع إلي يسم
أي مكنننان، ليسنننمع منننن  ويأخنننت عنننن  ويسنننتجيزه وينننروي عنننن  ويسنننأل  

الخرقة أو الخرق المتعنددة. إال أنن  كنان ويستفسره ويناقش ، ويلبس عن  
يؤكد ذلك على اإلجنازة لمنا لهنا منن أهمينة. ففالوصنول إذن إلنى روايتن  

لمقصود إحكنام السننن المروينة عظيم، ورفد جسيم، إذ ا باإلجازة في  نفع
                                                        

وبعندها(. تناريخ العالقنات  307فص إبراهيم شحاتة حسنن أطوار العالقات المغربية العثمانية -1
 وبعدها(. 71فصلمحمد مزين المغربية المصرية 

 (. 65الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسياسي. لمحمد حجي فص -2
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في األحكام الشرعية وإحياء اآلثار على أتم اإليثار، سنواء كنان بالسنماع 
وأسنماء  2. لتلك كانت سلسنلة شنيوخ 1أو اإلجازة(أو القراءة أو المناولة 

من اتصل ب  طويلة ومتشبعة ذكر بعضها في فهرست  "اقتفاء األثنر بعند 
نهم منننتكور فننني رحلتننن  "مننناء ذهننناب أهنننل األثنننر"، والقسنننط األوفنننر مننن

الموائنند". وسنننحاول تتبننع خطننوات دراسننت  أو أخننته أو مصنناحبت  مننع 
 متباينة إن أمكن ذلك.جلهم، مع رصد ما تلقاه عنهم من علوم 

 كان أبو سالم كثير اإلقبال علنى حلقنات العلنم، آخنتا ففي المبرب :
عدها، عن األعالم المشهورين في عصر، سواء قبل رحالت  أو بينها أو ب

 .3إما بالوصول إلى مقر تحلقهم أو عن طريق مراسلتهم وطلب إجازتهم

(، ـه1067ت : أخت عن والده محمد بن أبي بكر فبالزاوية العياشية -
 .4وأخي  األكبر عبد الكريم

( ـهننن1085: الزم الشنننيخ محمننند ابنننن ناصنننر الننندرعي فت بدرعنننة -
كثينر منن  مؤسس الطريقة الناصرية الشاذلية السنية. حضر مجالسن  فني

 …العلوم: الفق ، التفسير، النحو، الحديث والتصوف. يقنول أبنو سنالم: ف
لنني ذلننك بخننط يننده  تلقنننت مننن  الننتكر وأجنناز لنني سننائر مروياتنن ، وكتننب

 .5المباركة(

: أخنننت عنننن الشنننيخ أبننني بكنننر بنننن يوسنننف السنننكتاتي أو بمنننراكش -
(، عنندما رافقن  فني العنودة منن رحلتن  منن مصنر. ـه1063السجتاني فت

ل أبو سالم: فلقيت  بمصر سنة تسع وخمسين، وصحبت  إلنى المغنرب يقو
، في الرجوع، وسمعت علي  بعض الشمائل، ولقنني التكر بظاهر بسكرة

وأجنناز لنني مروياتنن  فنني العلمننين الظنناهر والبنناطن عننن جميننع أشننياخ ، 
 .6وكتب لي ذلك بخط (

                                                        
 (.54ر السلفي فصالوجيز في ذكر المجاز والمجيز ألبي طاه -1
 52قدم الدكتور بنصر في رسالت  الئحة شيوخ أبي سنالم مقسنمة إلنى شنيوخ علنوم الشنريعة ف -2

 وبعدها(. 87ص 1شيخا( فج 22شيخا(، وإلى شيوخ علوم الحقيقة ف
اعتمننادا علننى الرحلننة، واقتفنناء األثننر، ونشننر المثنناني، واإلحينناء واالنتعنناش، والثغننر الباسننم،  -3

 والحركة الفكرية، والحياة األدبية. والتقاط الدرر،
 (.168ص 1فج لعبد الرحمان الجبراتي عجائب اآلثار في التراجم واألخبار -4
 (.149( فص118اقتفاء األثر فص -5
 (. 148( فص116اقتفاء األثر فص -6
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( ـهنن1091: أخننت عنن الشننيخ عبنند القنادر بننن علني الفاسنني فتبفناس -
ا جمة، وسمع علي  تآليف كثيرة في سائر الفننون فكالفقن  والحنديث علوم

نهننا والتفسننير والنحننو والبيننان واألصننلين والتصننوف، منهننا بقراءتنني وم
بقراءة غيري، وأجازني سائر مرويات  عن سائر أشياخ  وكتب لني ذلنك 

 .1 بخط (

(: ـهنن1071الشننيخ أحمنند بننن موسننى األبننار الملقننب بحمنندون فت -
ختصنننر كلننن  وفرائضننن  بالعمنننل منننرتين، وشنننيئا منننن فقنننرأت عليننن  الم

القلصادي. وسمعت علي  جملة من صحيال البخناري والفاتحنة بمند مالنك 
وأجنناز لنني شننيخنا األبننار جميننع  …اضنني الجننن مننن روايننة شننمهروش ق

 .2 مرويات  عن جميع أشياخ  وكتب لي ذلك بخط (

(: فسنمعت ـهن1072الشيخ أبو عبند هللا محمند بنن أحمند مينارة فت  -
لينن  جملننة مننن كتننب الفقنن ، وسننمعت مننن لفظنن  شننرح  الصننغير علننى ع

"المرشد المعين" بأجمع  وكثيرا من شرح  على "المية الزقناق" وغينر 
 .3 ك من مرويات . وأجاز لي سائر مرويات  وكتب لي ذلك بخط (ذل

وقنند أخننت أبننو سننالم عننن غيننر هننؤالء العلمنناء الثالثننة بفنناس لننم يننرد 
لة. يقول أبو سنالم: ففلنقتصنر علنى هنؤالء ذكرهم في الفهرس وفي الرح

الثالثة من أهل فاس، وإن كنت قند روينت عنن غينرهم، ألنهنم أعلنى منن 
 .4 لدة الطيبة(يسند عن  في تلك الب

و ومن الشيوخ التين أخت عنهم بالمغرب أو كانت ل  بهم اتصاالت أ
 مراسالت:

أ (، قرـه1096أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي فت  -
. قال 5علي  الروضة وقصيدت  في األسطرالب وأجازه إجازة عامة

                                                        
 (.293ص 1(. النبوغ المغربي فج110اقتفاء األثر فص -1
 (.114-113اقتفاء األثر فص -2
(. النبنوغ 289ص 2(. الفكر السامي في تاريخ الفكر اإلسنالمي فج115-114ألثر فصاقتفاء ا -3

 (.259ص 1المغربي فج
 (.115اقتفاء األثر فص -4
لعبنند هللا بننن عمننر  (. اإلحينناء واالنتعنناش10-9فصلمحمنند بننن حمننزة العياشنني الثغننر الباسننم  -5

(. الحينناة األدبيننة 295ص 1(. النبننوغ المغربني فج230(. إلتقنناط الندرر فص54فص العياشني
 (.114فص
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خنا القادري: فوأرسل أبو سالم إلى صاحب الترجمة برسائل وحاله بشي
 .1 فيها(

القاضي محمد بن محمد بن أبـي القاسم بن سـودة الغرناطي  -
(، سمع من  جملة من الفق  المالكي، وأجازه إجازة ـه1076فت 2المري
 .3عامة

ناصر األديب اللغوي النحويالشي - فت  4ـخ عبد السالم ابن المص
 (.ـه1056
، ـه1072الشيخ أبو الحسن علي الزرهوني، توفي بشفشاون سنة  -

 .5محققا في النحو والصرف والعروقان ك
الشيخ أحمد بن عبد الرحمان بن محمد المرابط التلمساني األصل  -

 .6الفق (، عارف بالنحو وـه1079الفاسي الدار والمولد فت 
الشيخ حمدون بن محمد المزوار من مدينة أزجن قرب وزان فت  -
 .7والتفسير (، كان قاضيا بفاس، ل  باع في علوم البيان والمعانيـه1084
 .8محمد بن أبي القاسم الدادسي، أخت عن  نظم  المسمى باليواقيت -
 .9ميمون الرتبي -
 .10أحمد بن جالل، قرأ علي  مراصد المعتمد -

 :11في طرابلس 

أخت عن  في  (،ـه1074فت  الشيخ محمد بن أحمد بن مساهل -
 (.ـه1064رحلة ف
عرفنة الشيخ شعبان بنن مسناهل فابنن عنم شنيخ  السنابق(، أفناده بم -

 نوادر في التاريخ.
                                                        

 (.328ص 2نشر المثاني فج -1
 (.150ص 2نشر المثاني فج -2
 (.53اإلحياء واالنتعاش فص -3
 ( 33ص 2(. نشر المثاني فج10الثغر الباسم فص -4
 (.121ص 2(. نشر المثاني فج153(. إلتقاط الدرر فص10الثغر الباسم فص -5
 (.179ص 2(. نشر المثاني فج10الثغر الباسم فص -6
 (.205ص 2(. نشر المثاني فج10الثغر الباسم فص -7
 (. 55اإلحياء واالنتعاش فلو  -8
 (.55اإلحياء واالنتعاش فلو  -9

 (.55اإلحياء واالنتعاش فلو  -10
لإلشننارة فننإن جننل األعننالم والشننيوخ اآلتيننة أسننمائهم لهننم تننراجم وحننديث عننن الفنننون التنني  -11

الم فني محلهنم منن قسنم التحقينق ونكتفني باإلشنارة إلنى تخصصوا فيها وما أخته عنهم أبو سن
 التين ذكرهم في كتاب  اقتفاء األثر، أو كتاب اإلحياء واالنتعاش.
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نِني النتي ولني الفتنوى بعند عنزل  - ك  ربط عالقة مع الشيخ محمد المف
 .1شيخ  محمد بن مساهل

 .2عاشور القسمطيني، أجازه إجازة عامة -
 .3بد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون القسمطينيع -

 في مصر: 

 .4 (ـه1080أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي فت -
 .5 (ـه1066ري فت بن محمد األجهوأبو الحسن علي  -
 .6 (ـه1069أحمد بن محمد الخفاجي أفندي فت  -
 .7 (ـه1080إبراهيم بن محمد الميموني فت  -
 
 .8 (ـه1069شهاب الدين القيلوبي فت  -
 .9 (ـه1072عبد الجواد بن إبراهيم الطريني فت  -
 .10عبد القادر بن جالل الدين المحلي الصديقي -
 علي الشموركسي. -
 البابلي. الء الدينمحمد بن ع -
 .11 (ـه1090زين العابدين محمد البكري فت  -
 .12محمد الطحطائي المالكي -
 (.ـه1076عبد السالم بن إبراهيم اللقاني فت  -
 (.ـه1102 الخراشي فت محمد بن عبد هللا -
 .13أبو اللطف الوفائي -
 أحمد البشبيشي. -

                                                        
 (.94اإلحياء واالنتعاش فلو  -1
 (.94اإلحياء واالنتعاش فلو  -2
 (.95اإلحياء واالنتعاش فلو  -3
 (. 131اقتفاء األثر فص  -4
 (.119اقتفاء األثر فص  -5
 (.126تفاء األثر فص اق -6
 (.123اقتفاء األثر فص  -7
 (.130اقتفاء األثر فص  -8
 (.129اقتفاء األثر فص  -9

 (.127اقتفاء األثر فص  -10
 (.161اقتفاء األثر فص  -11
 (.156اقتفاء األثر فص  -12
 (.62(. اإلحياء واالنتعاش فلو 133اقتفاء األثر فص  -13
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 موسى القليبي. -
 عبد هللا بن محمد الديري. -
 .1لسيأبو الحسن علي الشبرام -
 .2عبد النور الشافعي -
 (.ـه1085الشيخ السلطان بن أحمد المزاحي فت  -
 .3(ـه1069بدر الدين بن محمد القادري فت  -

 بالحرمين: 

 (.ـه1063لكي األنصاري فت تاج الدين بن أحمد الما -
 (.ـه1070أبو الحسن علي بن عبد القادر الحسني الطبري فت  -
 (.ـه1071محمد با علوي اليمني فت  -
 (.ـه1071حمد القشاشي فت عباس مأبو ال -
 (.ـه1073عبد الكريم الفكوني القسمطيني فت  -
أبننو الحسننن علنني بننن محمنند الننديبع الشننيباني اليمننني الزبينندي فت  -
 (.ـه1076
 .4 (ـه1076د بن عالء الدين البابلي المصري فت محم -
 (.ـه1080أبو مهدي عيسى الثعالبي فت  -
 (.ـه1081شهاب الدين أحمد بن التاج فت  -
 (.ـه1083أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمان الخياري فت  -
 (.ـه1085عبد الرحمان بن محمد المكناسي فت  -
 (.  ـه1086جمال الدين النقشبندي فت  -
 (.ـه1101حسن الكوراني فت إبراهيم بن  -
 ياسين بن محمد بن غرس الدين الخليلي. -
 أبو الحسن علي بن أحمد اليمني الشافعي المدعو بَّاحاج. -
 بري.ال حسن -
 بدر الدين الهندي. -
 محمد بن سليمان الروداني.  -
 .5محمد الفزاري -

                                                        
 (.130اقتفاء األثر فص  -1
 (.61ء واالنتعاش فلو اإلحيا -2
 (.155اقتفاء األثر فص  -3
 (.68(. اإلحياء واالنتعاش فلو 135اقتفاء األثر فص  -4
 (.13الثغر الباسم فلو  -5
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 فغزة، الخليل، الرملة(بفلسطين : 

 .1 (ـه1081خير الدين أحمد األيوبي الرملي فت  -
 (.ـه1087عبد القادر  ابن الغصين الغزي فت  -
 .2 (ـه1073عمر بن عبد الصمد العلمي فت  -
 (.ـه1074عمر بن عبد القادر المشرقي فت  -
 .3يوسف القاسمي الجنيدي -
 :شيوخ مشارقة كان ل  بهم اتصال وصحبة ولم يأخت عنهم 
 .4محمد النفاتي التونسي المغربي -
 .5محمد السالحي -
 .6علي بن عبد القادر المالكيأحمد بن محمد بن  -
 .7إبراهيم بن شهاب الدين المروي -
 .8علي الصوفي -
 .9محمد بن أبي الوفا األشعري الحسيني -
 .10حراويعثمان الن -
 .11يحيى بن الباشا األحسائي -
 .12أحمد البري -
 موسى الرجوي. -
 محمد بن السيرافي الوفائي. -
 (.ـه1074أحمد بن محمد بومجيب فت  -
 الحسن بن علي العجيمي. -
 يوسف بن حجازي القاسمي. -

                                                        
 (.89اإلحياء واالنتعاش فلو  -1
 (.91اإلحياء واالنتعاش فلو  -2
 (.92اإلحياء واالنتعاش فلو  -3
 (.90اإلحياء واالنتعاش فلو  -4
 (.92النتعاش فلو اإلحياء وا -5
 (.13(. الثغر الباسم فلو 79اإلحياء واالنتعاش فلو  -6
 (.92اإلحياء واالنتعاش فلو  -7
 (.63اإلحياء واالنتعاش فلو  -8
 (.90اإلحياء واالنتعاش فلو  -9

 (.63اإلحياء واالنتعاش فلو  -10
 (.13(. الثغر الباسم فلو 82اإلحياء واالنتعاش فلو  -11
 (.84نتعاش فلو اإلحياء واال -12
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 محمد بن محمد الجياللي.  -

ووعيننا بقيمننة اإلجننازة وفوائنندها فقنند حننرص أبننو سننالم علننى طلبهننا 
أسرت  وأصدقائ  فومنن فوائند اإلجنازة أيضنا أن لنيس كنل  لنفس  وألفراد

راغنب يقندر علنى سنفر ورحلنة، وبالخصنوص إذا  طالب وباغ للعلم فين 
ون الشيخ التي يرحل إلي  بعيندا، وفني كان مرفوعا إلى علة أو قلة أو يك

الوصنول إلين  يلقننى تعبنا شننديدا، فالكتابنة حينئننت أرفنق، وفنني حقن  أوفننق. 
ن بأقصى المغرب إلنى ويعـد ذلك من أنهج  السَّنفِن وأبهج السُّنفِن، فيكتب مف

من بأقصى المشرق، فيأذن ل  فني رواينة منا يصنال لدين  منن حديثن  عنن  
 . 1 ون ذلك المروي حجة(فيك

 التين أجازوه وأجازوا من يروي عن  فأسماؤهم عديدة نتكر منهم 
 حسب ما جاء في الرحلة:

 عبد القادر بن علي الفاسي. -
 الخفاجي. شهاب الدين -
 إبراهيم الميموني. -
 أبو بكر السجتاني. -
 أبو مهدي عيسى الثعالبي. -
 أبو بكر بن سالم الشيخان. -
 شهاب الدين القليوبي. -
 محمد الشريف الصديقي. -
 و زيد عبد الرحمان المكناسي.أب -
 عبد الجواد الطريني. -
 الشيخ سلطان. -
 الشيخ البابلي. -
 زين العابدين الطبري. -
 البابلي.محمد بن ع ء الدين   -

 أحمد بن تاج الدين المالكي. -
 عبد القادر بن جالل الدين المحلي. -
 المال محمد شريف. -
 عاشور القسمطيني. -
 عبد القادر بن الغصين. -
 لي.خير الدين الرم -
 أبو حفص عمر العلمي. -
 يوسف القاسمي الجنيني. -
 عمر بن عبد القادر المشرقي. -
 عبد هللا بن محمد الديري. -
 علي الشبراملسي. -
 محمد األجهوري. بن علي -
 أبو الحسن علي الطبري. -
 إبراهيم بن عبد الرحمان الخياري. -
 

  بعننض مرويننات أبنني سننالم عننن الشننيوخ الننتين أجننازوه نقننال عننن
 تفاء األثر" و"اإلحياء واالنتعاش":"الرحلة" و"اق

 الموطأ. -
 صحيال البخاري. -

 د أبي حنيفة.مسن -
 مسند أحمد. -

                                                        
 (.65الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ألبي طاهر السلفي فص  -1
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 صحيال مسلم. -
 سنن أبي داود. -
 سنن الترمتي. -
 سنن النسائي. -
 جة.سنن ابن ما -
 مسند اإلمام الشافعي. -
 تآليف ابن مالك. -
 تآليف ابن هشام. -
 تآليف القرافي. -
 جمع الجوامع للسبكي. -
 تصانيف سعد الدين التفتازاني. -
 اني.تصانيف السيد الجرج -
 مصنفات الفيروز آبادي. -
 الشاطبية. -
 تصانيف ابن الدقيق العيد. -
 سيرة ابن سيد الناس اليعمري. -
 تآليف الفخر الرازي. -
 ن عطية.تفسير ب -
 مصنفات ابن عطاء هللا. -
تصننننانيف محينننني النننندين بنننننن  -

 عربي.
تصنننانيف عنننز الننندين بنننن عبننند  -

 السالم.
 تصانيف المنتري. -
 تصانيف الرضي الصاغاني. -
 لعباس القرطبي.تصانيف أبي ا -
 تصانيف بهرام. -
 مصنفات عبد القادر الجيلي. -
 القوت ألبي طالب المكي. -
 مصنفات القشيري. -
 ي.مرويات زين الدين العراق -
 أسانيد محمد الغيطي. -
 فهرست ابن غازي. -
 فهرست القصار. -
 مرويات  ابن مرزوق الحفيد. -
 مرويات الشيخ زروق. -

 الشفا للقاضي عياق. -
 األربعون النووية وسائر مصنفات . -
 مختصر الشيخ خليل وسائر مصنفات . -
  .كتاب سيبوي -
 تآليف ابن الحاجب. -
 ديوان ابن الفارق. -
 الجرومية. -
 تلخيص المفتاح للقزويني. -
 بردة البصيري. -
 تآليف البسطامي. -
 مصنفات البيضاوي. -
 مصنفات النسفي. -
 ات ابن األثير.مصنف -
 تصانيف ابن الجوزي. -
 عوارف المعارف للسمهودي. -
 تصانيف الزمخشري. -
 تصانيف الجويني. -
 تصانيف الغزالي. -
 صوف للكالبادي.هب أهل التالتعرف لمت -
 شرح التعرف للقونوي. -
مننورد الظمننآن ألبنني عبنند هللا الخننراز وسننائر  -

 مصنفات .
 تآليف الشيخ السنوسي. -
 تآليف ابن زكري. -
 ل الدين السيوطي.فهرست جال -
 فهرست ابن فهد المكي. -
 فهرست الشيخ زكرياء. -
 فهرست أحمد بن حجر. -
 فهرست ابن الزبير الغرناطي. -
 ابن مرزوق. مرويات الخطيب -
 مرويات عبد الرحمان الثعالبي. -
 فهرست ابن بشكوال. -
 روق اآلس للمقري. -
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 فهرست السلفي. -
 أسانيد إبراهيم اللقاني. -

 نزة عإن أبا سالم يروي كل هته المؤلفات المغربية والمشرقية إجا
 شيوخ  التين رووها عن شيوخهم إلى أن يتصل السند بالمؤلف. ومن

ة راءق المؤكد أن أبا سالم لم يرو كل هتا الحجم الهائل من المصنفات
الت ، بل إن إجازة هؤالء الشيوخ ل  ك انت وسماعة وتصحيحا خالل رح 

جيزه في قراءة أصال عامة إما بقراءة جزء واإلذن برواية التتمة أو بدون
 يخ بروايت  عن  عامة ما يروي  عن شيوخ .الش

 :تالميذ أبي سالم ومستجيزوه -ج

عنن ، سنواء من الطبيعي أن يكون ألبي سالم تالميت وشنيوخ أخنتوا 
التنن  أو عننندما اشننتغل بالتنندريس وال و أتحلننق بالزاويننة العياشننية فنني رح 

، لينلالق بفاس أو بالمدينة المنورة. إال أن المصادر والمراجع ال تثبنت إال
 نتكر منهم:

( الننتي خلننف والننده فنني العنايننة بالزاويننة ـهنن1130ابننن  حمننزة فت  -
 .1وشراء الكتب واستنساخها

 م.ابن  أحمد بن أبي سال -
 (.ـه1111محمد بن يوسف العياشي فت  -
 (.ـه1100محمد بن عبد الرحمان العياشي فت  -
 (.ـه1090محمد بن محمد بن عبد الجبار العياشي فت  -
 (.ـه1134مان بن عبد القادر الفاسي فت محمد بن عبد الرح -
 (.ـه1155إبراهيم بن علي الدرعي الشهير بالسباعي فت  -
 (.ـه1129ت ف 2أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي -
 أبو الحسن بن محمد بن ناصر الدرعي. -
 عبد هللا بن محمد بن ناصر الدرعي. -
 (.  ـه1084أبو سعيد عثمان بن علي اليوسي فت  -

                                                        
 (.194إلى  173اإلحياء واالنتعاش فلو  -1
أبناء محمد بن ناصر الدرعي الثالثة أجازهم أبو سالم إجازة عامة. انظر نص اإلجنازة فص  -2

 ( من فهرست  اقتفاء األثر.219
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( هو التي كتب باسم  مؤلف  ـه1094لدي فت أحمد بن سعيد المجي -
"التعريف واإليجار ببعض ما تدعو الضرورة إلي  فني طرينق الحجناز" 

 ( عن رحلت  الثانية.ـه1068كتب  ل  سنة ف
 (.ـه1134محمد الصغير بن عبد الرحمان الفاسي فت  -
 (.ـه1120محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي فت  -
 ة حاسي السلطان(.محمد المعمورني فأخت عن  في منطق -
 أبو زيد عبد الرحمان ابن الحسن فكان مع  في الركب( -
 نهم:ومن اللتين أجازهم أبو سالم في المغرب والمشرق نتكر م 
 ابن  حمزة. -
 محمد بن عبد الجبار العياشي. -
 عثمان بن علي اليوسي، أجازه بفهرس  اقتفاء األثر. -
 أحمد بن سعيد المجيلدي. -
 رحمان الفاسي.محمد بن الصغير بن عبد ال -
 (.ـه1127أحمد بن محمد أخزي الهشتوكي فت  -
 أبناء الشيخ محمد بن ناصر الدرعي الثالثة. -
  حسب ما جاء في الرحلة:ومن المشارقة نذكر منهم 
 أبو مهدي عيسى الثعالبي. -
 أحمد بن علي با قشير. -
 المال محمد شريف. -
 إبراهيم بن شهاب الدين المرواني. -
 قابس(. يالي المغربي فقاضعيسى بن علي العبدي الدك -
 إبراهيم بن حسن الكوراني. -
 محمد بن رسول الشهرزوري. -
 الشيخ حسن البري. -
 الشيخ حسن بن علي العجيمي. -

    لتت بهتاحعالقة أبي سالم بالزاوية العياشية وأهم األحداث التي  -د
 .وبأهلها

قند  ـهن11وبداية القنرن  ـه10كانت الزوايا بالمغرب في نهاية القرن 
ت شأوا خطيرا في تفاعل األحداث وتعدد السياسنات النرؤى. ويرجنع بلغ

نننة ذلننك أوال إلننى انتشننار شننعاعها فنني المننناطق البدويننة عننالوة علننى مدي
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، وذلننننك النتقننننال اهتمننننام أغلبهننننا مننننن النننندور الننننديني والعلمنننني 1فنننناس
واالجتماعي التي أسست من أجل  لرعايت  وتربيت  فني نفنوس المريندين 

، بالمشناركة فني حركنات جهادينة وعسنكرية، سنواء إلى الدور السياسني
ضد السلطة المحلية أو ضد التدخل األجنبي النتي كنان يسنتهدف الثغنور 

 المغربية.

رتننبط مفهننوم الزوايننا فنني المغننرب والشننمال اإلفريقنني عامننة د افوقنن
بالحركة الصوفية، وما كان ينشنأ عنهنا منن طنرق وطوائنف. ممنا جعلهنا 

  شيخ مع أتباعن  ومريدين  وتالمينته، ومكاننا تعني المكان التي يجتمع في
يتخننت للعبننادة والتعلننيم، كمننا يتخننت لإلطعننام واإليننواء، وقنند يتخننت للتعبئننة 

ين يقتضنني األمننر ذلننك. وهننو مفهننوم يعبننر عننن  فنني المشننرق والجهنناد حنن
  .2 مصطلال الخانقاه أو التكية أو التكة(

التني  3الئينةوأبرز تلك الزوايا التي نشطت سياسيا نتكر الزاوينة الد
امتدت سلطتها إلى مدينتي فاس ومكناس ومناطق تادال وتافاللت ودرعة 

ع سلطانا علنى المغنرب وأقاليم صحراوية في عهد محمد الحاج التي بوي
. وكانننت لنن  مواجهننة عنندة مننع السننعديين ومننع المجاهنند ـهنن1061فنني سنننة 

العياشنني ومننع العلننويين، وخاصننة مننع المننولى الرشننيد الننتي هزمنن  فنني 
، حينث 4ـهن1079ركنة بطنن الرمنان قنرب الزاوينة الدالئينة أوائنل عنام مع

واسنننتمرارا للننندور الصنننوفي  5كاننننت نهاينننة للننندور السياسننني للزاوينننة
ا حننين تصنندر عشننرات العلمنناء النندالئيين التعليمنني، فحتننى بعنند تخريبهننو

وفيهم المحدثون والمتكلمون والفقهاء والنحاة واألدبناء كراسني التندريس 
 . 6وغيرها( في فاس ومكناس

أمنا الزاوينة العياشنية فقند تحندثت المصنادر والمراجنع عنن موقعهنا 
إلشنارة المقتضنبة ومؤسسها وأعالمها وطريقتها ونكبتها، وال بنأس منن ا

 لهته المسائل ليستكمل البحث وتتضال الصورة.
                                                        

زاوية في بداية القرن الحادي عشر الهجري. الشنعر الندالئي عدد عبد الجواد السقاط أربعين  -1
 (.37فالمقدمة ص

 (. 130المحاضرات لليوسي فالفصل الخاص بالزوايا والرباط ( فص  -    
 (. 6الشعر الدالئي، تقديم الدكتور عباس الجراري فص  -2
 وبعدها(. 21الزاوية الدالئية فص  -3
 (.231وية الدالئية فص (. الزا345البدور الضاوية فلوحة  -4
 (.240– 226الزاوية الدالئية فص  -5
 (.68-67الحياة األدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية فص  -6
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انتسننبت الزاويننة للقبيلننة العياشننية، كمننا أضننيفت ألشننهر رجالهنننا؛ 
 محمد بن أبي بكر وزاوينة ابنن  أبني سنالمفسميت بزاوية مؤسسها سيدي 

 ثم زاوية سيدي حمزة، إال أن األغلب هو النسبة للقبيلة.

ال ت، وتبعنند عنهننا بسننتين كلننم، سننفتقننع الزاويننة جنننوب مدينننة مينندل
الجنوب الشرقي لجبل العياشي. وقد فصل القول فيهنا أحند أبنناء الزاوينة 

( فنني مؤلفنن  ـهنن1137عبنند هللا بننن عمننر ابننن عبنند الكننريم العياشنني فت 
"اإلحياء واالنتعاش في تراجم سنادات أينت عيناش" عنن تنراجم سناداتها 

انتهننى بهنم االسننتقرار  األوائنل ونسنبهم وأمنناكن اسنتقرار أجنندادهم، حتنى
، والنتي كنان اتخنت فني بداينة األمنر مقنرا 1بالمكان التي ب  اليوم الزاوينة

مل كلمننة اتفقنت قبائنل تزروفنت علنى إقامنة صنالة الجمعنة فين  وجمنع شن
القبائل المحيطة بالمنطقة، بقيادة الشنيخ يوسنف العياشني أحند أجنداد أبني 

 لها الرسنمي علنى يندبرزت الزاوية بشك ـه11سالم. وفي منتصف القرن 
( التي كان أسس بالمنطقة مسنكن  ـه1067محمد بن أبي بكر العياشي فت

طعنام ، بإشارة من شيخ  أبي بكر الدالئي إلطعام الـه1044ومسجدا سنة 
فولمننا رجننع مننن الحننرمين كثننر  .2للمحتنناجين وإعطنناء األوراد للمرينندين

يسنع ذلنك،  علي  النواردون واتسنع الخينر وزادت العمنارة، والموضنع ال
فانتقل إلى موضع أسالف  وأجداده في تزروفت فأسنس مسنكن  هنتا علنى 

إال اتخت فين  دورا ومسنجدا وجيراننا.  …وهو الموضع السابع …التقوى
ن شيخ  أن  قال ل : ال بد لك من سبعة مواضنع وسنبع نسناء. وقد صال ع

، وأقننام فينن  علننى االسننتقامة والمجاهنندة ـهنن1044وكننان تأسيسنن  فنني عننام 
ي ، وهو رضي يفرقها يمينا نابة. وأقبلت علي  الدنيا وجاءت تسعى إلواإل

وشماال وال يبالي بمن أختها من يده من غني أو فقير، والوفود تأتي إلين  
ج عميننق يتبركننون بنن  وينندلهم علننى الطريننق. ومنننال هللا لجميننع مننن كننل فنن

أوالده وأوالد أخي  ومن رغب في جوارهم المجاهدة في الندين بحينث ال 
رى منهم إال تاليا لكتاب هللا أو ذاكرا هلل أو مصليا على رسول هللا معلما ت

فقصدت  الوفود للزيارة، حينث كاننت تنأتي إلين  منن كنل فنال   …لعباد هللا
 .3يتبركون ب  ويدلهم على الطريق( عميق

                                                        
 (.10وبعدها(. جهد المقل فلوحة  4اإلحياء واالنتعاش فلوحة  -1
 (.64(. الزاوية الدالئية فص 4الثغر الباسم فلوحة  -2
 .(24اإلحياء واالنتعاش فلو  -3
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فكانت بتلك الزاوية العياشية على شناكلة وأهنداف الزاوينة الدالئينة 
يم وإرشنناد وتلقننين للمبننادئ األوليننة فنني الفقنن  فنني بدايننة أمرهننا، مننن تعلنن

بنن أبنني بكنر للقيننام والنحنو، بنرزت مننن خاللهنا صننالحية ووالينة محمنند 
روفة، فإننا ال نشنك فني أنهنا كاننت بتلقين الطريقة الشاذلية بأورادها المع

قريبة مما يتلقاه المريدون في زاوية الدالء؛ فشيوخ ابن أبي بكر العياشي 
كثر إقامت  كانت في الزاوية الدالئية، أخت فيها أوال عن كلهم شاذليون، وأ

ون الشيخ أبي بكر الدالئي ثم عن ابن  محمد من بعنده. وقند تكناثر النوارد
ة حتنننى ضننناق مسنننجدها بالمصنننلين ينننوم الجمعنننة علنننى الزاوينننة العياشننني

 .1(ـه1066فوسعوه وجددوا بناءه عام 

، وخننص وقنند كانننت عنندة طوائننف تعمننر الزاويننة فنني عهنندها األول
لرابعننة أهننل الهمننم العاليننة صنناحب "اإلحينناء" الطائفننة الرابعننة بقولنن : فا

والخالئنق الزكيننة، بأيننديهم دواوينن العلننوم وأزمننة كنل منطننوق ومفهننوم، 
االطالع على األمور الغامضة الخفية، ليكون على بصنيرة فيمنا  رغبتهم

 حملنننوا منننن حفنننظ الشنننريعة البيضننناء النقينننة، تسننناس بنننأقالمهم األقننناليم،
ويخضننع لننرؤيتهم كننل عننالم وحنناكم. هننم شننيوخ مشننايخ اإلسننالم وأعننالم 

شننرح علمنناء األعننالم، قنند عقنندوا مجلسننا لتعلننيم األصنناغر واألكننابر، وتن
س والخواطر. ليس لهم حرفة إال تعمير أسواق العلم لدوي أصواتهم النفو

 .2(…ألهل المحابر والطروس

تعتمنند علننى لقنند كانننت مننوارد ومننداخيل الزاويننة فنني عهنند مؤسسننها 
مسنناعدة المرينندين والوافنندين  الهبننات والهنندايا المتنوعننة، وكننتلك علننى

عليها، يقول عبد هللا ابن عمنر العياشني: فكاننت تجبنى إلنيهم ثمنرات كنل 
ثم تنولى أمنر إدارة الزاوينة  .3 على يد القبائل من الرجال والنساء( شيء

شنني فت فنني كننل أمورهننا بعنند محمنند بننن أبنني بكننر ابننن عبنند الجبننار العيا
( فالتي سار على نهج سابق  فأكرم الضيوف والوفنود والنزوار، ـه1082

 . 4 فاتسعت زاوية العلم والزاوية وأقبل طالب  إليها من كل زاوية(

د أبنني سننالم وابننن  حمننزة سننتعرف الزاويننة أوج عطائهننا ثننم فنني عهنن
 ومشاركتها العلمية واألدبية، فولما آل أمر الزاوية العياشية إلى أبي سالم

                                                        
 (.65الزاوية الدالئية فص  -1
 (.25اإلحياء واالنتعاش فلو  -2
 (. 24اإلحياء واالنتعاش فلو  -3
 (.121مقال: مراكز الدرس والتكوين فص  -4
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العياشنني أخننت يشننتغل فيهننا بتنندريس العلننم، وسننار علننى نهننج والننده فنني 
ونثرينة  االتصال بالدالئيين وتعظيمهم. ول  معهم مساجالت أدبية شعرية

، أهمها األسئلة التي وجهها إلى مفتي الزاوينة البكرينة ومراسالت علمية
الطيننب بننن المسننناوي النندالئي وتلقننى عنهننا أجوبننة ضننافية. وإلننى حمننزة 

الزاوينة العياشنية ألن عنايتن  بهنا كاننت بالغنة؛ فعمنل علنى تنشنيط تنسب 
. 1خها(الحركة العلمية فيهنا، وبنتل كنل ثروتن  فني اقتنناء الكتنب واستنسنا

مزة مكتبة الزاوية توسعا وتعميرا  فويمكنن أن يقنال وستعرف على يد ح
إن أكثر الباقي من كتب هته المكتبة علي  ملك حمزة هتا وممنا نسنخ  أو 

 .2 سخ (استن

لقد عاشت الزاوية العياشية نكبة وكبوة زمن السلطان مولى 
مة الرشيد، وذلك بنفي أربابها وأهلها إلى مدينة فاس على شكل إقا

ا خارج باب الفتوح، ستعاني منها األسرة تدهور إجبارية باألخصاص
ي ماديا خطيرا وضيقا في العيش، إلى حين عهد المولى إسماعيل الت

 هم ليرجعوا مكرمين إلى الزاوية ويستمروا في نشرأصدر العفو عن
 رسالتهم ونشاطهم العلمي والصوفي.   

ويبقى التساؤل مطروحا عن سبب أو أسباب النفي واإلبعاد 
 –ي، وخاصة إذا علمنا أن دور الزاوية كان دائما تعليميا ودينياالجماع

ييد أو علميا، ولم يتعداه إلى الدور السياسي إال لماما، على شكل تأ
على  ـه1079ة تعاطف مع الزاوية الدالئية التي خربت وانتهى أمرها سن

يد المولى الرشيد؛ حيث كانت عالقات وصداقات بالمشيخة والزيارات 
الطلبة والوفود بين الزاويتين، حتى عدت الزاوية العياشية امتدادا وتبادل 

ت الزاوية إلشعاع الزاوية الدالئية السياسي والعلمي والصوفي، فوكاد
العياشية تلقى نفس المصير التي لقيت  أختها بالدالء، فغرب السلطان 

كزاوية الدالء. وظل  الرشيد أهلها عنها إلى فاس وتركها قاعا صفصفا
م أذني  عن توسالت العياشيين في الرجوع إلى ديارهم، بعد أن يص

لقلة ذات يدهم وعدم تعودهم على  …استوخموا حاضرة المولى إدريس
ويتهم بإذن السلطان المولى يش المدن. وقد رجع آل عياش إلى زاع

 .3(ـه1083إسماعيل بعد تولية الملك في أوائل 

                                                        
 (.65الزاوية الدالئية فص  -1
 (.90مقال: مكتبة الزاوية الحمزية صفحة من تاريخها فص  -2
 (.65الزاوية الدالئية فص  -3
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العصر واإلحن التي أما عن موقف الزاوية العياشية من أحداث 
فقد اتجهت فإلى  ـه11شهدها المغرب في النصف الثاني من القرن 
على القهر والفتن والكف محاربة الشعوذة والبدع والدعوة إلى القضاء 
لموقف مهادنة لألطراف عن اإلذاية وهدر الدماء. وليس هتا ا

المتصارعة وإنما هو احتراس في نظر الصوفي في مجابهة الواقع حتى 
ال يعاضد قاتال ليتقوى على أخي ، وبتلك تتفاقم الفرقة ويتردى الوضع 

 . 1إلى أسوإ حال(

لزاوية العياشية؛ فمنهم من لقد تباينت آراء الدارسين حول نكبة ا
ويتكر سبب ذلك: فحين أصجلي العياشي  ـه1063نفي كان سنة رأى أن ال

صة للقراءة مع عشيرت  إلى فاس وأقام هنال سنة كاملة سنحت ل  الفر
على أشهر أساتتة عصره في المغرب أمثال الشيخ عبد القادر 

 .2(…الفاسي

 .3األسبابدون ذكر  ـه1083ومن الدارسين من جعلها سنة 

 ـه1063أما األستاذ محمد األخضر فقد جعل النفي مرتين، سنة 
حين عرق علي  السلطان محمد الشيخ السعدي قضاء مراكش فرفض 

 .4ه السلطان مع أسرت  إلى فاسأبو سالم ذلك، فنفا

حين رفض أبو سالم منصب  ـه1083والنفي الثاني وقع سنة 
المولى الرشيد؛ فتسبب  القضاء التي كان عرض  علي  سلطان الوقت

 .5ثانية رفض  في نفي  مع أهل  إلى مدينة فاس مرة

وفضل أن تكون المسألة كالتالي  6وقد رد علي  الدكتور بنصر
حلة إدرال أبي سالم للواقع السياسي وما يعاني  الوطن فوتمثل هته المر

من الجور والفرقة، فيرفض خطة القضاء بمراكش التي عرضها علي  
لرشيد، ويحاول إقناع العربي بن أحمد بردلة بواقع المهنة التي المولى ا

ما  سيتحمل مسؤوليتها. ألن  يخشى على نفس  وعلى صديق  أمرين: حكم

                                                        
 (.68ص 1فج المتصوف األدبيياشي أبو سالم الع -1
 (.52المدينة المنورة في رحلة العياشي فالمقدمة ص  -2
 (.120فص  …مقال الدكتور الترغي : مراكز الدرس والتكوين -3
مقننال األسننتاذ محمنند األخضننر: أعننالم الرحالننة المغاربننة، العياشنني أبننو سننالم، مجلننة الثقافننة  -4

 . 202ص 1970سنة  3-2المغربية ع 
 (..93لحياة األدبية فص ا -5
 (.85ص 1فج 4هامش رقم  المتصوف األدبيأبو سالم  -6
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رسول ، والتبرم من مشاكل الناس، وفي ذلك حرمان ال يرضى عن  هللا و
من تواب الرضى من هللا تعالى. ويستغل بعض الوشاة ذلك الرفض 

ن صدر الرشيد على أبي سالم وزاويت ، وكان يروم واإلقناع فيوغرو
الحد من نشاطها حتى ال تنهج نهج الزاوية الدالئية فتتطلع إلى 

 .1(…السلطة

ربط عملية النفي بتصوف أبي سالم  أما األستاذ شوقي ضيف فقد
دفع  إلى االستخفاف بمتاع الدنيا …وإعراض  عن المناصب الدنيوية: ف

ء في مراكش حين عرض  علي  سلطان واإلعراق عن منصب القضا
الرفض أن حمل مع أهل  إلى فاس، ليجبر الوقت، وقد تسبب ل  ذلك 
 .2 (ـه1083على اإلقامة فيها طول عام 

ى هته ناتجة عما ورد في بعض مصادر أفراد إن تباين الرؤ
الزاوية نفسها؛ فصاحب "الثغر الباسم" يؤكد أن سبب النفي هو رفض 

كش أيام المولى الرشيد: فوأخبرني غير واحد من أبي سالم قضاء مرا
أصحاب  الفاسيين ممن حضر استدعاء سلطان ذلك الوقت من  أن يلي 

بب ذلك وشاية من جالس  اكش، في خبر طويل، أن سخطة القضاء بمر
المتفقهة، ِلما رأوا من إقبال السلطان علي  بكليت ، وحتارا مما عساه أن 

قفبولهم ما يسمال لهم ب  من العطاء الجزي، يقع من النقص في مراتبهم، ل
وإبايت  هو رضي هللا عن  قبل ذلك، فعصم  هللا بالورع من كل سوء 

لَّ  التي يفعل بملك   ولما أفبرمف الواشي من ذلك العقد …يتوقع ما شاء، وحف
ما يشاء، وجد األمير حينئت علي  موجدة، إال أنها مضمرة وإن كانت بعد 

غيره مباشرة بإذن من هو على ما يشاء قدير، مظهرة لسبب آخر من 
فأجاله حينئت مع عشيرت  إلى الناس، فقاس من الشدة ما قاس. وتلك سصنة 

ارهم هنال عاما كامال في الجمعة ورجعوا إلى وطنهم بعد استقر …هللا
 .3األخيرة من شهر هللا المحرم فاتال ثالث وثمانين وألف(

ب النفي إلى الوشاية د سبفير 4أما صاحب "اإلحياء واالنتعاش"
عن أن مراد الزاوية كان الطمع  ـه1079التي بلغت المولى الرشيد سنة 

فخرج إليهم  في الملك والسلطة، وأن جميع قبائل المنطقة تحت طاعت .

                                                        
 (.85ص 1فج المتصوف األدبيأبو سالم  -1
 (.90الرحالت فص  -2
 (.18-17الثغر الباسم فلو -3
 (.29لوحة ف -4
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وكاد أن يفتك بهم فتك  بالدالء، لوال تدخل أكابر دولت . يقول القادري: 
( خرج موالنا الرشيد ـه1079فوفي ظهر يوم السبت سابع ذي الحجة ف

لحركة آيت عياش، فغزاهم، ورجعوا عن الخروج علي ، فسامحهم 
 .1 ورجع إلى فاس(

 رات في الثغروالصواب ما أكده الدكتور بنصر اعتمادا على إشا
واإلحياء من أن النفي والتغريب كان مرة واحدة أول محرم عام 

 ة وعسرا وقلة، حيث لم يطب ألفراد األسرة عيش، وعانوا شدـه1082
 ذات اليد. يقول أبو سالم:

 أمننننوالي إننننني مننننوقن بننننك مسننننلم

 

 ببابنننننننننك داع مشنننننننننتك منننننننننتظلم

 
 مهان وهل إال بك النصنر ارتجنى

 

 مذليننننل ومننننا بننننك إال العننننز يعلنننن
 

 ومننا خننتل قننومي فأخضننـع للعنندى

 

2ولكنننننن إذا أدعنننننوهم فهنننننم هنننننم
 

 

حتى كان عهد المولى إسماعيل التي أذن لهم بالعودة إلى الزاوية 
، بعدما أظهروا والءهم التام ومكنوه من ـه1083أواخر محرم عام 

منطقتهم التي تعتبر ممرا تجاريا مهما للقوافل، باإلضافة إلى انخراطهم 
رجعت بتلك الزاوية العياشية سواء أيام والية أبي سالم في جيش . فاست

أو أيام ابن  حمزة دورها الصوفي والثقافي والعلمي، واستمر إشعاعها 
اطعا، بوفود العديد من العلماء وإقامة المجالس العلمية واألدبية التي س

 -ياشية تفوق بعض المراكز الحاضرة. فعلى أن ميزة الزاوية الع
أنها لم تكن زاوية تتبنى طريقا صوفيا كبقية  -التأسيس باستثناء لحظة 

الزوايا المعاصرة لها، ولم يكن لها زعيم روحي في مستوى الناصرية 
وإنما كانت زاوية علمية،  …الشرقاوية ينسب إلي  الوافدون علي أو 

يقتصر شيوخها على العلم وإقامة حلقات الدرس. فكانت عالقة شيوخها 
 …الطلبة واألساتتة علمية صرفة يجمعهم الدرس بالوافدين عليهم من

 .3بل كانوا أنفسهم أتباعا لغيرهم ينتسبون إلى هتا الشيخ أو ذال(

                                                        
 (. 39ص 7(. االستقصا فج182ص 2نشر المثاني فج -1
 (.32-31-30اإلحياء واالنتعاش فلو  -2
 (.120فص …ل: مراكز الدرس والتكوين مقا -3
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 لتدريس بالزاوية أجيال من اآلباءى التحليق واوقد تعاقب عل
 مزة:واألبناء واألحفاد، نتكر منهم باإلضافة إلى أبي سالم وابن  ح

 (.ـه1090محمد بن محمد بن عبد الجبار فت  -
 (.ـه1100محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر فت  -
 (.ـه1111محمد بن يوسف فت  -
 (.ـه1122عمر بن عبد الكريم فت  -
 (.ـه1126لي بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار فت العاعبد  -
 (.ـه1135محمد بن حمزة بن أبي سالم فت  -
 (.ـه1138عمر بن محمد بن أبي بكرفت  -
 (.ـه1154حمزة فت  عبد هللا بن محمد بن -
 (.ـه1163عبد هللا بن حمزة فت  -

 لقد عايش أبو سالم كل األحداث السابقة التكر، والتي ظهرت 
 علق ي مؤلفات  وخاصة في رحلت ، حيث أبان عن حب  وتآثارها بالغة ف

اذها إنق لها ومريدها؛ فينصال لهم، ويبدل جهده فيالمتزايد بالزاوية وأه
 الساحة الثقافية والعلمية. وإظهار دورها الفعال على

يها كانت الزاوية العياشية بالنسبة ألبي سالم حصن  ومالذه؛ فف
قل تون والوظائف، ومنها كان يتنترعرع وحفظ القرآن واألوراد والم

ن اكبين الزاوية الناصرية وبالد درعة وبين جامع القرويين، ومنها 
لزاوية كانت يراسل علماء مراكش وشيوخ الزاوية الدالئية، ومن ا

انت ها كاستعدادات  وانطالقات  ووداع  لرحالت  الحجازية الثالث، وإلي
. اد أسرت  خالل رحلت مراسالت  ونصائح  وتوجيهات  ألبنائ  وأفر

ضع ا ليوأخيرا كانت الزاوية المحطة األخيرة ألبي سالم التي رجع إليه
ي ل  فلي  حمالتي طال تكوين  وثقل عبها مولوده الفكري وجهده العلمي 

غ رحالت ، والتي استفاد من  الطالب والشيوخ على السواء حين تفر
. لكثيراالغزير النفر للتدريس والتأليف؛ فأجاز العديد وأفاد من علم  

سخ نوعمل على إنماء الخزانة بما جلب وجمع من الكتب والنوادر وما 
 من المؤلفات.



  د. خالــد سقــاط 

 57 

يجلب إليها الكتب  ـه1065فقد كان أبو سالم منت رحلت  األولى سنة 
. وفي رحلت  الثالثة عمل على البحث وشراء الكتب 1والمؤلفات المتنوعة

ق الخمسين، يقول: فوكنت طول وجلبها إلى المكتبة وكان عددها يفو
ار وشراء نهاري ذاهبا جائيا في قضاء األوطار وتهيئة أسباب األسف

 .2(…الكتب، وقد يسر هللا منها جملة اشتريتها نحو الخمسين

وقد كان قبل  وجاء بعده من أعطى لمكتبة الزاوية عناية خاصة 
ميع كتبهما مثل أبي  محمد بن أبي بكر وعم  عبد الجبار، اللتين أوقفا ج

، كما عرفت المكتبة توسعا واعتناءا بليغا ومحافظة 3على بنيهما التكور
قسوى من طرف حمزة وأبنائ  وحفدت . كما كانت النساخة عنصرا مهما 

ي إنماء مكونات المكتبة. وقد ذكر األستاذ المنوني ثلة من أفراد األسرة ف
ض منتسخاتهم العياشية، وآخرين من خارجها وجد أسماءهم مقرونة ببع

 .4من كتب الخزانة

هته الخزانة القيمة فالتي اجتتبت اهتمام إدارة الجامعة وإدارة 
نتين، األولى الخزانة العامة، فأوفدتا لزاوية سيدي حمزة بعثتين اث

وقف أفراد البعثة على مخطوطات الزاوية وتم  …م1961توجهت سنة 
للمكتبة سنة  أما البعثة الثانية فقد توجهت …مخطوطا 250ترقيم 
 334وقد تم في هته المرة تسجيل كتب أخرى وترقيم  …م1962

، 584إلى  250مخطوطا، وبهتا ارتفع عدد المخطوطات المنظمة من 
 .5جلدا وضعت في خمس خزائن بالمكتبة(م 864وهي تعادل 

 1202وقد بلغ العدد اإلجمالي للمخطوطات بالخزانة الحمزية إلى 
 .       6تقريبا

 

                                                        
( الئحنة للكتنب التني اشنتراها منن المشنرق فني 253توجد بخزانة الزاوينة ضنمن ملنف فرقنم  -1

 رحالت .
 (. 252ص  4الرحلة فج  -2
 (.98انظر نص وثيقة الوقف في مقال: مكتبة الزاوية الحمزية لألستاذ المنوني فص  -3
 (.101-100 مقال: مكتبة الزاوية الحمزية فص -4
 (.108-107مقال: مكتبة الزاوية الحمزية فص  -5
 (.304الفترة المعاصرة. لمحمد المنوني  فص  -المصادر العربية لتاريخ المغرب  -6
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 شخصية أبي سالم العلمية واألدبية -3 

 

 :أبو سالم العالم المشارك -1

ما يجدر بالقارئ أن يحلي ب  صاحب الرحلة هو أن يصف   لعل أول
 تمعت في  عناصر تفرقت في غيره، حيث يظهربالعالم المشارل التي اج

منننن خنننالل رحلتننن  أن نسنننيج ثقافتننن  محكنننم الصننننعة، متننننوع المعنننارف 
ع، أكسننب صنناحب  صننفة العننالم الموسننوعي واأللننوان، متشننعب االطننال

اآلخننت مننن كننل فننن نصننيبا وافننرا؛ فجعلنن  ذا رصننيد ثقننافي أهلنن  ليشننارل 
ق فني زمانن  بالمشنر المعقدة التي كانت تطنرحويناقش القضايا الكبرى و

 في مجالس علماء متخصصين، كمسألة رؤية النائم للرب سبحان  وللنبي
 تني ان، والمسنائل المشنهورة الوأوامره للرائني، ومسنألة القهنوة والندخ

لفرقنة اها األئمة والتي كنان يحناول أبنو سنالم التوفينق فيهنا لنبند اختلف في
 واتباع البدعة.

دة قضنايا، وإن أطنـال فيهنا فهني مفينوفق أبو سالم في مناقشة هنته ال
فنني مجالهننا، ألننن  أوردهننا علننى شننكل مننناظرات علميننة اكتسننبت صننبغة 

ن فني ماء، سواء في مؤلفناتهم أو عنندما كنافقهية، نقب فيها عن آراء العل
 بحث مستمر عنهم في جل البالد التي مر بها أو نزل فيها.

ان كنتفادة، كمنا لقد اعتز أبو سالم واعتد بمنهج  قصد اإلفنادة واالسن
منصفا لشيوخ  من خنالل إينراد رأين  الصنائب فنيهم إن أصنابوا، مشنيرا 

ومداخالتن  فني مجنالس  إلى المقصر منهم، بنازا ومفحمنا بعضنهم بآرائن 
 العلم.

هتا باإلضافة إلى ما سيرد من تجزيئ وتفكينك لشخصنية أبني سنالم 
 .…المتصوف والفقي  والجغرافي والمؤرخ والشاعر

 

لنى أن أبنا سنالم ظهنر فني ثناينا رحلتن  مطلعنا علنى جنل فقط أشنير إ
الننرحالت السننابقة، عارفننا بالشننروط األوليننة لنجنناح الرحالننة فنني تسننجيل 

حلتنن ، والتنني ترتكننز أساسننا علننى المعرفننة الدقيقننة باألحننداث وتنندوين ر
رفقة التاريخية والمقاييس الجغرافية والبيئية، وما يحتاج  في الطريق وال

كان نعم العنارف بشنروط العمنران وأسنباب الخنراب والنزول والسفر؛ ف
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وتبننندل الننندول الزعامنننات، عارفنننا بالمننننازل والننندرج وتحديننند البنننرود 
لجنننو والتربنننة والنباتنننات. ملتزمنننا بتحديننند أسنننماء والمسنننافات ووصنننف ا

مواضننيع النننزول وأسننباب ، وأمنناكن المينناه وكميتهننا وطبيعتهننا، وكننتلك 
القبائنل وزعمائهنا. وأحياننا ينتكر القرى والمداشر وأسماء أسماء المدن و

خصومهم وحلفاءهم. وقد يصنلال وينتقند عنند الوصنف والمعايننة منا كنان 
رافي أو تناريخي، مستشنهدا فني كنل ذلنك شائعا من األخطاء عن علم جغ

 باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والنصوص الشعرية والنثرية.

السنيال وجمناح  وأبو سنالم كسنابقي  منن الرحنالين أطلنق عننان قلمن 
علم  التاريخي والجغرافي وثروت  الشعرية فني الجنزء الخناص بأمناكن 

 ا وردها إلى أصولها،شعائر الحج والعمرة، حيث حددها ووصفها ونسبه
 أو الصحابة. ووقف طويال عند الروضة الشنريفة سواء في عهد النبي 

اكتسبت يها فتفل ف والمشاهد العظام واآلبار المباركة التي ورد أن النبي
خينة؛ خاصية الشفاء. كما ذكر المساجد واستنطق ذاكرتهنا الدينينة والتاري

دينث اآلينات القرآنينة واألحافكانت مادتها خصبة ثنرة مفيندة مسنتندة إلنى 
 النبوية والسيرة النبوية.

كما بنرز أبنو سنالم فني رحلتن  علنى اطنالع بنين علنى قواعند النحنو 
هنا لش قضايا لغوية مشهورة واستشهد العربي والكتابة السليمة حيث ناقـ

 ة.بالشواهد القرآنية والشعرية في المصادر النحوية المتخصصة القديم

علنم النجوم ومنازلها و فا بعلم الفلك وأوضاعكما برز أبو سالم عار
ثان. األوفاق وما قيل في  وما يعتقند منن توقعنات وقنراءة للمسنتقبل والحند

ِل.كما كان على علم بعلم المعميات و مَّ  األلغاز وعلم حساب الجص

هتا بعض من كل التخصصات التي بنرز فيهنا أبنو سنالم منن خنالل 
تني ر منها في النقط اآلتية، والرحلت ، والتي سيرد الحديث عن بعض آخ

 جعلت شيوخ  وأقران  المشارقة يعترفون لن  بطنول باعن  ويضنعون فني
  المعرفنني تحليننتهم لنن  أجننل الصننفات العلميننة واألدبيننة، تنننم عننن نضننج

سنم  وثقافت  الواسعة وتكوين  األولي في بلده وموطن  األصلي ما جعل ا
 يقرن مع أساطين عصره وقبل .  

 :المتصوف -2
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ها ذكاربي سالم أن يحيد عن الطريقة التي تعلم منهجها وأكن أللم ي
ية، لزاووأورادها، منت بداية حيات  التعليمية األولى على يد والده با

 ظيفةدر الفاسي التي صحب  ولقن  أذكار الشاذلية وووالشيخ عبد القا
. والتصوف التي كان يحمل  أبو …زروق ودليل الخيرات للجزولي

ب نتسيلتي ا اعتقادا ومنهجا وطريقةً هو التصوف السني اسالم مع  دائم
بن  أصال للقطب الجنيد، التي نشر مبادئ  وطريقة القطب عبد السالم

 (.ـه656يته أبي الحسن علي الشاذلي فت(، وبعده تلمـه622مشيش فت 

 وكانت طريقة الجنيد ومن بعده تعتمد على أسس منها:

 لكثير.الرضا عن هللا تعالى في القليل وا-
 الرجوع إلى هللا في السراء والضراء.-
 تقوى هللا واتباع السنة في األقوال واألفعال.-

ة طرق إال أن أبا سالم خالل رحالت  حرص على االنتماء إلى عد
صوفية أخرى كانت سائدة في عصره في المشـرق، والتي تفوق 

الظاهر األربعين طريقة، أجازه فيها الشيخ أبو بكر بن سالم شيخان. فو
أن الدخول في الطرق الصوفية كان مسألة شكلية، عليها كثير من 

في كل الواجبات أكثر من األخوة في هللا، حسب األصول المتبعة 
 .1طريقة(

قصد اتصال أبي سالم بأسانيد الطرق الصوفية المتعددة ب لقد كان
 ثقةمنبة الاستكمال ثقافت  الصوفية التي كانت مقتصرة على تعاليم الشاذلي

ه بهت عن الجيالنية القادرية البغدادية. وكتلك بقصد تعريف المغاربة
كز رندية التي الطرق التي كانت غريبة عليهم، وخاصة الطريقة النقشب

ل جما و سالم اهتمام  بالمشرق؛ فاتصل مباشرة بشيوخها أمثالعليها أب
 هديالدين النقشبندي وإبراهيم الكوراني وبدر الدين الهندي وأبو م

 ا.فيه عيسى الثعالبي، هتا األخير التي ألبس  الخرق الثمانية وأجازه

قلما توجد بأرق المغرب، بل ال …يقول أبو سالم عن النقشبندية ف
ى باالسم، لبعد بالد مشايخها؛ فلم تصل تآليفهم إليها، وال يعرفها أهل  حت

ن كما قام بالمقارنة بي .2دخل هته البالد أحد من أهلها فيما نعلم(

                                                        
فص  تحقيق سنعد زغلنول عبند المجيند ليبيا طرابلس وبرقة -الرحلة  –ماء الموائد، العياشي  -1

51.) 
 (.80ص  2الرحلة ف ج  -2
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  من توحيد بين أصولهما وأورادهما، فولعمري وما الطريقتين لما الحظ
عمري على بهين ما طريق سادتها النقشبندية منها ببعيد، وما أصولها 

ا عند كل موفق سعيد. ومن تأمل رشحات النقشبندية وحكم إال كأصوله
الشاذلية لم يجد بينهما اختالفا إال في بعض االصطالحات الراجعة إلى 

ألعمال الظاهرة، وأما األعمال القلبية والمنازالت العرفانية فال فرق ا
 .1 أصال(

ال لقد كان بحث أبي سالم الدائم عن الحقيقة دافعا قويا لالتص
كل الطرق الصوفية، ألخت اإلجازة والتبرل والدعاء ولبس بشيوخ 

ة، الخرق وتلقين التكر؛ فقد أجازه كثير من األقطاب بكيفيات معين
ت، لساللوس على السجادة والمشابكة باليد وشد المئزر ورواية المسكالج

ك وخاصة الحديث المسلسل باألولية والمسلسل بالمصافحة والتشبي
لسل المسلتمر والماء، والمسلسل بمناولة السبحة ووالمسلسل بالضيافة با

ل المسلسوف ، بقول : أشهد باهلل وأصشهد هللا، والمسلسل بقول : ويده على كت
، والمسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل  بقول : إني أحب ففقصل 

 بالسؤال عن االسم وتوابع .

وقد خص أبو سالم بالتكر شيوخا لم يأخت عنهم إال طريق 
 صوف، نتكر منهم:الت

 الشيخ بدر الدين بن محمد القادري. -
 الشيخ أبو اللطف الوفائي. -
 الشيخ محمد بَّاعلوي الحضرمي اليمني.  -
 رحمان المكناسي.عبد الالشيخ  -
 الشيخ أحمد بن عبد النبي القشاشي. -
 الشيخ زين العابدين محمد البكري. -
 الشيخ عبد الكريم الفكوني القسمطيني. -

م بالطريقة النقشبندية لم يمنع  من التتكير إن إعجاب أبي سال
باعتقاده واعتقاد المغاربة في الشاذلية، فويدرل أبو سالم تشبت المغرب 

ة، فيستدرل قائال: مع اكتفاء أهل المغرب عنها وعن غيرها من بالشاذلي
الطرق بالطريق التي بان رشدها واتضال أمرها وأمنت غائلتها، 

اهر الكتاب والسنة فصولها، طريق قامت أصولها وجرت مع ظوواست
                                                        

 (.10ص  2 الرحلة ف ج -1
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القطب الجامع وشمس المحافل والمجامع أبي الحسن الشاذلي وأتباع  
 .1 إلخالص والصدق(أئمة الهدى والحق وأصحاب ا

لقد عاين أبو سالم العديد من طرق التصوف عن كثب، وخالط 
صلبس الخرق وشد ل  المئ زر الدراويش والفقراء، شيوخا ومريدين، وأ

فكان خير من حدد أسباب ذيوع هته الطرق وشيوعها،  …والفوطة
 والخبير في تحديد أصولها وطقوسها.

انت متمسك بأداء الفرائض، هتا باإلضافة إلى أن أبا سالم عابدت ق
بيقها، حريص على محاربة النفس الضعيفة في مواجهة معتدل في تط

مطالبة الملتات، عن طريق ذكر هللا والزهد ومطالعة كتب التصوف، وال
، وباإلسكندرية 3. كما أن  في درنة يفطر ألن  على سفر2بالقناعة بالقليل

سي برسائل شفوية حيث كان الوباء نجده يتوسل بأبي العباس المر
 .4لى يمين المحرابوقصائد شعرية طالب بإلصاقها بجدار القبلة ع

إال أن ما يؤخت عن تصوف أبي سالم أن  كان يميل إلى التسليم 
صف أبو للمتصوف ة بكل ما يعتقدون ، رغم عدم تأكده واقتناع ، لتلك وص

طرفا سالم بالتطرف والتناقض في الرأي أحيانا. فكان العياشي صوفيا مت
في صوفيت ، وما ورد في رحلت  يبين أن  كان يغالي في رفع شأن أئمت  

، فرغم معارضت  لمعتقد …الصوفيين حتى كان ينزههم عن الخطأ
  اإلمام الثاني عشر عن الموت إال أن  نقل أن بعض الروافض في تنزي

الصوفية يتفقون معهم في هته االعتماد. ثم استطرد يقول: ففإن صال عن 
األئمة أنهم قالوا ذلك فنحن ممن يعتقدهم ويجزم بصدقهم فيما  هؤالء

. ثم يسوق الدارس عدة دالئل على اتهام أبي 5يقولون ألنهم خيار األمة((
 التناقض في الرأي.سالم بالتطرف و

إال أن الغالب عن تصوف أبي سالم اتباع  للسنة النبوية، والتعاليم 
الوة كتاب هللا، حيث كان يختم اإلسالمية بصفة عامة، من اإلكثار من ت

، والتوسل إلى هللا بقصائد 6كل ليلة ختمة إلى جانب الحزب الراتب

                                                        
 (.80ص  2(. نقال عن الرحلة فج 101ص 1فج يبالمتصوف األدأبو سالم العياشي  -1
 (.  405-104ص  1انظر الرسالة التي وجهها لتلميته عثمان بن علي اليوسي. الرحلة فج  -2
 (.138ص  1الرحلة ف ج   -3
 (. 146 ص 1الرحلة ف ج  -4
 (. 61-60المدينة المنورة في رحلة العياشي فص  -5
 (.107ص  1الرحلة ف ج  -6
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واالقتداء  ، واالنتساب إلى أهل الطرق السليمةمدحية في الرسول
فيمتاز أبو سالم بتصوف  التي كان ل  أكبر األثر   …بزهدهم وتعبدهم

ة التي ساهمت في إغناء على الزاوية الحمزاوية، وهوايت  للكتب النفيس
واصطبغت كل أقوال أبي سالم وأفعال  ومؤلفات   …مكتبة هته الزاوية

  أحطَّ بالصيغة الصوفية المبنية على الورع التي تساوي أعلى درجات
 .  1(…درجات الزهد

وقد كانت لمحة التصوف والبحث عن أرباب  وأوليائ  جلية في كل  
ن المؤلف وج  عنايت  في جوانب الرحلة، فويبصر من مضمون  أ

المكانة األولى بالطبع إلى الكالم عن األولياء والعلماء وأهل 
فهو قد صرف اهتمام  قبل كل شيء إلى فحص مناهج  …التصوف

م اإلسالمية في البالد التي زارها بحيث يمثل كتاب  إلى حد ما دائرة العلو
 .    2(…معارف فريدة من نوعها في العلم والتصوف

 :يه والمحدث المهتم باتصال السند وتنوعهفقال - 3

اتسمت شخصية أبي سالم باالنصراف البين للمعارف الدينية 
ب د والصحاح وكتوالشرعية، وتمثل ذلك في دراست  للمتون والمساني

 الغةبالفق  والحديث ومختلف روايات  وروات ، مما أكسب  ملكة وقدرة 
ية، ارزة في الساحة العلمعلى مناقشة القضايا الفقهية التي كانت ب

بوية الن والنوازل الشرعية وإيراد الشواهد باآليات القرآنية واألحاديث
كان فا. تها وتحليلهولة من مصادرها، ومناقشوآراء الفقهاء والعلماء منق

محل تقدير واحترام من طرف شيوخ  بالمغرب وفي مختلف األقطار 
م التين كانت ل  معهالتي مر بها أو حل في بقاعها في رحلت ، أو 

 مراسالت واتصاالت علمية.

اور كان أبو سالم بحكم انتمائ  للمتهب المالكي عقيدة وفقها يح
من  النتباه، وأحيانا بنوعفقهاء المتاهب األخرى بنوع من الحتر وا

ثل مالتعصب عن طريق تأويل األحاديث تأويال يتناسب مع آراء مالك، 
 ومسألة الصفات عند المعتزلة، قول  في مسألة القبض في الصالة،

 وقضية الكسب وعدة قضايا أخرى.

                                                        
 (.93-90الرحالت لشوقي ضيف فص -1
 (.809فص  لكراتشوفسكي تاريخ األدب الجغرافي العربي -2
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 م فيأكما أن  عند تطرق  لمسألة رؤية هللا، وهل تكون في اليقظة 
لم  قفي المنام وأوامره للرائي، جرد   لرسولالمنام، وكتلك رؤية ا

جر لعرق أقوال العلماء والفقهاء في المسألة، أمثال الحافظ ابن ح
هدا والقرافي والنووي وأبي إسحاق اإلسفراييني، مستشوالقاضي عياق 

 تهمباألحاديث النبوية الصحيحة المتصلة السند، وبالنصوص من مؤلفا
 ي الينهم، مستخلصا في األخير إلى رأالمشهورة، ومناقشا للفروقات ب

 يتناقض مع رأي اإلمام مالك في الموضوع.  

شرب القهوة  إال أن التي استرعى اهتمام  كثيرا هو انتشار
ا من طرف الطرق الصوفية ألنها والدخان، حيث أكد على استعمالهم

مساعدة لهم على السهر في إقامة مجالس التكر، الشيء التي جعل  
سألة بشيء من الرصانة والهدوء، رغم رفض  المتشدد لشرب يناقش الم

وتسامح  في شرب القهوة، وكتلك لبس الجوخ المستورد  1الدخان
ن الصوف المنتوف من الغنم. إن خوق أبي سالم في مثل المصنوع م
يا وأخرى عديدة حددت ل  مستوى فقهيا وعلميا معينا، تجاور هته القضا

األخت عن شيوخ المتاهب األخرى من حنفية رؤيا الفقهاء المحدودة إلى 
وشافعية وحنبلية، ما داموا على رأس أهل السنة والجماعة. متأثرا برأي 

بكي فوهؤالء الحنفية والشافعية والمالكية وفضالء الحنابلة تاج الدين الس
عة، وهلل الحمد في العقائد يد واحدة، كلهم على رأس أهل السنة والجما

بطريق شيخ السنة أبي الحسن األشعري رحم  هللا، ال يدينون هللا تعالى 
يحيد عنها إال رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل االعتزال، ورعاع 

ً مالكي رف الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. وبرأ هللا المالكية، فلم يف  من إال  ا
 .  2العقيدة( أشعريَّ 

ختلفة السابقة إن رغبة أبي سالم في إيراد المناقشات الفقهية الم
التكر هو ما دعا بعض الدارسين إلى اعتباره سببا في تأخر فن الرحلة، 

ي الرحلة العياشية عتبرها ـ أإال أنني أ…يقول المرحوم محمد الفاسي: ف
ـ سببا في انحطاط هتا الفن، ألن العياشي ابتعد في كتاب  هتا عن التقاليد 

ندلسي والعبدري، من التي أسسها الرحالون األولون كابن جبير األ
وصف المراحل واالهتمام بالناحية الطبيعية الجغرافية وبأخالق الناس 

تيتة ومفيدة. وجعل الرحلة عبارة وعوائدهم، مما يجعل قراءة الرحالت ل
                                                        

 رسالة أبي سالم في تحريم  فمحدد السنان في نحور إخوان الدخان(.  -1
 (.7ص  3الرحلة ف ج  -2
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عن مؤلف حشر في  من المناقشات الفقهية والصوفية وغيرها ما ال 
الشيء التي كان ر اإلجازات واألسانيد، مساس ل  بالسفر، وأكثر من ذك

 .  1األولون يخصصون  كتب البرامج والفهارس(

 :الحس النقدي عند أبي سالم -4

ة ادات السياسية واالجتماعياحتوت الرحلة على جملة من االنتق
ات إجابالقية عالوة عن األدبية الشعرية والنثرية، وكتلك ردود وواألخ

  قات  واطالععن مؤلفات ونوازل. فكان أبو سالم بحكم تجربت  وعال
أثر الت على العادات والنظم وبحكم انتمائ  الصوفي دقيق المالحظة سريع

 ن خالل رحالت  الثالثواالنطباع، وكانت سعة معارف  المكتسبة م
تساعده وتمنح  القدرة على التمييز والفحص والتأكد قبل إصدار 

ي في رب، ومكانة الفقي  المغاألحكام، مما أبان عن موسوعيت  الثقافية
 نسيج الثقافة اإلسالمية عامة.

فعن انتشار ظاهرة الرشوة مثال يقول أبو سالم ففما رأينا وال سمعنا 
كلها بقاق يقارب الحكم بما يشب  أن يكون شرعا، في البالد المشرقية 

. كما ارتأى عدة مسائل نتكر 2وإنما مدار أمرهم على الرشاء جهارا(
 منها:

ضاء من لهم مستوى فكري ضرورة تعيين في مسؤولية الق -
 وتكوين علمي متميزيين.

ع موتزيينهم لها وترميمها  مقارنة اهتمام المشارفة بالمساجد -
 مساجدهم وترميمها بما يخالف ما كانت علي .إهمال المغاربة ل

طل قدم مالحظات مختلفة حول نظام الدراسة بالحرمين وأيام الع -
 األسبوعية وقارنها بنظامها بالمغرب.

  حول بعض المراكز الدراسية وأنها شاغرة من أهل مالحظت -
 األدب والبالغة.

د يانتقاد عادات المجاورين بالحرمين ومنها صوت اآلذان من بع -
 بلغة غريبة.

                                                        
 (.22فص  .1959 – 4مقال: الرحالة المغاربة وآثارهم. دعوة الحق ع  -1
 (. 193ص  3الرحلة ف ج  -2
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 انتقاده سماع طبول بدر واستسفاره عن تحقيق المسألة. -

 رفض  زيارة أماكن ال يعرف لها أصال في السنة. -

 مديننة فني إكثنارهم منن الطينبانتقاد عادات متمومة عند نسناء ال -
 عند خروجهم للتجارة رغم  نهايتهم في الستر.

م كمننا انتقنند بشنندة موقننف متكلمنني سجلماسننة الننتين كفننر بعضننه -
عقنول العنوام؛  النبعض اآلخنر لجهنل صنفات هللا ومعانيهنا العسنيرة علنى

قهاء ففألف كتاب  "الحكم بالعدل واإلنصاف الرافع للخالف فيما وقع بين 
 ن االختالف".سجلماسة م

سؤال أبني سنالم إمنام واركلنة عنن دعائن  فني ختنام خطبنة الجمعنة  -
 حول المدعو المهدي.

 واركال تغييرا للمنكر.فتواه في محاربة أهل تكرت ألهل  -

اقتراحنن  تكننوين لجنننة مننن المننتاهب األربعننة وتحريننر كتنناب لكننل  -
 متهب لتبيين المشهور.

رحلة وهني وإن كاننت االنتقادات األدبية والشعرية المنتشرة في ال -
 .1قليلة فإنها تنم عن معرفة واطالع على شروط جيد القول ورديئ 

 . 2انتقادات وتصويبات جغرافية وتاريخية -

 : 3أبو سالم الشاعر - 5

يقول أبو سالم نقال عن شيخ  الراوية أبي مهدي عيسى بن محمد 
الثعالبي عن بعض مشايخ : فللقصائد خصوصا إذا كانت عن حضور 

أثر عظيم في تفريج الكربات ونيل الرغبات، أعظم من أثر األوفاق قلب 
 يبعد والدعوات، وترتيبها في الخلوات. وقد جصرب ذلك فظهر صدق . وال

أن يكون لترتيب األلفاظ على وزن مخصوص ينشرح ب  معها الصدر 
وب خاصة للتضرع واللجإ إلى هللا ويقوى مع  الرجاء في حصول المطل

 .4 صد(في تسهيل المقا
                                                        

 (. 1034 – 1033ص  4الرحلة فج  -1
 (.136ص  1الرحلة فج  -2
إن رسالة د. بنصر فأبنو سنالم العياشني شناعرا( تفني بصنورة ال مجنال فيهنا للزينادة فني هنتا  -3

 المجال، فقط نشير إلى بعض ما ميز شعر أبي سالم باختصار انطالقا من الرحلة.  
 (. 17 ص 1 ف جالرحلة  -4
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من هتا المنطلق جاءت جل كتابات أبي سالم الشعرية، في 
دائما  أغراضها المتنوعة وقوافيها وأوزانها المختلفة، حيث كانت تحكم 

دوافع نفسية متطلعة إلى تخطي الواقع وتحقيق الرجاء، لمواجهة الهموم 
لم موزع في مؤلفات  والتعود على الصبر والتجلد. وشعر أبي سا

 .1راد أسرت ، وإن كان عبد هللا كنون يتكر ل  ديواناومؤلفات أف

فوأهم سمة امتاز بها شعره هي التعبير عن االحساسات ولفم ِ شتات 
االت بحسب الظروف، وهو قبل كل شيء شاعر طبعي، قرق االنفع

 .2ره عشرون سنة(الشعر ولم يتجاوز عم

 وقد انصب جهد أبي سالم الشعري في نظم قصائد المديال النبوي
عنى التي يعتبره أشرف مجال للقول والتعبير، بما يوحي  من شرف للم

اع لبقاارة وقوة اللفظ، عن طريق االحتفال بالمولد النبوي والتشوق لزي
 المقدسة.

فكان كلما لحق  كرب أو اشتدت علي  إحن المجتمع اتج  إلى 
فلحقني من التخلف كرب …يقول: ف االسترواح  بالشعر في مدح 

ء في القلب مديد، فاستروحت من ذلك العناء واأللم إلى مدح شديد وعنا
فانقطعت السبل أو كادت  …المتكور  فلما جاء الوقت … النبي

فعدت إلى طريقتي المثلى من أمداح  …األرق بأهلها ومادتوهاجت 
 .3التي في مولده تتلى( الرسول

، فكان ينظم القوافي في المديال النبوي على جميع حروف المعجم
 فجاءت منتشرة في كل أجزاء الرحلة.

ج تخر كما أن أبا سالم نظم في الكثير من المناسبات فوإن كانت ال
 ية الشاعر:عن أربعة محاور تمثل شخص

 المديال النبوي. -

 مديال المتصوفة والعلماء والوالة ورثاؤهم. -

 الشعر التاتي. -

                                                        
 (.319ص 1النبوغ المغربي فج -1
 (.95الحياة األدبية في المغرب فص -2
 (.7ص  1الرحلة ف ج  -3
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 .1 المنظومات التعليمية( -

الصوفية واإلجازات  كما نظم في الحكم والوصايا واألسانيد
التعليمية واأللغاز. وتبقى دائما لمحة الصبغة الدينية طافحة على شعره، 

للغة وقواعدها البالغية، وبالرغم من فوبالرغم من تمكن أبي سالم من ا
موهبت  ولطف تعابيره فإن شعره يبقى مع ذلك من اللون األدبي التي 

 .2أدب الفقهاء( يعرف بشعر الفقهاء أو

ا المجال يلتمس المرحوم عبد هللا كنون العتر للفقهاء بقول  وفي هت
م إن بعض الفقهاء كثيرا ما يتساهلون في أنظامهم العلمية لقصده …ف

لحق أن إلى عموم الفائدة وتقريب المعنى إلى الطالب، وهتا ليس من ا
تؤخت ب  جميع أفراد هته الطبقة ويعمها حكم ، خصوصا وأن الكثير 

الف ذلك، ينظم الفوائد العلمية وينظم قواعد الفنون في منهم كان على خ
 .  3(…شعر بليغ محكم

سالم صادق العقيدة، لقد كان أبو سالم في قصائده متشبعا بتعاليم اإل
غزل  ونسيب  حافظ في  على رمزية  …فسواءا في تعبيره عن التات

األوصاف ومعنوياتها وخاصة في خطاب  لزوجت  ومطالبت  لها بالحفاظ 
أو لحظة الخروج عن التات في  …على سالمة األطفال والطاعة

معالجة قضايا األدب والحكم واإلعراق عن الهجاء والتعرق بما 
 .4لناس(يسوء ا

وعن واقع شعر أبي سالم يقول الدكتور بنصر فرغم أن بعض  ال 
يرقى إلى فن الخطاب الشعري، ألن عصره اتسم بتراكم المعارف 

ل جنوح الخيال وحرية اإلبداع، فعم نظم  لدى وجمود الفكر مما عرق
الكتاب والفقهاء. ومع ذلك يبقى للعياشي ما يميزه شاعرا في عصره، 

ا ذا قدرة نظمية فائقة أوال، ومطلعا على التراث النقدي باعتباره ناظم
 .5(…كما وصل إلي  في عصره ثانيا

 يجوز وبالجملة فإن شعر أبي سالم ينتمي إلى شعر الفقهاء والتي ال
القدح في  باعتباره أدبا قائم التات معبرا عنها، فإن أدب الفقهاء أدب حي 

                                                        
 (.150ص 1أبو سالم العياشي شاعرا فج -1
 (. 55اقتفاء األثـر. مقدمة التحقيـق فص  -2
 (. 251فص  ، عبد هللا كنونأدب الفقهاء -3
 (.160ص 1فج يبالمتصوف األدأبو سالم العياشي  -4
 (.4ص 1أبو سالم العياشي فج -5



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 70 

هاء. وإن التهمة التي معبر، ال يقصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا بفق
توج  إلي  بالضعف والتخلف حتى جعلت  مثال مضروبا لكل أدب بارد 

 تجني والظلم لهتا األدبسخيف، هي تهمة باطلة، فيها كثير من ال
إننا ال ننفي أن بعض الفقهاء ليس لهم من األدب حظ  …والمنتجين ل 
لة ولكن يجب أن ال ننسى أن في أدب غيرهم من الفسو …وال نصيب

ون بأنهم متطفلون على والرداءة ما يغطي على أدب الفقهاء التين يقر
 .  1(…موائد األدباء، بخالف من يقول أنا ب  زعيم

د ي سالم، يقول الباحث عبد الجواورغم ذلك تعدد مادحو شعر أب
أحمد بن عبد هللا بن محمد الحاج الدالئي وهو يمدح …السقاط: ف

 نوه بها تنويها في قول : شاعرية أبي سالم العياشي، فقد

 أتننناني شنننعر هنننتب الطبنننع لفظننن 

 

 كمننا هننتب الصننواغ صننافية التبننر

 
 غننندا فتننننة العقنننل الرصنننين كأنمنننا

 

 ب  قد نفثت السحر في عقند الفكنر

 
 ومالننننت بأفكنننناري حننننالوة لفظنننن 

 

 كما مال نشوان على نشوة الخمر

 

ثم أظهر أن  مهما حاول من إبداع شعري وعطاء فني، فإن  لن 
 وعنبيإلى مستوى هتا الشاعر، مؤكدا أن شعر العياشي كان بمثابة  يصل

اب استقى من  الشاعر مادت  وأيقظ شاعريت  وإبداع ، كما أخرس أرب
 الفصاحة والبيان:

 ولنننوال نظنننام مننننك أيقنننظ فكرتننني

 

 لكنننننت بلينننندا عننننن نظننننام ونثننننر

 
وهبنننننني صنننننغت الشنننننعر تاجنننننا 

 مرصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعا

 

ببننندر الننندجى والشنننمس واألنجنننم 

 الزهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر

 اه للحنننر النننتي راع فضنننل رضنننأأ 

 

وأخنننننننرس أربننننننناب الفصننننننناحة 

2 بالشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعر(
 

: فأما نثره فمتكلف 1أما عن نثر أبي سالم فيقول محمد بن تاويت 
و نثر في غاية الفقر والعرى، وإن حاول ، وه…كما في فاتحة رحلت 

 صاحب  أن يكسي ص بأثمال بالية شاحبة مزقة(.

                                                        
 (. 248أدب الفقهاء فص  -1
 (.133الشعر الدالئي فص  -2
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المات عصر التدهور، وعن أسلوب  األدبي ففتنعكس في  بالطبع ع
ة، باستثناء الحاالت التي يعالج فيها المؤلف الكالم ولكن  يتميز بالبساط

لغة مغلقة على الموضوعات الصوفية، ويرى لزاما علي  أن يلجأ إلى 
ومتكلفة. وأما تركيب الكتاب العام فقد أفسده إلى حد كبير ميل المؤلف 

 .2المبالغ إلى االستطرادات المتتالية(

 

 

 :مؤلـفـاته - 6 

تحنندثت العدينند منننن المصننادر والمراجننع عنننن مؤلفننات أبنني سنننالم 
. ننننتكرها حسنننب 3المتنوعنننة والمختلفنننة، وفصنننل بعضنننهم القنننول فيهنننا

 التالي:مواضعها في الجدول 

 مكـان وجوده اسم الكتـاب

 الرح ت

منناء الموائنند فقنند تننداولتها أينندي  -
الناس، وأنفقوا في تحصيلها منا فني 

 بننن  منننن دينننوان األكيننناس، فنننأكرم  
مخنندرات عرائسنن  تجلننى، ومنندائال 

 .4(…محامده تتلى

التعريننف واإليجنناز بننبعض مننا  -
تننندعو الضنننرورة إليننن  فننني طرينننق 
الحجنننننناز، أو تعننننننداد المنننننننازل أو 

 

انظنننر أماكنهنننا فننني محلهنننا منننن  -
 التقديم.

 

 

 

 ؤلفها.بخط م 543خ ع رقم  -

                                                                                                                                               
(. وهنو حكنم فين  كثينر منن التجنني 766ص 3الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى فج -1

 على ما يالحظ من خصوبة وسالسة في جميع أجزاء الرحلة. 
 (.809 تاريخ األدب الجغرافي عند العرب فص -2
 * الثغر الباسم في جملة من كالم أبي سالم لمحمد بن حمزة العياشي.  -3

كننريم * اإلحينناء واالنتعنناش فنني تننراجم سننادات زاويننة أيننت عينناش لعبنند هللا بننن عمننر بننن عبنند ال
 العياشي.

 * دليل مؤرخ المغرب األقصى لعبد السالم بنسودة.
 صر العلوي. * أبو سالم العياشي شاعرا فرسالة( د.عبد هللا بن

 (.14الثغر الباسم فلوحة  -4
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حلنننة الصنننغرى، وهننني رسنننالة الر
مطولنة فنني وصننف رحلننة حجازيننة 

، دون فيهننننا منننننازل ـهنننن1068سنننننة 
الطريننق التنني مننر بهننا الركننب ومننا 

ل موضننع، ومنندة يسننتعان بنن  فنني كنن
زمننننن قطعهننننا، ومننننواطن اآلبننننار 

كما تحدث والتزود بالعلف والقوت 
فيننن  عنننن منننزارات تلنننك المنننناطق 
وعلمائهنننننننا وأوليائهنننننننا، ويختمننننننن  

وتناريخ  سنولبقصيدة في مدح الر
 28انتهائ  منن كتابتن  ينوم الخمنيس 

 .ـه1068ربيع النبوي 

 

 الفهارس والمسانيد

اقتفننناء األثنننر بعننند ذهننناب أهنننل  -
يسمى: مسالك الهداينة إلنى األثر، و

ايننة، أو العجالننة الموفيننة معننالم الرو
بأسنننننننننانيد الفقهننننننننناء والحننننننننندثين 
والصنننننوفية، فهرسنننننة أبننننني سنننننالم 
األولننى والكبننرى، ألفننن  ليجيننز بننن  

ديق  وتلمينننته أحمننند بنننن سنننعيد صننن
المجيلننننندي قاضننننني فننننناس، وقنننننال 
 2القنننننننادري فنشنننننننر المثننننننناني فج

((: إن  إجازة لتلميته عثمان 206ص
وسي. جمع في  أبو سالم بن علي الي

الدراسية، وسنرد أخباره عن حيات  
فينن  أسننانيد شننيوخ  فنني كننل العلننوم 
والكتننب التنني يرويهننا عنننهم. وكتبنن  

 .ـه1068سنة 

بأسانيد المشنايخ  إتحاف األخالء -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  سبع نسنخ مخطوطنة: خ ح   -
ل،  1427د،  956. خ ع: 3917
ق، الخزانننننننننننة  280ج،  70ج، 849

. وقامنننت األسنننتاذة 756الصنننبيحية 
قننن  ودراسنننت ، وهنننو النننتهبي بتحقي

منشننننور ضننننمن منشننننورات كليننننة 
سلسنلة  –اآلداب والعلنوم اإلنسنانية 
 .33رسائل وأطروحات رقم 
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األجالء. ويسمى فهرست أبي سالم 
الثانيننننننة أو الصننننننغرى، دون فينننننن  
مجموع االستدعاءات التني أجازتن  

وخ ، كما يتضمن وإجازة بعض شي
الفهننرس نصننوص اإلجننازات التنني 
أرسلها ل  مجينزوه أمثنال الخرشني 
والبننننننابلي والميمننننننوني والغننننننزي 

لي والخياري والديري وياسين الخلي
 وعدة.

بينت  254ازة النظمينة، فني اإلج -
تضمنت أسانيد أبي سالم في العلنوم 
التننني أخنننتها عنننن بعنننض شنننيوخ  
بالمشننرق، وقنند نظمهننا باسننم ولننده 

د أخينن  محمنند بننن عبنند حمننزة وولنن
الرحمان العياشني. وقند قسنمها إلنى 
عشر فصنول: أسنانيد تلقنين النتكر، 

والفقنننننننن ، وأسننننننننانيد القننننننننراءات، 
والحديث، وأصول الدين، والنحنو، 

د مختصنننر السنوسننني، وسنننند وسنننن
 الخزرجية.

منظومننة وسننيلة الغريننق بأئمننة  -
زت ذكر  جف الطريق ففي التصوف(، رف
فينن  أسننانيد شننيوخ  فنني التصننوف 

 أسماءهم وعلومهم.و

المسلسننالت العشننرة المنتخبنننة،  -
ذكننننننر فينننننن  سننننننند شننننننيوخ  فنننننني 
المسلسالت العشرة لرواية الحديث 
باألوليننننننة فالراحمننننننون يننننننرحمهم 

العشنننننرة ( والطنننننرق …الرحمنننننان
المقصننننننننودة هنننننننني المصنننننننننافحة 

 

 

األصننلية بننتيل النسننخة نسننخة  -
الموائند الخزاننة الحمزينة رقنم  لماء
 406و 5142. ونسخة خ ع رقم 182

 الموائد. بتيل ماء

 

 

 

 

 

ذكننننره الكتنننناني فنننني فهننننرس   -
دة (، وبنسننو834ص 2فج الفهننارس
مننؤرخ المغننرب األقصننى  فنني دليننل

 (.372فص 

 

 

 

 

 

 

 304ل، وتقننننع فنننني  1254خ ع  -
 .بيت
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والمشنننننابكة والضنننننيافة والسنننننبحة 
علننى كتفنني وقننراءة  والننتكر ويننده

سورة الصف، والسؤال عن االسم، 
 أشهد باهلل وأشهد هلل. وقول

 

 في التوحيد

إظهنننار المننننة علنننى المبشنننرين  -
بالجنة، مرتنب علنى مقدمنة وسنبعة 

 أبواب وخاتم .

الحكم بالعدل واإلنصاف الرافع  -
فيمننننا وقننننع بننننين فقهنننناء للخننننالف 

سجلماسة من االخنتالف فني تكفينر 
منن أقنر بوحدانينة هللا وجهنل منا لن  
منننننن الصنننننفات فأو األوصننننناف(. 

ينن  علننى دعننوة مؤلننف ضننخم رد ف
الثائر محمد بن أبني محلني الداعينة 

ه، 1035المهننننندوي بتزنينننننت سننننننة 
سفننننل ِمف بالوحدانيننننة  والننننتي كفننننر المص

 الجاهل لصفات هللا.

 في السيرة

الدريننننة فنننني مناقننننب  الكواكننننب -
 أشرف البرية، وهو تخميس للبردة.

 

 قصننننائد فنننني منننندح الرسننننول -
 منظومة على بحور الخليل.

أهنل  هالة البدر فني نظنم أسنماء -
 بدر.

المغرينننننننننات فننننننننني إصنننننننننالح  -

 

ضنننننمن نسنننننخة اقتفننننناء األثنننننر  -
 د. 2173العامة الموجودة بالخزانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متكور في الرحلة. -

 

 

 .1740ل، م خ ح  39خ ع م  -
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 الوتريات.

 

 في الفقه

معونننة المكتسننب وبغيننة التنناجر  -
المحتسنننب، رجنننز نظنننم فيننن  بينننوع 

 الشيخ ابن جماعة التونسي.

إلى فهنم معوننة  إرشاد المنتسب -
 المكتسب.

وهو شرح للمنظومة السابقة مزج  
بالمتن وفصل في  القول في 
المعامالت التجارية وأنواعها 

 وشروطها.

موعنننة رسنننائل فيهنننا تقاييننند جم -
وأجوبة في مسائل فقهية أجناب بهنا 
أبننننننو سننننننالم طلبتنننننن ، أو طرحهننننننا 

 صاحبها على بعض العلماء.

  وهننننال مؤلفنننات فقهينننة وردت
بأسننمائها ضننمن الرحلننة بأكملهننا أو 

 أو الثغر الباسم منها:

تحرينننر كنننالم القنننوم فننني أمنننر  -
فنني النننوم، أجنناب فينن  أبننو  النبنني

ل أمننر سنالم عنن سننؤال منظنوم حنو
النبننني فننني الننننوم هنننل يلنننزم رائيننن  

 م ال؟العمل ب  أ

رفننع الحجننر عننن االقتننداء بإمننام  -
الحجننر، رسننالة فقهيننة وضننال فيهننا 
أبو سالم جواز صالة المالكي وراء 
إمنام حنفني، وقند رتبن  علنى مقدمننة 

 

 ل. 2155خ ع م  -

 

 ل. 1773م خ ع  -

 

 

 

 260موجود في الثغر من لوحة  -
 .261لوحة إلى 

 

 

د،  1236د، م خ ع  1907خ ع م  -
 .6513م خ ح 

 

 .1617خ ح م  -

 

 

 

 

 .209الخزانة الحمزية رقم  -
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 وتنبيهات وخاتمة.

أجوبة الخليل عمنا استشنكل منن  -
كالم خليل، كراسنة أجناب فيهنا أبنو 

ل فنني مسننائل فهميننة سننالم عمننا أشننك
علننى صننديق  وتلميننته عثمننان ابننن 

ختصنر علي اليوسي أثناء قراءتن  م
 الخليل.

القنول المحكننم فنني صننحة عقننود  -
األصننم األبكننم، عبننارة عننن تعقننب 

الجواب التي رد ب  أبو محمد  على
العربي بن عزيز عن نازلة طنرأت 
بسجلماسنننة فننني شنننأن حجنننة عقنننود 
األصم األبكم والتي قطع باسنتحالة 

ع اليمنين ممنن هنته حالن  عقنال وقنو
وأننن  ال شننفعة لهننم لتعننتر صنندور 
اليمننين قننوال منننهم، وقنند ارتننآى أبننو 

 سالم خالف ذلك. 

العنننالوة فنننيمن ركنننع فننني محنننل  -
 .سجود التالوة

 شرح المحلى. -

 

 

 

 في اللبة

كراسنننة فننني "لنننو" الشننننرطية،  -
وتسنننمى المباحنننث المرضنننية فيمنننا 

 يتعلق بلو الشرطية.

 

 

 

 ضمن الرحلة. -

 

 

 

 ضمن الرحلة. -

 

 

 

 

ضننمن الثغننر الباسننم مننن لوحننة  -
 .156إلى  139

 

 

 

توجنننند نسننننخة مننننن  بخننننط ينننند  -
المؤلننف فنني ذيننل النسننخة األصننلية 

لحمزية للرحلة الموجودة بالخزانة ا
 762إلننى  715، مننن لوحننة 182رقنم 

 .وهي نسخة فريدة

 

 

 

 .15ذكره صاحب الثغر، لوحة  -
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 في التصوف

العالينننة علنننى ي الهمنننم تنبيننن  ذو -
الزهنند فننني الننندنيا الفانينننة، ويسنننمى 
سننوق العننروس وأنننس النفننوس، أو 
رسالة في ذم الدنيا، كراسة أوضنال 
 فيها مفهوم  للزهد وشروط تحقيقن 
للحفنناظ علننى النندين، وأوصننى فينن  
بالرضى بالقليل وعدم تغليب الندنيا 
وأن إقبالهننا علننى أحنند عالمننة علننى 

 إعراق هللا عن .

صنننول صنننول إلنننى أمعنننارج الو -
أول األول، وهننو نظننم فنني أصننول 

 الطريقة الزروقية.

 

 

 في الرسائل

مجموعة رسائل إخوانية تحدث  -
 فيها عن الشوق والمودة والعتاب.

 في اللغة والشعر. وأخرى نقدية -

رسنننننالة وجههنننننا إلنننننى الشنننننيخ  -
العربنني بردلننة بننين لنن  فيهننا سننبب 
اعتتاره عن قبنول منصنب القضناء 

بستان فص بمراكش.فنشر أزاهر ال
90 .)) 

 تحقيق: د. محمد بتري -

 

. 15غننر، لوحننة ذكننره صنناحب الث -
 وذكر أن  لم يكمل .

 

ذكننر األسنننتاذ بنصننر أن عننننده  -
نسنننخة منهنننا، وهننني نوعينننة فلنننو( 
االمتناعيننة واالسننتقبالية وأقسننامها، 

ل النحنويين كما علق فيها على أقنوا
والبالغيننين، وركننز علننى عالقيتهننا 
بعلننم المعننناني مسننتقرئا كثينننرا منننن 

 النصوص الشعرية.

 

 ل. 3366د،  1388خ ع م  -

 

إلى  330ر من لوحة الثغضمن  -
 د. 1674. م خ ع 335

 

 100ضننمن الثغننر مننن لوحننة  -
 .131إلى 

 359ضننمن الثغننر مننن لوحننة  -
 .411إلى 

 .7151م خ ح رقم  -

 

ا دليننل مننؤرخ إلننى معظمهننأشننار  -
 (.372ص 2المغرب األقصى فج
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 القصائد والمجموعات الشعرية

ألبي سالم عندة قصنائد موزعنة فني 
الرحلنننة والثغنننر الباسنننم واإلحيننناء 
واالنتعنننناش، وغالبهننننا فنننني المنننندح 

كننون أن لن  وذكر عبند هللا النبوي. 
 1ديوان شنعر. النبنوع المغربني فج

 (.319ص

 

ً كما أن ألبي سالم تقديم لكتاب "كنز الرواة المجموع من درر  ا
وع" وهو فهرست لشيخ  عيسى الثعالبي التي المجاز ويواقيت المسم

 .1ل  وتحليت  بعنوان مالئم طلب من  التقديم

ألبي  2كما نسب صاحب هدية العارفين وصاحب معجم المؤلفين
كتابا هو في األصل لشيخ أبي سالم صفي الدين القشاشي فالكشف سالم 

 .3 والبيان في مسألة الكسب واإليقان(

 

                                                        
 (.285ص  3الرحلة فج  -1
 6فج لرضننا كحالننة (. ومعجننم المننؤلفين478ص 1فج لمحمنند باشننا البغنندادي هديننة العننارفين -2

 (.113ص
 (.45ص  3الرحلة فج  -3
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 الثاني:  الفصل

  

 ماء الموائدالرحلة 

 ومكانتها بين الرحالت
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 :عنوان الرحلة-1

 -ة أجمعت المراجع على تسمية رحلة أبي سالم ب: الرحلة العياشي
ة ال نجد لهتا أصال بخط المؤلف على النسخ ماء الموائد. وإن كنا

 الفاغاألصلية بالخزانة الحمزية، ألن اللوحة األولى التي قد تعتبر 
ت ؤلفاثناء كالم  داخل الرحلة، وال في بعض مؤلفات  ومضائعة، وكتا أ

 أفراد أسرت  التي تمكنت من االطالع عليها.

ا ليهإإشارات   وأبو سالم يشير في مؤلف  بقول  فالرحلة( وقد وردت
عص الكالم عليها في عشرة مواضع، دون التصريال بالتسمية ف ج  ماء ورف

 الموائد(.

لة، نسخ المخطوطة العديدة للرحكما أننا ال نجد التسمية على ال
سخة الن يث اكتفى النساخ بتسميتها غالبا بالرحلة العياشية، باستثناءح

ت  ن المؤلف ولنسخالتي اعتمدت في المقابلة، وهي أقرب واحدة لزما
ية عياشاألصلية، وقد كتب على واجهة غالفها المقوى الحديث فالرحلة ال

ديار ى الواب فالرحلة العياشية إلإلى الديار النوارنية( كتا، ولعل الص
 النورانية(.

ى وقد سميت عند البعض بالرحلة الكبرى لتتميز عن رحلت  الصغر
 وتلميته أحمد بن سعيدالتي كتبها على شكل رسالة مطولة لصديق  

، وسماها: التعريف واإليجاز ببعض ما تدعو ـه1068المجيلدي سنة 
 الضرورة إلي  في طريق الحجاز.

تسمية الرحلة العياشية ب"ماء الموائد" من أن تكون والمرجال 
وضع أحد أفراد أسرت  في زمان  أو بعده، أو أحد أصدقائ  أو تالمتت ، 

تأمل المتمعن فيها ودراستها أنها محتوية لما الحظوا بعد قراءتها وال
على أصناف متعددة من الفنون والعلوم، أبانت عن ثقافة صاحبها 

فائقة على سرد األحداث والتعبير عنها بأسلوب الموسوعية، وقدرت  ال
سلس ممتع، ينوب الشاهد فيها عن الغائب في تقريب مراحلها وأحداثها، 

يرة، فكانت الرحلة بالنسبة وصراحة وبكل جزئية وكب بكل واقعية
لقارئها والمستفيد منها بمثابة العنصر الطبيعي والبديهي التي ال يمكن 

وائد الحياة فالجغرافية والتاريخية والصوفية االستغناء عن  في مختلف م
( أال وهو الماء، إن  ماء الصبر …والمتهبية والعلمية واألدبية والنقدية
رقات، للبحث المستمر عن المشايخ والتعود على قطع الصحاري والط
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وأرباب الزوايا والطرق الصوفية وأحوال المجتمعات للوصول إلى خير 
ء المنظف لألدناس والتنوب والخطايا، ماء البقاع وأشرفها، إن  الما

 الشفاعة والمغفرة والتوسل إلى هللا بأنبيائ  وعباده الصالحين الزهاد.

مسميها وواصفها ب"ماء فإن كان األمر كما قلنا، فقد أصاب 
ى ا علالموائد" في قصده ومرماه، فإن  ليس من مبالغة القول بأفضليته

غرضها، بما حوت من المعارف كل الرحالت ربيباتها في موضوعها و
 ا منوالعلوم واآلراء والنوازل والفهارس والفنون، وبما ضمت صفحاته

م لماسة عن اإلأتباع ، ما تعجز الدرا بركات خير الورى والصالحين من
ن مبها ب ، وسبر أغواره وآباره وفك رموزه وإشارات ، لما اتسم ب  صاح

اطالع واسع على حصافة ذهن وسرعة انتباه وتسجيل وتحصيل و
 مؤلفات عدة في فنون مختلفة، جعل من إنتاج  موسوعة عصره.

:  1 وقد قام أحد الدارسين بقراءة لعنوان الكتاب "ماء الموائد" يقول
أن تفكيك عنوان الكتاب أكبر عون لنا لولوج ثنايا الموضوع، وإذ أظن )

ها بماء نشعر منت تأملنا األول لعنوان الرحلة العياشية بغرابة تسميت
الموائد، ألن الموائد ال تعرق خصيصا للماء، مما يدفع القارئ إلى 

أن الماء المتحدث ولوج عالم الرمز لفك سر هتا العنوان، على اعتبار 
فوجود الماء ضروري الستمرارية …و ماء الخصب والعطاءعن  ه
م وإذا مارسنا تفكيكا سيميائيا لعنوان الرحلة فإن  يمكننا الجز… الحياة، 

إن تركيبا بأن حروف فالماء( هي نفسها المشكلة لكلمة فموائد(، وعلي  ف
تداخليا للفظ فالماء + ود( يعطينا كلمة فالموائد(. وهتا األمر يفيدنا بأن 

 …ماء الود هو الهدف األسمى من هته الرحلة إلى الديار المشرقية
ل وهنال دليل نحوي آخر للكشف عن رمزية العنوان هو تغييب  للفع

لق لفظا وداللة الدال على الحركة والتغيير واالكتفاء باالسم فالماء( المتع
بحضور الموائد الكاشفة عن سر وروده نكرة، وهتا األمر يفيد الرغبة 

طالقية للعياشي في تخليد تعطش  لشرب ماء الود الصافي اإل
 (.…والخالد

ادي قتصاالواالجتماعي و الجغرافي البعد: للرحلة البناء الداخلي -2
 يوالعلم

                                                        
/  50األستاذ محمند أحميند. مقنال: أدب القنراء منن خنالل كتناب "مناء الموائند" المناهنل عندد  -1

 (.167فص  1997 سنة
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ين حلقد اتبع أبو سالم في بناء رحلت  سنة الرحالين السابقين، 
هج وضعوا في بداية رحالتهم خطبة حددوا فيها دوافع تأليفهم والمن

لى تبع في تقديم األخبار واألحداث التي يدونونها، باإلضافة إالم
 الصعوبات التي قد تعترق سير التدوين. من هنا تأتي أهمية خطبة
ا رحلة أبي سالم؛ فهي مفتاح ولوج أحداث الرحلة، الضامن لتسلسله
 ك،وحبكتها، الموصل إلى معرفة زمن تدوينها والظروف المحيطة بتل

ءها أثنااجتماعية أو نفسية إبان انطالق الرحلة و سواء كانت سياسية أو
 وقبلها.

نة سأوضال أبو سالم في بداية رحلت  أن  قام قبلها بالحج مرتين 
(، كما حدد منهج  وغرض  منت الرحلة ـه1064( وسنة فـه1059ف

ظم فكانت تلك الرحلة وهي من هللا أع…األولى، يقول في المقدمة: ف
تني بكتابة ولم يكن فيها كبير أمر يع …عمالنانحلة تقبل هللا فيها صالال أ

ام ت  عالرحلة ألجل ، ويكاد علم  يستوي بجهل ، إال ما يشترل في معرف
ن صتهم من أوصاف المسالك وتعدد المراحل وأسماء البلداالحاج وخا

ه روما يضاهي ذلك، مما ال تطمال إلي  عيون أولي الفضل وترتاح لتك
 بالءايخ الفضالء ومحاضرة األدباء النهمم أهل النبل، من لقاء المش

 لت وإنكر قومباحثة األذكياء وزيارة األتقياء، إال أشياء إن انفردت بالت
 (.…ها ضلتأدرجت مع غير

  ا منفأبو سالم لم يبلغ مبتغاه في المرة األولى التي سيحقق بعض
 حداثأفي المرة الثانية شأن  شأن أفراد الركب، فيدون في هته المرة 

 وأعددت…لة بطلب بعض تالمتت  وأصدقائ ، يقول في المقدمة: فالرح
رة لفوائد الرحلة عدة كثيرة، فاتسع المجال في لقاء الرجال ومتاك

 اإلخوان في أوان، ومحاضرة األدباء ومجالسة الظرفاء، وحصلت في
 عزمتة المباركة ما حصلت لي ب  مع المرتحلين المشاركة، فتلك الرحل

إذا مجموع تصل ب  اإلفادة لمن طلب االستفادة، فعلى تدوين ذلك في 
من  زبدة فائدت  وثمرة عائدت  أسماء المشايخ ومروياتهم، وذكر شيء

 وقد استوفيت جل ذلك لمن طلب  مني ورام أخته عني مامصنفاتهم. 
 (.…سواه، إذ هو بدون  قليل جتواه

ث، هكتا نرى أن أبا سالم لم يدون رحلت  قبل رجوع  من سفره الثال
ألن  كما قال لم يكن بعد حقق مراده من رحلتي ، حيث كان في األولى 

في الثانية كانت معتنيا بوصف الممالك وتعدد المراحل وأسماء البلدان، و
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عنايت  مركزة حول لقاء الرجال ومحاضرة األدباء ومجالسة الظرفاء، 
بين مرين وحقق فيها المزج حتى كانت رحلت  الثالثة التي جمعت بين األ

العلمين، علم المسالك الجغرافي وعلم الفهارس والمشايخ والمسانيد، 
 فضال عن االهتمام باألدب شعره ونثره.

لم قصده وغرض  قائال: فوقصدي إن لة يحدد أبو ساوفي أثناء الرح
شاء هللا من كتابة هته الرحلة أن تكون ديوان علم ال كتاب سمر وفكاهة، 

جد األمران فيها معا ف تلك أدعى لنشاط الناظر فيها، سيما إن كان وإن وص
صاحب تلوين، وأما صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع ال 

 .1يوجد في غيره(

ضا: فإذ الغرق من هته الرحلة أن تكون ديوان علم، فال ل أيويقو
 .2آلو ما أدخلت فيها من الفوائد لرغبة كثير من األصحاب في ذلك(

لقصد من هته الرحلة جمع الفوائد ال ويقول أيضا: فوحيث كان ا
 .3(…انتقاء الفرائد

ه، لقد تطرق في خطبة الرحلة لكثير من المسائل عدا ما سبق ذكر
تي لحديث عن الموانع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المنها ا

التي  فاره. وكتلك أجزاء من قصائده في مدح الرسولاعترضت أس
 وقصده. كما تحدث عن التهيئ للسفرتوسل بها إلي  ليتيسر مراده 

 ومراسالت  مع أمير ركب حاج سجلماسة.

يقة دق وخبرة وإذا دخلنا إلى متن الرحلة نجد أبا سالم على وعي تام
فة مختلويب  لمراحل الرحلة الببناء التصانيف وطرق التأليف، وذلك بتب

الف تاخ والمتعددة وتنظيم  الجيد للمعلومات الجمة المتكورة فيها، رغم
ية حضاروتنوع مجاالتها وتخصصات  الجغرافية والتاريخية والثقافية وال

ف ع هته المعاروالفقهية والصوفية والفهرسية وغير ذلك كثير؛ فجمي
خر، عند أبي سالم تتداخل وتتشابك ويدعو الحديث عن بعضها لتكر اآل

 ث عن بعضها.فال تظهر مستقلة ومنفردة إال إذا طال الحدي

يب عن طريق وضع عنوان بخط غليظ بارز يحدد في  ما فكان التبو
هو مقبل علي  من ذكره لمرحلة أو مدينة أو شيخ أو ِعلم أو مزارة أو 

                                                        
 (. 328ص 2الرحلة فج  -1
 (. 546ص 2الرحلة فج  -2
 (. 756ص 3الرحلة فج  -3
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موضوع فقهي أو نازلة أو مقتطفات من كتاب أو شعر ل  أو  سند أو
 …لغيره

 إلى ويالحظ أن أبا سالم كان يصخضع حديث  في المواضيع المتنوعة
تفصيل م لل  وقيمت  العلمية أو األدبية؛ فكان يستسلما تملي  علي  خطورت

وع والتطويل واإلطناب في بعضها، بطرح  لآلراء المختلفة في الموض
مية من جوانب عدة، ومناقشتها بروح تغلب عليها النزعة العلوبسطها 

أو  معهاوالحيادية في كثير من األحيان. وقد يكتفي بنقل األخبار كما س
بي، لق األمر بما هو صوفي طرقي أو اعتقادي متهنقلها وخاصة إذا تع

تها حيث يسلم لهم بما قالوا دون معارضتهم أو رفض آرائهم رغم غراب
ون عند سرده لروايات أحاديث نبوية نقلها من مصادر د وشتوذها، أو

 نقدها، ألنها في موضوع الفضائل النبوية.

ذكر  كما أن المنهج العلمي التي اعتمده أبو سالم فرق علي 
موضوعات متنوعة استرعت اهتمام  باإلعجاب أو الغرابة فجعلها 

ى إل ئنانتحت عنوان فغريبة( أو فلطيفة(، تأكيدا من  إما بعدم االطم
عجب  تأو  صحتها أو لعجزه عن تحليلها وإبداء الرأي فيها بعد إعجاب  بها

 منها.

يها ائلقهتا باإلضافة إلى إسناد األخبار والمعلومات إلى أصحابها و
 في مصادرها التي يصعينها في الغالب، وقد يسهو أو يجهل مصدرها

 لة معينةبالضبط فيكتفي بتكر مؤلفها. وحين يتدخل بكالم  في مسأ
 …يضيف عبارة فقلت( أو فهتا لم يتكره صاحب الخبر السابق(

 لقد تحكمت في منهجية رحلة أبي سالم أبعاد منها:

 ن دقنننة صننناحبها فننني أبنننان عننن بعرررد جبرافررري  ررراريخي ح ررراري
الوصف وتتبع المراحل وتعيين المسافات، ليستفيد منهنا بعند ذلنك علمناء 

بالجغرافينا اإلقليمينة والوصنفية الجغرافية فوقد اغتننت المعرفنة العربينة 
إلنننى حننند كبينننر بفضنننل صننندور كتنننب رحنننالت بالعربينننة علنننى نطننناق 

 ، فإن فننن الرحلننة فنني أصننل  لنن  اتصننال متننين بالجغرافيننة، إذ1(…واسننع
الكتب األولى المؤلفة في هتا العلم كانت تتخنت صنبغة الرحلنة، وذلنك أن 

تنرق مسننالكها الجغرافني كنان يطنوف النبالد التني ينود النتكلم عليهنا، ويخ

                                                        
 (.157فص  ، لجمال لفنديالجغرافيا عند المسلمين -1
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ويقنف بنفسنن  علننى أحوالهنا، ثننم يضننع بعند ذلننك كتابنن . لنتلك سننميت جننل 
 …المسنالك والممالنكالتآليف الجغرافية التي كتبت فني القنرون األولنى: 

رق بين كتب الرحالت وبنين كتنب المسنالك والممالنك هنو أن مؤلنف والف
ن الرحلة يتكر فيهنا منا يتعلنق بنفسن ، فينبن  منثال علنى تناريخ خروجن  من

وطن  وعلى األحوال التني أحاطنت بسنفره منع اإلشنارة ألسنباب ، ويثبنت 
لممالنك فإنن  كل ما يقع ل  من حوادث أثناء غيبت . أما مؤلنف المسنالك وا

المسافات وبوصف البالد التي يمر بها من الناحية الزراعية  يكتفي بتكر
 .  1(…والتجارية

عودة بكل لقد سجل أبو سالم خط رحلت  من االنطالق إلى ال 
 صوراارا وأنهارا ووديانا وقالجزئيات، مدنا وقرى ومداشر ومياه وآب

؛ فوصف مثال طبقات …وأسواقا ومساجد ومزارات وأسماء قبائل
حدود الصالبةص والتكوينص وأنواعص األشجار، ثم وصف الاألرق من حيث 

 ة، ثممنطقوانتهاء الجبال والوديان، وقد يتحدث عن المعادن الموجودة بال
 …يتعرق للجو والرياح وأماكن المياه وحالوتها أو قبحها

ست  لقد حاول أبو سالم أن يقرب القارئ ما أمكن إلى ما تراه عد
لبلد اوقع كأننا ب  يرشدنا سياحيا؛ فيتكر مالمصورة لما يصادف  ويعيش  و

ذاكرا  لي ،يويحدده، ثم يتكر المسافة الفاصلة بين  وبين التي قبل  والتي 
ينة لمعااعلي  المكان من قبل وما صار إلي . معتمدا في ذلك على  ما كان

 شيدوالمباشرة وعلى ما ذكره سابقوه مثل البكري والعبدري وابن ر
رية لحضاحديث  يشير إلى أهم األحداث التاريخية وا وابن بطوطة. وأثناء

قرر التي عرفتها المنطقة، وقد يصحال األخطاء الشائعة عن المكان وي
 أو ما يراه قريبا للواقع والحقيقة.الصواب 

 إن المعلومات الجغرافية والتاريخية منتشرة في الرحلة بحسب
 رف بالطريقالمراحل التي يمر بها الركب المغربي والتي كانت تصع

الصحراوي أو المحجة الكبرى. وقد تميزت هته الطريق بالنزول 
طرابلس  بمحطات معروفة للتزود بالمطايا والمأكل والماء كمحطة

 والقاهرة ومنها إلى الحرمين.

بناء على ما سبق قد ال نوافق ما انتصقدت ب  رحالت القرن الحادي 
فيها إال القليل فال تجد  …عشر من خلوها من الوصف الجغرافي ف

                                                        
 (.10. ف ص1958 – 2مقال: الرحالة المغاربة وآثارهم لمحمد الفاسي. دعوة الحق ع  -1
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النادر من وصف األقطار التي يمر بها الرحالة واألشخاص التين يحتك 
تصل بالجوانب الجغرافية بهم، وال تكاد تقف بالمرة على مالحظات ت

 .  1والعرقية االجتماعية(

إن تلك الرحلة ليست إال قائمة من  …أو ما قال  ليفي بروفنسال ف
في منها ال يتعدى بيان المسالك مشاهير األعالم، إذ القسم الجغرا

والمنازل، وهو في حقيقة األمر دقيق الضبط، جدير بالدراسة حتى في 
ا لم يقصد من رسم  إال إطالع القراء على أيامنا هته، وإن كان مؤلفن

 .2مدى االعتناء بالعلوم اإلسالمية في األقطار التي مر بها(

  والمباشرة اعتمد في  على المعاينة بعد اجتماعي اقتصادي
لة والمخالطة والمرافقة مع سكان المناطق التي حل بها؛ فيصف الحا

اة؛ املة أو محاباالجتماعية واالقتصادية التي وجدها عليها دون مج
قد د؛ ففيمدح من يراه أهال لتلك وينتقد من في نظره يستحق التم والنق

مالت المخالفة للصواب شنع بكثير من العادات واألخالق والمعا
 ج. كمالحجااالعتقاد، وانتقد العديد من الخرافات السائدة بين السكان واو

دى الشرائية لتحدث عن المستوى المعيشي للمنطقة والعمالت والقدرة 
لركب ااها األفراد. باإلضافة إلى الحديث عن كل أشكال المعاملة التي يلق

ات ات وجباية ضرائب والغارمن السكان من بيع وشراء وأمن في الطرق
 واألخت بالثأر.

هل أفأهل توات مثال من عوام التجار معاشهم التمر، وليس بينهم 
ال اللت. أما أهل واركصالح وعلم، والتهب عندهم أرخص من  في تافي

اب ند بفهم بسطاء في العلم والدين، ومن عاداتهم إلقاء ثياب موتاهم ع
ال ون، بعم فالباضيون من أهل هته المدينة يسمون أشياخهم المدينة. واإل

يسمال لهم بالصالة على جنائزهم وبعقد القران بالحرم الشريف 
هم ر لعدم معرفتكالنخاولة. وعرب برقة فقراء منافقون يوصفون بالكف

 برابرةة اللحدود هللا. كما قام بمقارنة بين أخالق سكان الحجاز والمغارب
ود ن وجوتحدث عما الحظ  بمصر مواألعراب وبين العادات والتقاليد. 

 طائفتين، واحدة في غاية التل واالستحقار وأخرى في غاية العتو
 واالستكثار. واألمثلة عديدة.

                                                        
 (.79الرحالت لشوقي ضيف فص  -1
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م ر يوإلى المقاببو سالم من خروج النساء أما بالمدينة فقد تعجب أ
 العيد. وكتلك استغرب من عادات ذميمة مثل شرب الدخان والقهوة.

ل في حصول وأغرب مشهد سجل  هو أعجوبة اعتقاد ذلك الرج
بِطفا في حالة جماع في الحر م مراده من حمل زوجت  العاقر حين ضص

 المكي.

 بابلماء والشيوخ وأرتمثل في  مالقاة الع :بعد ثقافي علمي ديني 
از الزوايننا واالحتفننال بالمولنند النبننوي واإلكثننار مننن أشننعار الشننوق للحجنن

ث لنى البحنوزيارة األماكن المقدسة؛ فكان دافع التصوف والزهد يدفعن  إ
عننن الحقننائق أينمننا كانننت، واإليجنناب عننن التسنناؤالت وقطننع الصننحاري 

واألخنت عنن   والمهام  من أجل العثور على شيخ متصوف للتبنرل بلقائن 
ننة والفوز بدعوات  الصالحة، وكتلك البحث عن تسجيل المرويات المتباي

 همشنيوخ وشنيوخهم ومؤلفناتواألسانيد المتعددة والمطولنة، والتعرينف بال
ومجالسنننة العلمننناء ومنننناظرتهم ومناقشنننة الننننوازل واإليجابنننات وتحلينننل 

زات اآليننات واألحاديننث وأقننوال الصننحابة، والعمننل علننى اكتسنناب اإلجننا
لننألوالد واألهننل واألصنندقاء وشننيوخ  بننالمغرب، وربننط الصننالت بننين 
المغرب والمشرق عنن طرينق نسنخ أو شنراء كنل إنتناج جديند منن كتنب 

د لومات وإرسالها أو إدخالها إلى المغرب بعوطرق صوفية وتحقيق المع
 العودة.

كما كانت ألبي سالم انتقادات تتعلق بالحركة العلمية في المناطق 
بها وخاصة المشرقية؛ رغم ما هو معتاد من شعور الرحالة  التي حل

المشرقي في القيمة العلمية علما وشكال، الشيء التي لم  المغربي بالتفوق
خلدون بقول : ففأهل المشرق على الجملة أرسخ في يقتنع ب  كتلك ابن 

صناعة تعليم العلم، بل في سائر الصنائع، حتى أن  ليظن كثير من 
مغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم على الجملة رحالة أهل ال

وأن نفوسهم أكمل بفطرتها من نفوس … أكمل من عقول أهل المغرب،
 …نها وبينهم في حقيقة اإلنسانيةأهل المغرب، ويعتقدون التفاوت بي

. فمثال الحظ أبو سالم عن أهل توات أن  ال يوجد بينهم 1 وليس كتلك(
صالح أو علم أو فالح ألن خطيبها ومعتمدهم من ينتسب إلى والية أو 

أهل ريغ بصل  ت ال يفقهون حديثا، يلحن رغم قراءت  من الورقة. كما أن 
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إظهار وبحث كل ما لدي  من حفظ  ورغم ذلك كلفت  أسئلة وفد منها إلى
وآراء. كما أن قابس شاغرة من العلوم، وتوزر مركز علم ال بأس ب ، 

 ونفطة يقل بها التحصيل.

ة راويلمقابل اطمأن ألحوال كثير من المناطق مثل البالد الصحباو 
عم ا تنفي كل من طرابلس وإفريقيا التونسية والجزائرية، حيث الحظ أنه

وقام  .…د بسبب انتشار المدارس وكثرة الزوايابمستوى ثقافي جي
بتوجي  اللوم لشيوخ وعلماء وانتقد أخالق بعضهم، كما عاب على 

 الرواية واالشتغال بالدراية. وبالمقابل مدح آخرين اإلغفال عن
ات ضاف  للحكم على الشخصيالمشتغلين بالعلمين، فكان ذلك مقياسا أ
 جميلتماعية تتمثل في الورع والعلمية بعد تحليتهم بصفات خلقية واج

ت المعاشرة وحسن التدين وسعة الصدر عند الحوار والمناقشة. فكان
والعلوم  الشيوخ –فهرسة، تصعنى باألساتتةتتحول بتلك الرحلة إلى كتاب لل

ب الطلوالمأخوذة عنهم روايةً أو قراءة أو إجازة بأهم مراكز التكوين 
 شيوختلك تعددت مرويات  عن الفطرابلس، القاهرة، مكة والمدينة(. وب

وتفرعت عبر علوم متنوعة من قراءات وفق  وحديث وتفسير وشعر 
لم ني الصوفي، باإلضافة إلى عونحو وكل ما ل  عالقة بالجانب الدي

 التنجيم والفلك واألوفاق التي أواله اهتماما بالغا في رحلت .

ية اخلالد ولم يغفل أبو سالم التتكير ببعض األحوال السياسية سواء
 تي يحلو الأو الخارجية بالنسبة لبلده المغرب أو المناطق التي يمر بها أ

 بها مقيما ومجاورا.

اء مكة والمدينة الدعة يطلب من العلماء بفهو في مناسبات عديد
 بات.لتهدئة أحوال بلده، شاكيا إليهم ما ترل ب  من الفتن واالضطرا

نزفت قوى أهلها. وبواركال يتحدث عن االضطرابات التي است
 وأهل وادي ريغ يستفتون  في قتال أهل واركال للنهي عن المنكر.

صحراوي، كما تحدث عن أنشطة اللصوص على طول الطريق ال
 …وكتلك السياسة ضرائب المرور والمكوس

إن كل هته األبعاد وأخرى عديدة تحكمت في منهج الرحلة، 
نتاج  يتصف وجعلت هاجس أبي سالم مشدوها لتحقيقها. وجعلت 
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بالتكامل والموسوعية في العلوم الشرعية واإلنسانية عامة. وجعلت 
 رحلت  ديوان علم وتسلية معا.

ي موسوعة في علم الشريعة وفي هو…يقول بروفنسال ف
التصوف، ولتا رأينا من الضروري أال نغفل هتا المؤلف المغربي ذا 

 . 1السمعة الطيبة والشهرة المحدودة عند بني وطن (

 :مصادر أبي سالم في تدوين رحلته -3

 :المعاينة والمشاهدة -أ

انت هي من الوسائل والمصادر المعهودة عند الرحالة عامة، وإن ك
ها تلف طرق توظيفها ومدى نجاح كل رحالة في استغاللها واستخدامتخ
وفير المصداقية والنجاح لما احتوت علي  الرحلة من أوصاف لت

 ومعارف متباينة.

ة التاتية والوقوف الفعلي على األمكنة واألحداث فالمشاهد
ي فالم الموصوفة من المصادر الرئيسية للرحالة، إال أن ما يميز أبا س

م هته الوسيلة هو دقة مالحظت  وسرعة تسجيل عدسة بصره، استخدا
ى عل شديدوالنظرة الخاطفة الدالة، باإلضافة إلى بعد النظر والتركيز ال

 من جميع النواحي، لتجسيد المرئي المادي عناصر الوصف واإلحاطة
 المحسوس وتسطيره على شكل عبارات تجعل القارئ في جميع األزمنة

ح م يبرالرحلة وبنفس وسائل السفر والترحال وهو لواألمكنة يقوم بنفس 
 مكان . واألمثلة في الرحلة كثيرة وعديدة.

ن، دراالجكما اعتمد أبو سالم على النقوش والكتابات على المقابر و
لقوالمقابلة الفعلية لوصف أحوال الشيوخ واألقوال من الناحية ال ية خص

 والعلمية والنفسية والسلوكية.

 عرفةينة لمدة تسعة أشهر استطاع ممجاورت  بالمد وأبو سالم بحكم
 الكثير من خبايا أهلها وأحوالها وعاداتها، عن طريقة المالحظة

لخاص بالمدينة، فظهر الشخصية التي تجلت واضحة في الجزء ا
 الرحالة خبيرا بمختلف الجوانب، االجتماعية والعلمية منها على

 الخصوص.
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 :الرواية الشفوية -ب

المكملة لما استعصى على الرحالة الوقوف ا العملية المقصود به
علي  بالمشاهدة والمعاينة، فيلجأ إلى التلقين المباشر من أفواه الرواة 

هي من أرقى وسائل التثقيف والتعليم، يقول ابن والعلماء واإلخباريين، و
خلدون فإن البشر إنما يأختون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون من 

ائل تارة علما وتعليقا وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا المتاهب والفض
بالمباشرة، إال أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما 

 .1لشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها(قوى رسوخا، فعلى كثرة اوأ

لقد روى أبو سالم األخبار والروايات واألشعار واألسانيد 
 اء بحث عنهم وقابلهم، ينقل عنهمواألحاديث سماعا عن شيوخ وعلم

ف ختالاة ويورد آراءهم بأسانيدهم المتعددة والطويلة، وقد ينقل الرواي
ويلقي وزرها على رواياتها، ويعلن عن تحفظ  في الجزم بصحتها، 

 راويها وناقلها.

ول  وتارة يتكر اسم من أخبره ويمدد في سلسلة مشايخ الرواية بق
   أو يتكر اسم من روى عن  إما لنسيانأخبرني فالن عن فالن، وقد ال

 لي فيقول فذكر لعدم تأكده من  أو للتحفظ. واألمثلة كثيرة، من ذلك
 (.…بعضهم( وفأخبرني بهتا من أثق ب 

من ات أخرى تدل على االتصال المباشر والرواية الشفوية لوعبار
، قابلهم أبو سالم أو روى عنهم، يقول فأنشدني ل ، وأنشدني فالن

 (.…رني، وحدثني، وذكر لي، وذكروا، وأخبرني بعض أصحابناوأخب

 

 

 :المصادر المكتوبة -ج

ل لقد كان هتا المصدر من األركان الثابتة التي اشتغل أبو سالم بالنق
عنها، لتوثيق روايات  وأخباره وإعطاء الشرعية والمصداقية العلمية 

اب المسانيد لنقول  وتضمينات ، وتأكيد معلومات  وتزكيتها بآراء أصح
المشهورين وكبار الفقهاء وجهابدة العلماء والمتصوفة والزهاد، 
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السير ومتعاطي  والمؤرخين والجغرافيين والنقاد والرحالين وأصحاب
، وممن اتُّفق على علو أخبارهم وصحة …واألوفاق والطب التنجيم

 سندهم في مؤلفاتهم العلمية واألدبية.

 ويلةطاألخت منها أو نقل أجزاء  ومن المصادر التي أكثر أبو سالم
 منها أحيانا، نتكر على سبيل المثال ال الحصر:

 رحلة ابن رشيد ملء العيبة. -
 طبقات السبكي. -
 مصطفى للسمهودي.وفاء الوفا بأخبار دار ال -
 كتب المسالك والممالك. -
 رحلة البكري. -
 رحلة العبدري. -
 رحلة البلوي. -
 تاريخ ابن خلدون. -
 تاريخ اإلسالم للتهبي. -
 كتب المسانيد واألحاديث كلها. -
 المعجم األوسط والصغير للطبراني. -
 نوازل البرزلي. -
 الخلعيات. -

 

 وعدة كتب أخرى ال تقل أهمية وشهرة.

وع في رحلت  منت البداية إلى النهاية، متنهكتا كان أبو سالم 
المصادر حسب تنوع وتشعب الموضوعات، محاوال تحقيق التوازن 

د سانيلي  هو جانب النقول واالستطرادات واألبينها. إال أن ما غلب ع
ية وسلسلة الشيوخ وأرباب الطوائف الصوفية وأخبارهم وإيراد األدع

 ائم.واألوراد والتم

 :في الرحلة عناصر التجديد -4 

إن قيمة رحلة أبي سالم مستمدة من الخطة العلمية التي اعتمدها، 
للرحالت وكتب  مما جعلها تتبوأ مكانتها ضمن السلسلة المترابطة

الفهارس والبرامج. تلك المكانة التي ال يمكن التغافل عنها أو تجاوزها 
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عندها عدة وقفات، لمالحظة التميز  إلى رحلة أخرى دون الوقوف
لواضال التي طبعها وميزها عن سابقاتها، رغم اعتمادها الواضال على ا

ا مناهجها ومعلوماتها، الشيء التي يجعلها هي نفسها مصدرا هام
للرحالت الالحقة؛ فتعددت النقول منها واعتصِمدت معلوماتها وفوائدها في 

الفهرسية والعلمية جميع الجوانب الجغرافية والتاريخية واالقتصادية و
 .…دبيةواأل

لقد صرح أبو سالم باعتماده على منهج شيخ الرحالين ابن رشيد في 
اإلكثار من اإلكثار من النصوص واإلفادات، يقول: فوقد اقتديت في 

النقل من هتا الكتاب بإمام المرتحلين وشيخ المحدثين الشيخ محمد بن 
فقد أكثر فيها من الفوائد خصوصا من هتا  …رشيد السبتي في رحلت  

تاب؛ فربما ينقل الجزء بكمال  تكثيرا للفائدة. وقد علمت أن الناظر الك
الفوائد، إال أن  فيما كتبت  ال يسأم من مطالعة هته األحاديث وأمثالها من

يكون ممن قصده األسمار من الجهلة األغمار، وال عبرة بهم عند العلماء 
 .1(…المحصلين

شياء وابن بطوطة أكما يتكر استفادت  ونقل  عن العبدري والبلوي 
 .…جغرافية وتاريخية وفهرسية

ورغم ذلك تبقى عناصر التجديد ومحاوالت الخروج عن المألوف 
ا ياتهعند أبي سالم مسألة بارزة مميزة. ومن تجل في الرحالت السابقة

ق  أبواتغليب  للجانب العلمي التوثي لقات ب وحقي للرواية والسند، بطفر 
 طلوبامأينما حل وارتحل، الشيء التي كان العديد من الشيوخ والعلماء 

 في عهده ويحث علي  الشيوخ وأصحاب الفهارس واإلجازات.

وشعرا، واعتز في الكثير من كما برز الطابع الصوفي نثرا 
م. ء بهلمواضع باالنتماء إلى عدة طوائف ، واألخت عن شيوخ  واالقتداا

و أاع تجنبا للضي هتا باإلضافة إلى احتفاظ الرحلة بالعديد من النصوص
 اإلتالف أو لغرابتها في المغرب، نتكر من بينها:

 رسالة تاج الدين بن عثمان في أصول الطريقة النقشبندية. -
 ندي.للشيخ محمد بن فضل هللا اله تحفة المرسلة إلى رسول هللا لا -
 األسماء اإلدريسية للكوراني. -
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 اإللماع المحيط للكوراني. -
 ي مهدي عيسى الثعالبي.مختارات من كنز الرواة ألب -
 أحاديث الخلعيات ألبي مهدي عيسى الثعالبي. -
 بعض وجادات ألبي مهدي عيسى الثعالبي. -
 شيري.لمحنة ألبي القاسم القكاية ما نالهم من اشكاية أهل السنة بح -
 وصية القشاشي ألوالده. -
 إجازة محيى الدين بن عربي لبعض ملول وقت . -
 الجفر الكبير ألحمد بن التاج. -
 عية سجود التالوة.أد -
د معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير الطرينق ألبني عبند هللا محمن -
 العلمي.
وان الندخان لعبند الكنريم ملخص كتاب محدد السنان في نحنور إخن -
 الفكون.
 الم.تحرير كالم القوم في أمر النبي علي  السالم في النوم ألبي س -
ي فني الننوم ألبنرفع الحجر عن االقتداء بإمام الحجر علي  السنالم  -
 سالم.
 تركة زروق. -
 ترجمة محمد بن سليمان الروداني. -
 ،أخبار عن أبي العباس المقري فنقلها إحسان عباس في تحقيق  -

 ي(.ونب  عن إغفال مصدر الرحلة العياشية من طرف مترجمي المقر

 كما احتفظت الرحلة بأشعار عدة ألبي سالم ولمعاصري ، وكتلك
 نقدية نثرا وشعرا.عدة رسائل إخوانية وآراء 

إن الموسوعية التي اتصفت بها رحلة أبي سالم جعلتها مصدرا 
ة، اتبعت  الرحلـ موثوقا ألخبار وأحداث العصر على طول الخط التي

ة صاديبوصفها للبالد والعباد واألحوال السياسية واالجتماعية واالقت
ات عليها الرحالت الالحقة والمؤلفات في الطبقوالعلمية. فاعتمدت 

 والتاريخ والجغرافية والحركات الفكرية واالجتماعية.

ونتكر من المستفيدين من رحلة أبي سالم الرحالة المغاربي تلميته 
( التي اتبع منهاج  ـه1129د بن محمد بن ناصر الدرعي فت أحم

وعناوين ، كما نقل بعض أجزاء كاملة من رحلة أبي سالم في رحلت  
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الشريعة والحقيقة" أو الرحلة الناصرية،  المسماة "شيخ الطريقة وقعدة
 .1وسماه فيها بأن  شيخ الرحالين

فت  وكتلك الرحالة محمد بن عبد السالم الناصري الدرعي
. والهشتوكي فت 2( التي نقل كثيرا من إشارات أبي سالمـه1239
 ،3"إلى بيت هللا الحرام ( في رحلت  "هداية المالك العالمـه1096

زهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار". والورتيالني في "ن
( التي تعتبر رحلت  متممة لرحلتي العياشي ـه1123وكتلك الزبادي فت

 وابن ناصر.

ه األديب الفقي  والوزير السفير محمد بن عثمان المكناسي فت عدوب
( في رحلت  "إحراز المعلى والرقيب في حج بيت هللا الحرام ـه1214

. يقول ابن 4والخليل والتبرل بقبر الحبيب" وزيارة القدس الشريف
وقال صاحبنا العالمة أبو سالم العياشي رحم  هللا في  …عثمان ف

 . 5(…خليل هللا سيدنا إبراهيم علي  السالمرحلت : وزرنا قبر 

كما أن الرحلة العياشية كانت محط عناية العديد من أصحاب 
مد ، نتكر منهم محالطبقات وكتب التاريخ التين أختوا منها مادتهم

زهة ( في كتابي  "نـه1138الصغير ابن محمد بن عبد هللا األفراني فت
وة من انتشر من صلحاء الحادي بأخبار ملول القرن الحادي" و"صف

 القرن الحادي عشر".

وكتلك محمد بن الطيب القادري في كتابي  "نشر المثاني ألهل 
ومستفاد العبر في أخبار و"إلتقاط الدرر ، 6القرن الحادي عشر والثاني"

 .7 أعيان المائة الحادية والثانية عشر"
                                                        

 .ـه1320الرحلة مطبوعة طبعة حجرية بفاس سنة  -1
انظر أجزاء من رحلة أبي سالم مضمنة في:كتـاب ملخص رحلتني ابنن عبند السنالم الندرعي  -2

 (…89-88-67-65-61-60-51-50لجاسر فص المغربي، لحمد ا
يقننول الهشننتوكي عمننا كتبنن  أبننو سننالم لصننديق  المجيلنندي فنني "التعريننف واإليجنناز" فوكتننب  -3

( خ ع …شيخنا أبو سالم العالمة العياشي لشيخنا القاضي ابن سنعيد المجيلندي رحمهمنا هللا 
 (.  107ق فلوحة  190

، وقد قام د. عبد الهنادي التنازي بتحقينق 12307و 5264نسختان بالخزانة الحسنية تحت رقم:  -4
جننزء الخنناص منهننا بالقنندس والخليننل ونشننره ضننمن كتابنن : القنندس والخليننل فنني الننرحالت 

 م(.  1997ف –إيسيسكو  –المغربية. منشورات 
 (.69المرجع السابق فص  -5
 تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق. -6
 .1983 –بيروت  –دار األفاق  دراسة وتحقيق موالي هاشم العلوي القاسمي، -7
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ين قكما أن من الدارسين المحدثين المغاربة والمشارقة والمستشر
 أو مؤلف  من اعتمد على معلومات الرحلة التاريخية، وجعلها عمدة في

 مقال ، نتكر منهم:

أحمد بن محمد المكناسي في كتاب  "أهم مصادر التاريخ  -
 جمة في المغرب".والتر

في نوازل  الجديدة الكبرى  1أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني -
المتأخرين من علماء  المسماة "المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى

 المغرب".

 ليفي بروفسال في "مؤرخو الشرفاء".  -

 .2إبراهيم شحاتة حسن في "أطوار العالقات المغربية العثمانية" -

حمد مزين في "تاريخ العالقات المغربية يونان لبيب رزق وم -
 .3 المصرية"

وعدة مقاالت ودراسات أخرى للمستشرقين جعلت الرحلة 
 .4ودراستها والرحالة موضوع بحثها

ولقد صدق الدكتور عبد هللا بنصر علوي بقول : فوقد نالت رحلة 
العياشي شهرة ذائعة الصيت، فأصبحت مرجعا هاما ال يستغني عن  

وصفتها، أو مترجم لشخصيات ذكرتها، أو مؤرخ  دارس لمنطقة
للعالقات بين المشرق والمغرب، أو باحث في أشعار المديال النبوي، أو 

ترسلها الفني، أو كاتب يختار منها وجادات ، أو مولع أديب يقتفي 
باألسانيد المغربية أو المشرقية، أو مهتم بسندها، أو مدقق في نقدها 

أحكامها، أو صوفي يستمتع بأورادها نصوص، أو فقي  ينهل من لل
، …ويتبرل بأوليائها ويعجب بطرق متصوفيها، أو رحالة يسلك سبيلها

                                                        
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.  -( قابل  وصحح  ذ عمر بن عباد، نشر ـه1342فت  -1
( فصننل بعنننوان: رحلننة العياشنني، قننراءة فنني المنظننور المغربنني 363إلننى ص  308فمننن ص -2

 للشرق العثماني. 
كر في رحلت  اسنتطرادات طويلنة في مواضع عدة من الكتاب أكد من خاللها أن أبا سالم قد ذ -3

تمكن القارئ من الوقوف على الواقع االجتماعي واالقتصادي والعلمني لمصنر خنالل الفتنرة 
 التي زارها.  

 م.1996(، 125 -124رسالة د بنصر هامش فص  -4
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ر، ودائرة معارف م، وال نعدم فيها ديوان سممما يجعلها حقا ديوان عل
 .1م(17/ـه11للعلوم اإلسالمية في المغرب والمشرق في القرن 

الرحلة العياشية كما أن األستاذ محمد أمحزون يستدل على قيمة 
بأهمية وخطورة ما أورده أبو سالم في القسم الخاص بالمدينة، يقول: 

ة ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ فويعد القسم الخاص منها بالمدينة المنور
السابع عشر الميالدي. خاصة ،المدينة في القرن الحادي عشر الهجري

يحوي وصفا  أن  دون في عصر ندرت في  المؤلفات عنها. كما أن 
شامال للمدينة المنورة في مختلف أحوالها االجتماعية واالقتصادية 

 .2 واآلثارية( والسياسية والفكرية، ووصفا لمعالمها الجغرافية

لى إكما قام بعض الباحثين المستشرقين بترجمة أجزاء من الرحلة 
 الفرنسية:

( الجننزء الخنناص بننالجزائر، ونشننره فنني Berbruggerباربروجننا ف -
 .3لة جزائريةمج

( الجزء الخاص بالمراحل بنين طنرابلس Mitylisokiموتيالنسكي ف -
 .4ومصر

 ( الجزء الخاص بواركلة.Berhamotبرهمات ف -

 

 

 

 

                                                        
( وقندم لكنل مسنتفيد منن الرحلنة نمناذج متعنددة منن 124ص 1فجالمتصوف األدينب  أبو سالم -1

محل استفادتهم في مؤلفاتهم، ودراستهم، انظنر هنامش الصنفحة المشنار إليهنا المؤلفين وذكر 
 وبعدها.

 (. 80فص  محمد أمحزون المدينة المنورة في رحلة العياشي، دراسة وتحقيق -2
 (.187ص 1( المصادر العربية لتاريخ المغرب فج184مؤرخو الشرفا فص  -3
 (.184مؤرخو الشرفا فص  -4
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 الثـالث الفصل

 

مصادر ومراجع ودراسات حديثة وأبحاث  
 ومقاالت حول الرحلة العياشية ومؤلفها
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لَّ تلك التي ترجمت ألبي سالم أو تحدثت عن آثاره أو  ونقصد بها جص
أشارت إليها أو قامت بدراسة عن إحدى العلوم التي ساهم بالخوق فيها 

مؤلفات معاصري  التي وضحت  في الرحلة، وخاصة بعض مؤلفات  أو
 بعض جوانب حيات  وشيوخ  وتالميته وآثاره.

 :بعض مؤلفات أبي سالم وأفراد أسرته -1

 ماء الموائد. -
 .1األثر، تحقيق نفيسة التهبياقتفاء األثر بعد ذهاب أهل  -
 إتحاف األخالء بإجازات المشايخ األجالء. -
 زة ابننالثغر الباسم في جملة من كالم أبي سالم، لمحمد بن حمن -

 (.ـه1140أبي سالم العياشي فت 
 اإلحياء واالنتعاش في تراجم زاوية آيت عياش ألبي محمد عبد -

 (.ـه1169هللا بن عمر العياشي فت 

 :اني عشرمصادر القرن الث -2

، ذكره أبو سنالم 2(ـه1102المحاضرات ألبي علي اليوسي فت  -
 ضمن جماعة شيوخ العلم والتصوف التين لقيهم وأخت عنهم.

هار البستان فنيمن أجنازني بنالجزائر وتطنوان لمحمند ابنن أز نشر -
 . 3( تال محمد حجي وأحمد إقبالـه1120قاسم ابن زاكور فت 

، رحلنة حجازينة ألحمند 4الحنرامهداية المالك العالم إلنى بينت هللا  -
 (.ـه1127ابن محمد التملي الهشتوكي فت 

والطنرق المننال البادينة فني األسنانيد العالينة والمسلسنالت الزاهينة  -
قننادر الفاسنني فت الهاديننة الكافيننة لمحمنند بننن عبنند الرحمننان بننن عبنند ال

 .5 (ـه1134

جهد المقل القاصر في نصرة الشنيخ عبند القنادر لمحمند بنن أحمند  -
 .1(ـه1136المسناوي الدالئي فت ابن 

                                                        
سلسنلة رسننائل وأطروحننات رقننم  –آلداب والعلنوم اإلنسننانية الربنناط ضنمن منشننورات كليننة ا -1

33. 
 (. 303إعداد محمد حجي فص  -2
 (.85-84إعداد محمد حجي فص  -3
 (.107ج فلوحة  190م خ ع  -4
 ل. 1249م خ ع  -5
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صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير  -
 .2(ـه1140األفراني فت

عظ والعبنر منن أخبنار وأعينان المائنة ومسنتفاد المنواالتقاط الندرر  -
( تنال هاشنم ـهن1187الحادية والثانية عشر لمحمد بن الطيب القنادري فت 

 .3العلوي القاسمي

هنل القنرن الحنادي عشنر والثناني، لننفس المؤلنف، نشر المثناني أل -
 .4تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق

 مؤلفات القرن الثالث عشر:  -3

 .5أهل الزاوية الدالئية التعريف بالسادات البدور الضاوية في -

 عجائننب اآلثننار فنني التننراجم واألخبننار لعبنند الرحمننان الجبرتنني -
وعبنند الفتنناح  (، تحقيننق حسننن محمنند جننوهر وإبننراهيم سننالمـهنن1238فت

 .6السرنجاوي

 

 

 :المراجع الحديثة المغربية -4

المننننزع اللطينننف فننني التلمنننيال بمفننناخر منننوالي إسنننماعيل بنننن  -
(، تقنديم وتحقينق ـهن1365حمنان بنن زيندان العلنوي فت الشريف لعبند الر

 .7عبد الهادي التازي
فهننننرس الفهننننارس واألثبننننات ومعجننننم المعنننناجم والمشننننيخات  -

 .8 (ـه1382لكتاني فت والمسلسالت لمحمد عبد الحي ا
 .9النميشي ألحمد تاريخ الشعر والشعراء بفاس -

                                                                                                                                               
 ج. 579م خ ع  -1
 .191ص  -2
 .213 – 212ص  -3
 (.254ص 2فج -4
 .(352 - 345 -342د فلوحة  1454م خ ع  -5
 (.169 – 168ص 1فج -6
 (. ذكره ضمن شعراء دولة المولى إسماعيل.283فص -7
 (.832ص 2فج -8
 (.32فص  -9
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الفكر السامي في تاريخ الفق  اإلسالمي لمحمد بن الحسن  -
 .1حجوي الثعالبي الفاسيال

أهم مصادر التاريخ والترجمة في المغرب ألحمد بن محمد  -
 .2 م(1965 المكناسي فت

لعبد العزيز  الموسوعة المغربية لألعالم البشرية والحضارية -
 .3ابن عبد هللا

. ـه11محمد بن سليمان الروداني من أعالم المغرب في ق  -
عن أبي سالم، ونقل عن  لصاحب  أحمد بوزيد، أخت كثيرا من أخباره

 .4لت  النافعةالرحلة ما يتعلق بآ

 :مراجع حديثة عربية -5

 .5كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة -
فنني أعيننان مننتهب عننالم المدينننة للبشننير محمنند اليواقيننت الثمينننة   -

 .6ظافر األزهري
شننجرة النننور الزكيننة فنني طبقننات المالكيننة لمحمنند بننن محمنند  -

 .7مخلوف
 .8فين لعمر رضا كحالةالمؤلمعجم  -
 .9األعالم لخير الدين الزركلي -

 مراجع حديثة لمؤلفين مستشرقين: -6

 .10مؤرخو الشرفا لليفي بروفنسال -
 .11ربي لكراتشوفسكيتاريخ األدب الجغرافي الع -
 .12األدب المغربي لمحمد الفاسي فبالفرنسية( -

                                                        
 (.280ص 2فج -1
 (.23فص  -2
 (.34ص 3فج -3
 (.…59– 57– 56– 23– 22– 20فص -4
 (.478ص 5فج -5
 (.187فص  -6
 (.314فص  -7
 (.112ص 6فج -8
 (129ص 4فج -9

 (.185 - 184فص  -10
 (.850-809-808فًص  -11

).533(P Fassi. -La littérature Marocaine par Med El12 - 
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اليوسي ـ مشاكل الثقافة المغربينة فني القنرن السنابع عشنر لجنال  -
 .1يرل فبالفرنسية(ب

 .2معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس -
 .3الموسوعة اإلسالمية -
 . فباأللمانية(. 4تاريخ األدب العربي لبروكلمان -
 . فباأللمانية(.5ريخ األدب العربي ـ المستدرل ـ لبروكلمانتا -
 

 :دراسات مغربية حديثة -7

العلويننة لمحمنند  الحينناة األدبيننة فنني المغننرب علننى عهنند الدولننة -
، ترجم ل  وسرد مؤلفات ، وتحدث عن  شاعراً ثنم نناثرا، ونقنل 6األخضر

فقننرتين مننن رحلتنن  عننند إقامتنن  بالمدينننة وعننند حديثنن  عننن الجننوازات 
 شعرية.ال

 .7الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين لمحمد حجي -
الزاوينننة الدالئينننة ودورهنننا النننديني والعلمننني والسياسننني لمحمننند  -
 .8حجي
 .9جامع القرويين لعبد الهادي التازي -
سنة اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر فهرس أبي سالم، تحقينق نفي -
 التهبي.
 .10دغريالفقي  اليوسي لعبد الكبير العلوي الم -
مقدمنننة كتننناب فالتسنننيير فننني أحكنننام التسنننيير( ألحمننند بنننن سنننعيد  -

 .11المجيلدي تقديم وتحقيق موسى إقبال

                                                        
Yousi problèmes de la culture Marocaine au XVI ième siècle par Jacques  -El1 -

Berque. (P 103). 
 (.1396ص 2فج -2

 3-Encyclopédie de l'Islam (tome1 p 818). 
).616. (P13–Man -r III,  BrocklGeschichte der Arabischen litteratu4 - 
).711. (P14-Man-Geschichte der Arabischen Supplement Band II, Brockl5- 

 (.95- 93– 90فص -6
 (.509ص 2فج -7
 (.65-64-34-14فص -8
 (.790ص 3فج -9

 وبعدها(. 47فص  -10
اإلجازة فأجنازه ذكر في المقدمة أن  أخت عن أبي سالم وربطت  ب  عالقات قوية، وطلب من   -11

 (.22-21-20إجازة عامة، وكتب برسم  رسالت  فص



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 106 

 .1مي العلوير بقلم موالي هاشم القاسمقدمة تحقيق إلتقاط الدر -
رحلنننة ابنننن عثمنننان  –القنندس والخلينننل فننني النننرحالت المغربينننة  -

 . 2نموذجا. تقديم وتحقيق د.عبد الهادي التازي

 : قية حديثةدراسة مشر -8

 .3أطوار العالقات المغربية العثمانية البراهيم شحاتة حسن -
حمند تاريخ العالقات المغربينة المصنرية ليوننان لبينب رزق وم -
 .4مزين
 مقتطفات من رحلة العياشي فماء الموائد( لحمد الجاسر. -
 .5أعالم الجغرافيين العرب للدكتور عبد الرحمان حميدة -

 : مقاالت حول أبي سالم ورحلته -9

 .6أبو سالم العياشي، مقال لمحمد األخضر -
مكتبنننة الزاوينننة الحمزاوينننة صنننفحة منننن تاريخهنننا مقنننال لمحمننند  -

 .7المنوني
 .8لمحمد المنوني ة الحجازية مقالالرحالت المغربي -
مقننال لمحمنند  17و 16المؤسسننات الدينيننة بننالمغرب فنني القننرنين  -
 .9حجي
 .10الرحالة المغاربة وآثارهم مقاالت لمحمد الفاسي -
 .11مدينة واركال في رحلة العياشي مقال لموالي بلحميسي -

                                                        
 (.196فص  -1
تحدث المحقق عن الرحلة العياشية ضمن الرحالنة النتين زاروا القندس والخلينل ونقنل بعنض  -2

وقد كانت رحلة أبي سالم عبند هللا بنن محمند  …النصوص عنهما من كالم أبي سالم، يقول ف
د، مننن أوفننى الننرحالت التنني خصصننت حيننزا هامننا للقنندس العياشنني واسننمها: منناء الموائنن

ال تكاد تخلو خزاننة عنالم  …(. وعن قيمة الرحلة العياشية يقول ف23 -22( فص …والخليل
 (.  24( فص …كبير منها

 (.363إلى ص  308فص  -3
 (.358فص  -4
 (.88فص  -5
 (.167فص  16سنة  1ع  -1973مجلة دعوة الحق يونيو  -6
 (.97فص  1963سنة  8 مجلة تطوان ع -7
 (. 160فص  1994سنة  56المجلد  -518مجلة المنهل ع  -8
 (. 112فص  1990سنة  18المناهل ع  -9

 .1959 – 2السنة  4. ع 1959 – 2السنة  3. ع 1958 – 2السنة  2دعوة الحق ع  -10
 (.41فص  1970الجزائر، يناير  -تاريخ وحضارات المغرب، كلية اآلداب  -11



  د. خالــد سقــاط 

 107 

مننع أبنني سننالم العياشنني فنني رحلتنن  للمشننرق مقننال لعبنند القننادر  -
 .1زمامة
 .2رات، مقال لعبد القادر زمامةوإشا كلمات -
مراكننز النندرس والتكننوين وآثارهننا فنني الحركننة العلميننة واألدبيننة  -

( مقال لعبد ـه1139-1082بالمغرب على عهد السلطان المولى إسماعيل ف
 .3هللا المرابط الترغي

أدب القراء من خالل كتاب "مناء الموائند" ألبني سنالم العياشني،  -
 .4مقال لمحمد احميد

  :اصة بأجزاء من الرحلة ورسائل جامعيةات خدراس -10

 .5أبو سالم العياشي شاعرا لعبد هللا بنصر العلوي -
 ،ـه12فهارس علماء المغرب منت النشأة إلى نهاية القرن  -

 .6منهجيتها، تطورها، قيمتها العلمية. لعبد هللا المرابط الترغي
المدينة المنورة في رحلة العياشي. دراسة وتحقيق محمد  -
 .7ونأمحز
ليبيا طرابلس وبرقة. لسعد  –العياشي. الرحلة  –ماء الموائد  -

زغلول عبد الحميد ومحمد عبد الهادي شعيرة ومحمود حسن عطية 
 .8مدالسعران ونبيلة حسن مح

 :عرض نسخ الرحلة -11

دة للرحلة العياشية "ماء الموائد" نسخة خطية بقلم المؤلف، وع
ة نة العامة بالرباط، وواحدنسخ مخطوطة بالخزانة الملكية والخزا

جر بالقيروان بتونس، ونسختان مطبوعتان منشورتان، األولى على الح
ت جرية صدر، والثانية مصورة باألوفسيط للطبعة الحـه1316سنة بفاس 

 م.1977 /ـه1397بالرباط سنة 

                                                        
 (.156فص  1983سنة  27مناهل ع مجلة ال -1
 (.93م فص1997غشت  – 38السنة  330دعوة الحق ع  -2
 (.112م فص 1997أبريل  – 38السنة  327دعوة الحق ع  -3
 (. 166فص  1997سنة  50المناهل ع  -4
 في جزئين.  1984ظهر المهراز فاس. سنة  -رسالة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -5
فنني ثالثننة  1983ظهننر المهنراز فنناس. سننة  -مرقونننة بكلينة اآلداب والعلننوم اإلنسنانية  رسنالة -6

 أجزاء.
 الكويت. –دار األرقم للنشر والتوزيع  – 1988مطبوع سنة  -7
 اإلسكندرية. –منشأة المعارف  - 1996مطبوع سنة  -8
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وسوف أستعرق مجموع النسخ الموزعة في الخزانات ثم 
 سخة ومكانها وعدد صفحاتها،المطبوعة المنشورة، وأسجل رقم كل ن

خ دون تفصيل القول في وصفها، ثم بعدها أركز الوصف على النس
 المعتمدة في التحقيق.

 .ية الخطيرة والجليلةولعل كثرة النسخ يدل على قيمتها العلم

I-    :الخزانة الحمزية 

 .182نسخة فريدة بخط المؤلف في مجلد واحد تحت رقم  -

II- :الخزانة الملكية 

بخط مغربي متشاب  في الترتيب  جلها مكتوب أشير إلى أن
 والتبويب والمحتوى.

صننفحة، لننيس عليهننا اسننم  565: فنني سننفرين كبيننرين، 156رقننم  -
 الناسخ وال تاريخ النسخ.

 318: فننني جنننزئين كبينننرين يضنننمهما مجلننند واحننند، 2715رقنننم  -
 صفحة، ليس عليها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ.

ليها اسم الناسخ وال ليس ع صفحة، 281: الجزء األول، 478رقم  -
 تاريخ النسخ.

 صفحة، ليس عليها اسم الناسخ وال 266: الجزء الثاني، 629رقم  -
 تاريخ النسخ.

ليس عليها اسنم الناسنخ وال  صفحة، 597: في سفرين، 1335رقم  -
 تاريخ النسخ.

 304: فنني جننزأين يضننمهما مجلنند واحنند كبيننر الحجننم، 6141رقننم  -
 وال تاريخ النسخ. صفحة، ليس عليها اسم الناسخ

صنفحة، بن  خنروم كثينرة، صنفحة  256: الجنزء األول، 182رقم  -
 ليس عليها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ.

متآكنننل األطنننراف، بننن   صنننفحة، 269: الجنننزءاألول، 5108رقنننم  -
 خروم كثيرة، ليس عليها اسم الناسخ وال تاريخ النسخ.

 صفحة، مبتور آخره. 421: الجزء األول، 5139رقم  -



  د. خالــد سقــاط 

 109 

 صفحة، مبتور آخره. 191: الجزء األول، 4828 رقم -

 الخزانة العامة: -ج

 أشير إلى أن كل النسخ بهته الخزانة مكتوبة بخط مغربي جميل
 ومزخرف باأللوان.

صفحة، سأفصل فيهنا  720 –، تامة 493ق، ميكرو فيلم  406رقم  -
 القول العتمادها في التحقيق.

صنفحة، وعليهننا  624 –، تامنة 1239ل، ميكنرو فنيلم  5227رقنم   -
 ، وليس عليها اسم الناسخ.ـه1246تاريخ النسخ في آخر ورقة 

إلنى  479صفحة، ومن الصفحة  523ل، الجزء الثاني،  583رقم  -
رس اسخ المجهنول االسنم تنتييال ألبني سنالم العياشني بفهناألخير يتكر الن

 شيوخ : إتحاف األخالء بإجازات األجالء وليس عليها سنة النسخ.

، ـهن 1134صنفحة، عليهنا تناريخ النسنخ  575د، تامنة،  3576رقم  -
 واسم الناسخ محمد بن أبي بكر فهكتا(.

صفحة، ليس عليها ذكر للناسخ  557د، الجزء األول،  3743رقم  -
خها ال سنة النسخ. ويتكر الناسخ فني األخينر أنن  لمنا انتهنى منن استنسناو

 أطلع عليها شيخة أبا محمد عبد القادر بن علي الفاسي.

صننفحة، ومننن الورقننة األخيننرة حتننى  376د، تامننة،  2966م رقنن -
مجموع استدعاءات من أبي سالم طلبا لإلجنازة، لنيس عليهنا  421صفحة 

 .ـه1272ذكر للناسخ، وسنة النسخة 

د، غير تامة، ضمن كتاب فمختصنر البينان فني نسنب  2871رقم  -
لنة حآل عدنان( لمؤلف  أبي العباس أحمد ابن جوى الكلبي. ويقع جزء الر

 صفحة. ليس عليها اسم الناسخ وال سنة النسخ. 224في 

صفحة بإضافة ثالث صفحات عبارة عنن  525ج، تامة،  84رقم  -
 .ـه1197عليها تاريخ النسخ  أسئلة فقهية وأجوبة، بها خروم كثيرة،

صننفحة، لننيس عليهننا  624، تامننة، 1239ل، ميكننروفيلم  227رقننم  -
 .ـه1146اسم الناسخ، وسنة النسخ 

 طبوعة المنشورة:سخ المالن -د
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 الرحلة مطبوعة مرتان:

م، فننني جنننزأين، عننندد 1898/ـهننن1316طبعنننة حجرينننة بفننناس سننننة   -
 422ثنناني صنفحة، وعنندد صنفحات الجنزء ال 456صنفحات الجنزء األول 

صننفحة لفهنننارس الموضننوعات وتقنناريض نثرينننة  16صننفحة، بإضننافة 
 وشعرية والئحة إصالح أخطاء الطبع.

دي، حسني الخالاألستاذ خليل بن صالال الوقام بتصحيال هته الطبعة 
 وهته الطبعة نادرة جدا وغير متوفرة في األسواق.

أعينند طبننع الرحلننة مننرة ثانيننة بتصننوير الطبعننة الحجريننة السننابقة  -
م، التكر باألوفسيط، ووضع فهارسها العامة فأعالم، أشخاص، قبائل وأم

واألمنننناكن والكتننننب( النننندكتور محمنننند حجنننني ونشننننرت بالربنننناط سنننننة 
 ضمن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. 1977/ـه1397

وتوجد على هوامشها وطررها حواش قليلة، والطبعة سالمة من 
ن يد ملهفوات المتمثلة في عدم وضوح العدالسقط، ولكنها ال تخلو من ا

 ارس،الكلمات واألخطاء في األعالم واألماكن والنقص الواضال في الفه
 ائ ،بة قراءة الخط المغربي القديم رغم جمال  وبهباإلضافة إلى صعو

ي  فقل من شبابنا من يحسن قراءت ، أما في المشرق فاألمر يستوي ف
 ة النسخ إن لم نقل انعدامها.لشيوخ. باإلضافة إلى قلالشباب وا

نها وكان من الممكن اعتمادها في التحقيق لوال الخالف البين بي
 رفة النسخ المعتمدة في إخراج وبين األصل األم، وكتلك لعدم مع

 وطبع .

 :النسخ المعتمدة -هـ

 – 182بالخزانننننة الحمزيننننة، رقننننم  –بخطنننن   –نسننننخة المؤلننننف   -
بخننط أبنني سننالم كمننا قننال األسننتاذ  1239ميكننروفيلم بالخزانننة العامننة رقننم 

 .1م1963محمد المنوني التي قام بفهرسة كتب الخزانة الحمزية سنة 

د كتاب "ماء ليمين في الدرج الثاني يوجوفي الخزانة األولى على ا 
الموائد"؛ والكتاب في مجلد واحد عتيق، صغير الحجم، أصفر اللوحات، 

                                                        
، سنننة 8 (، مجلننة تطننوان ع149مقننال: مكتبننة الزاويننة الحمزيننة، صننفحة مننن تاريخهننا فص  -1

م، المصنادر العربينة لتناريخ المغنرب منن الفنتال اإلسنالمي إلنى نهاينة العصنر الحننديث 1963
 (.187ص 1لمحمد المنوني فج
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حتى  15ورقة، وبمعدل سطر في ال 46حتى  25لوحة، بمعدل  776يضم 
سم، تامة،  16على  10كلمة في السطر، واللوحة من الحجم الصغير  25

إلى  652ات األجالء" من لوحة وبزيادة فهرست  "إتحاف األخالء بإجاز
يوجد مؤلف آخر ألبي سالم وهو  763إلى  713، ومن لوحة 713لوحة 

 775إلى  764فالقول المحكم في حجة عقود األصم األبكم(. ومن لوحة 
ثالثة رسائل إلزالة الشبهة عن آيات وأحاديث وردت في المقصد 

 .…السادس والسابع من كتاب المواهب اللدنية لمؤلف 

رحلة مكتوبة بخط مغربي حسن في عموم ، متنوع بين الو 
المبسوط والنسخي، مزخرف في القليل من اللوحات، يختلف رقة 

 يختلفإلى االصفرار الباهت. ووغلظا. وبحبر أسود تميل ألوان لوحات  
خ لنسااالخط من جزء إلى آخر بسبب تغيير أداة الكتابة أحيانا وتغيير 

ملى أأن   سالم في الكتابة والتدوين، حيث يتضالالتين كانوا يساعدون أبا 
 بعض أجزائها.

ي فوالكتاب عامة سالم من الخروم والبتر واعتداء األرضة، وب  
حيحات وتكميالت وأشعار متداخلة الهامش والطرر زيادات وتص

لد األبيات هي كلها من المتن، إال أن  ونظرا لحالة المخطوط المج
رت لوحات عندما صورت المخطوط المخاط من الوسط بإتقان، ظه

ءة قرا بالفوطوكوبي متداخلة الكتابة وفي وسط بعضها بصقع سوداء يتعتر
 ما تحتها.

حمد على اليمين كصتب: الوالكتاب مسفر، وعلى لوحة وج  التفسير 
 .406ـ في ورقة ـال هلل وحده، هته

انظر الخشب التي أعطيت للشيخ أبي سالم من خشب سطال الكعبة 
 لجورة تكون 30يد السقف، وصالت  فوق سطال الكعبة، وشراؤه يوم تجد

 في جدار الكعبة.

 سورة اإلخالص الحجاب 
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 م أواب زمن أبي ساللعل هته اإلشارة من استخراج أحد قارئي الكت
 بعده، فأعجب بما حمل  مع  أبو سالم وخاصة الخشب، وشراؤه آلجر

عل في تجديد الكعبة. أما الجدول وبداخل  لشكلا  سورة اإلخالص على جص
المكتوب ب  هو حجاب واقي للكتاب من تعدي األرضة والحشرات، 

 وضع  أبو سالم أو أحد أفراد أسرت .

مل التسفير( على اليسار كتبت عدة ج وعلى الورقة الثانية فظهر
 غير واضحة وغير مقروءة.

 وفي أسفلها كتب بخط حديث ومغاير للسابق، وهو في الغالب خط
و نفس (. وه182تاذ محمد المنوني: الرحلة العياشية، ماء الموائد فاألس

الخط التي يوجد على غالف جل كتب الخزانة الحمزية. وبعدها في 
 الرحلة بقول : اللوحة األولى تبتدئ

 بسم هللا الرحمان الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد.

 …الحمد هلل التي قرن ممدوح السفر بمحمود الظفر

نا يختم أبو سالم رحلت  بقول : ووصل 650حة رقم ية اللووفي نها
ة ن سنمبلدنا أمن  هللا من كل سوء يوم األربعاء ظهرا سابع عشر شوال 

ا كثرنينا عصا التسيار واستقرت بنا الدار وأأربع وسبعين وألف، وألق
وسالم على المرسلين والحمد هلل رب  …االستغفار للملك الغفار

 العالمين.

، فهرست أبي سالم المسمى "إتحاف 713إلى  652 ومن لوحة
األخالء بإيجازات األجالء"، مكتوب بخط واحد غير متنوع، رقيق 

ال الحروف باختالف الحروف، خالف أجزاء الرحلة المختلفة أشك
 .بتهاالناسخين أو التين أملى عليهم أبو سالم رحلت  ليعينوه في كتا

 ألف  ألن  مستقل عنها. وقدولم نثبت هتا الفهرست مع متن الرحلة 
 بعد رجوع  من الرحلة الثالثة. أبو سالم 

، 493بالخزانة العامة بالرباط، ميكروفيلم رقم  –ق  406رقم   -
بمكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت كما يفهم من وكانت هته النسخة 

الخاتم المطبوع عليها، وكما هو مثبوت  في النهاية أنها كتبت ألبي 
على  28د بن ناصر الدرعي. وهي مجلد واحد كبير الحجم فالعباس أحم

سطرا في اللوحة. مكتوبة  28لوحة بمعدل  720سم( عدد صفحات   26
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وملون العناوين، والتي يفهم من  بخط مغربي جميل بخط أسود مزخرف
[ أنها …نهاية اللوحة ]انتهى السفر األول من رحلة الفاضل أبو سالم

حمزية ـ في من  هته النسخة ـ أي النسخة ال كانت في األصل التي نقلت
معا فيما بعد في واحد، رغم عدم تصريال أبي سالم بنهاية جزء  جزئين جص

 وبداية آخر في النسخة األم.

لنسخة هوامش وحواش وطرر عبارة عن تصحيحات لما وبهته ا
ال ورد في النسخة األصلية أحيانا من أخطاء ناتجة عن السهو وانتق

 هته خط حمزة بن أبي سالم التي قابلها باألصل، إال أنالقلم، وهي ب
 الهوامش والطرر في معظمها غير مقروءة ألنها مكتوبة بخط باهت.

ضالء في مدح الرحلة، وعدد قصيدة لبعض الف 721وفي اللوحة 
 .أبياتها عشرون بيتا سأثبتها في آخر الرحلة

كلمات  من  رسوم ودوائر مختلفة األشكال وفوقها 722وفي لوحة 
د ن عبعليق ونص رسالة كتبهما عمر بوألغاز باألسود واألحمر، بعدها ت

وق  فسم رص الكريم بن محمد العياشي لعثمان بن علي: فالحمد هلل وحده، ما 
ام من اللغز والدوائر الخطية من صنع عمي أبي سالم هلل دره من إم

يد بين انتهى والحمد هلل رب العالم …وعالم، وكتبت معها ما نص  هتا
 (.…لى عمر بن عبد الكريم بن محمد العياشيالعبد الفقير هلل تعا

وقد رمزت لهته النسخة بـفخ ع(، واعتمدتها للمقابلة مع النسخة 
أقرب نسخة إلى زمن أبي سالم، نسخها أحمد بن عبد األصل، ألنها 

(سنة، وقام 12( أي بعد وفاة أبي سالم بـفـه1102الرحمان العياشي فسنة 
. يقول أحمد بن عبد ـه1103ن الرحالة حمزة سنة لتها مع األصل اببمقاب

الرحمان العياشي: فكمل تمام هته الرحلة المباركة ضحى يوم الجمعة 
ن سنة اثنين ومائة وألف على يد أحوج عباد هللا أوائل رجب الفرد م

المستوطن تادغوصت، متوسال إلى هللا  أحمد بن عبد الرحمان العياشي
ما  لى بجاه مؤلف هته الرحلة وأشياخ  وأجداده وبركةتبارل وتعا

احتوت علي  من الصالحين األطهار والعلماء األخيار واألولياء األبرار 
ائر األنبياء وتلك األماكن واألقطار أن يبلغنا المختار وس وموالنا محمد

جميع األوطار في هته الدار وتلك الدار، بمشاهدة تلك األقطار، وزيارة 
بقاع األطهار، وأن يختم آجالنا بحسن الختام بالموت على اإليمان تلك ال

ئنا وألقاربنا، واإلسالم والعفو والعافية على الدوام لنا وألشياخنا وألحبا
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ل آمين والحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد ولمن قا
 وآل  وصحب  وسلم.

ف عارة المحقق والوكتبناه لموالنا العالمة والبحر الفهامة القدو
هود شي اتباع السنة ومستغرق الوقت في المتفنن المدقق باذل الجهد ف

ن بوسندنا أبي العباس سيدي أحمد المنة، ذي الجنان المرعى شيخنا 
ا ، ورقنرام أطال هللا لنا بقاءه وأنال  في الدارين منيت  وم ناصر الدرعي

 رضاه. آمين آمين آمين يا رب العالمين(.

أي األخيرة، كتب بخط مغاير: فبلغت  720ش لوحة وفي هام
ان  المقابلة جهد االستطاعة من أصل بخط المؤلف جدد هللا علي  رضو

ئة هر هللا صفر عام ثالثة وماوغفران  يوم األحد الثالث عشر من ش
 وألف بيد أفقر الخلق لرب  حمزة بن عبد هللا العياشي(.

" تحافقابلة الفهرست "اإلوالمالحظ أن حمزة بن أبـي سالـم قام بم
ما ة، مي هته النسخة ـ مع التي هو ملحق بالنسخة األصليـ التي وجده ف

لرحلة، يعني أن هتا الفهرس كان منت ذلك العهد ملصق مع متن ا
 والنسخة األصلية للفهرست هي الموجودة بالخزانة الحمزية.

غت لبعد انتهائ  من مقابلة الفهرست: ب حمزة ابن أبي سالميقول 
صر عحيال بخط المؤلف نفع هللا ب  المقابلة جهد االستطاعة من أصل ص

فقير د اليوم األحد الرابع من ربيع النبوي عام ثالثة ومائة وألف على ي
 زة ابن عبد هللا، نفعنا هللا ب  آمين(.لرب  حم

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وس م على المرسلين والحمد هلل
 رب العالمين
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 ذكر الخروج من المدينة المشرفة إلى مكة المعظمة /391حةلو/

 زادها هللا تعظيما وتشريفا

 

المكننرم أخننتت القوافننل فنني الخننروج مننن ولمننا اسننتهل شننهر شننعبان 
المدينة إلى مكة، ورجع من جاء منن أهنل مكنة والطنائف والنيمن لشنهود 

لنة عظيمننة ثناني يننوم منن شننعبان، فخرجننت قاف بالمديننة. 1موسنم الرجبيننة
خرج فيها كثير من أهل مكة، وخرج فيها شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى 

األمنر أن نقنيم بالمديننة إلنى  الثعالبي. وكانت نيتنا فني المجناورة منن أول
قـرب رمضان ونشاهد رمضنان بمكنة. فقنوي عزمننا علنى الخنروج منن 

منا ننرى إدرال أول رمضنان بمكنة المدينة وأختنا فني أهبنة السنفر بقندر 
اغتنامننا لبركننة مضنناعفة األعمننال فنني الحننرم المكننين، خصوصننا شننهر 

 (لنـسالمعمرة في رمضان تعدل حجة مع  علي  االصيام، وِلما ورد أن ف
 .3 (شـهود رمـضان في مـكة يزيد في اإليمان، ولما ورد أيضا أن ف 2

الخنروج،  والمني جماعة من األصحاب المجناورين المندنيين علنى
نة أفضل. ولم ألتفت إلى شيء من وقالوا: إن متهب مالك أن المقام بالمدي

ذلك، وصمدت إلى ما قوي علي  عزمي من السفر بعد االستخارة، رائينا 
ن لكل من البلدين المشرفين حقا وحرمة ومكاننة عنند هللا. وفني كنل منن أ

ة من مشناهدة أنواع العبادات ما ال يوجد في اآلخر، لما اشتملت علي  مك
البيننت والطننواف بنن  وأداء المناسننك مننن حننج وعمننرة وغيننر ذلننك مننن 

ل المنتهب أن القربات. مع أن الصحيال عند كثير من األئمة حتى منن أهن
ضناعف بحنرم مكنة زينادة علنى حنرم المديننـة. وال يننافي ذلنك األعمال تص 

أنن  أفضلية المدينة عند القائليـن ب  الختصاصها بمزايا أخر، وِلما تقنرر 
                                                        

ليلة السابع والعشرين من شهر رجب. وهي من الترجيب أي التعظيم، ومنن ترجينب العفتينرة  -1
نها الرجيبينة، وهو ذبحها في رجب، وفي الحنديث: هنل تندرون منا العتينرة؟ هني التني يسنمو

كانوا يندبحون فني شنهر رجنب ذبيحنة وينسنبونها إلين ، والترجينب ذبنال النسنائك فني رجنب، 
فيقال: هته أيام ترجيب وتعتار. لسان العرب مادة رجب. وفي حنديث مخينف بنن سنليم قنال: 

بعرفات فسمعت  يقول: يا أيها النناس، علنى كنل أهنل بينت فني كنل عنام  كنا وقوفا مع النبي 
تيرة، هل تدرون ما العتيرة، هي التي يسنمونها الرجيبنة فشناة تنتبال فني رجنب(. أضحية وع

 . 1438كتاب األضاحي،    حديث  -قال أبو عيسى: هتا حديث حسن غريب. سنن الترمتي
كتنناب  -. الترمننتي2202كتنناب الحننج، حننديث  -. مسننلم1657كتنناب الحننج، حننديث  –البخنناري -2

 .  2985مناسك، حديث كتاب ال -. ابن ماجة861المناسك، حديث
ال يوجنند هننتا الحننديث فنني كتننب الصننحاح والمسنناند، وفنني حننديث آخننر فال يننرد القضنناء إال  -3

 . 2065كتاب القدر، حديث  -الدعاء، وال يزيد في العمر إال البر(. سنن الترمتي
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قد توجد في المفضول مزايا ليست للفاضل. فعلى هتا ينبغي للمجاور أن 
يفوز بتنواب العمنل يجعل لكال البلدين حصة من إقامت ، ليغتنم بركتهما و

ال فيهما. فإن القائل بأفضلية أحدهما ال ينفي فضنيلة اآلخنر إجماعنا الصال
منن اآلخنر بين األئمنة؛ فعلنى هنتا فنالمؤثر لإلقامنة بأحندهما تاركنا حظن  

لكون  مفضوال غير مصيب في الرأي وفي فضل البلدين معنا. واإلشنارة 
مضننمنا لبيننت إلننى المسننجد األقصننى الننتي هننو ثالثهمننا فنني الفضننل قلننت 

 ويل(معروف: فالط

 أيننا خينننر خلننـق هللا شنننـرفت مكنننة

 

 وطيبة لما صنرت طنرز حالهمنا

 
 حللننننت بهننننـتا حـلننننـة ثننننـم حلننننـة

 

 بهنننتا فطننناب الوادينننـان كالهمنننـا

 
 لمكننة فضننل البنندء والختننـم فضننل 

 

 لطيبنننة فنننالثم ينننا محنننـب ثراهنننـما

 
 وجننننناور بهننننناذي مننننندة ثنننننم مننننندة

 

 بهنناذي وال تطلننب مكانننا سننواهما

 
 وإن يكننننبالمسنننجدين  ن  لف دِ ع نننوال تف 

 

 والبنننند أن القنننندس كننننان أخاهمننننا

 
نفما غيرها تص   دى الركناب إلين  أوح 

 

 يسنننناهمها عننننند الفخننننار تسنننناهما

 

ة ترينا جملين بثالثن تأهبنا للسفر، واكولما انتصف شهر شعبا
ا يلم، لف غا سعشر قرشا، واتختنا لركوبنا شفق دففًا وهب  لنا شيخ األغواث أ مَّ

بير وبنا، ألنا فضلة مرق. وهو محمل كبلغ  أني أريد شراء شقدف لرك
ب ما رأيت  إال في أرق الحجاز، ذو شقين، توضع كل واحـدة على جن

ن ي  محبال وثيقة على ظهره. وال بد للراكب فالبعير، ويقرن بينهما ب
قين الش معادل ل  في الجهة األخرى مقاربا ل  في الرزانة. ثم يوصل بين

شهى يـقي الحر والبرد. وهو من أ حبال، يظلل عليها بغطاءمن أعلى ب
ن المراكب وأهناها، سيما لمن ل  فرش وتيرة ووسائد يتكئ عليها م

اد اعت بأن اإلبل تسير ب ، فقد رأينا من الجانبين؛ فإن  ال يكاد يحس
جمل ة الالركوب في  ينام من أول الليل إلى آخره وال يستيقظ إال بإناخ

 وقد ال يستيقظ.عند النزول، 

روجنا من المدينة المشرفة ضحى يوم الثالثاء السابع عشر وتهيأ خ
بفي  إحرامي، وكان قصدي  من شعبان. فاغتسلت من المديـنة ولبست ثفو 
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. وجعلت آخر عهدي 1بتي الحليفة غتنام اإلحرام من ميقات النبيا
والسالم علي  ثم صالة ركعتين  /392لو/ بالمدينة المثول بين يدي النبي

ر والمنبر. وخرجت وودعت غالب األصحاب. وشيعني فيما بين القب
خارج المدينة. وودعت شيخنا المال  2جماعة منهم إلى الحرة الغربية

يفة، منزل . وزاد معي جماعة من األصحاب إلى ذي الحلإبراهيم في 
. ونزلنا 3وقطعت تلك المسافة راجال. فوجدنا القافلة قد نزلت بتي الحليفة

فارتحلنا وودعنا األصحاب الراجعين إلى هنالك إلى قرب العصر، 
المدينة. وعاودت االغتسال لطول ما بين خروجنا من المدينة وارتحالنا 

وركعت ركعتي اإلحرام ولفبَّي تص بالعمرة. وهالني  من ذي الحلـيفة.
الركوب في الشقدف ألني ما عاهدت  قبل، وعادلني في الجانب اآلخر 

نس ركوب  إال بعد مدة، وكان يخيل . ولم أستأأخي سيدي عبد الرحمان
لي إذ صرت في جنب البعير أن الجانب التي أنا في  قد مال للسقوط. 

تى تمرنا ب ؛ فكنا ننام في  ما شئنا ونمد وكتلك كان يخيل لصاحبي ح
 أرجلنا ونضطجع كيف شئنا.

وسرنا غالب تلك الليلة منفردين عـن القافلة؛ لم نلحق من قبلنا وال 
دنا. وكان المحل محل خوف، ألن تلك المسافة يـطرقها لحقنا من بع

، ومنازلهم بـعيدة منها. 5، وهي في درل بني سالم4لصوص عنزة
نزة. ولم نزل اري من بني سالم، فطار قلب  خوفا من عوصاحبنا المك

نسير رويدا طول الليل. وكان الفصل فصل الربيع قد بقيت بالليل بقية 
االعتدال. إلى أن وجدنا أول القافلة منيخين برد، وأما النهار ففي غاية 

، وقد لحقنا 6ببطحاء الفريش، فملنا عن الطريق قليال، وأنخنا تحت سمرة

                                                        
 تبعد عن المدينة مسافة ستة أميال أو سبعة، فيها مسجد، وتعرف المنطقة ببئر علي. سبق.  -1
هي حرة بنني بياضنة ومنا اتصنل بهنا، أمنا حنرة المديننة الشنرقية، فهني حنرة واقنم نسنبة إلنى  -2

 2فج مشرار  األنرواررجل من العمالقة نزل بها. وحرة المدينة جهاتها التني ال عمنارة فيهنا. 
 (.119ص

انظننر مواقننع المنننازل والمينناه واآلبننار التنني سننيمر بهننا أبننو سننالم فنني طريقنن  إلننى مكننة فنني  -3
. عند خروج  من مكة إلى مدينة قصد المجاورة. موا  ضعها قبلص

عنننزة بننن أسنند بننن ربيعننة بننن نننزار بننن معنند، وتمتنند منازلهننا مننن نجنند إلننى الحجنناز فننوادي  -4
 (.  846ص 2فج معجم قبائل العربالسرحان فالحمد فبادية الشام. 

معجنم قبائنل العنرب بطن من ثقيف بالطائف، وفي  من األفخاذ: العياشة والعصبى والمنجف.  -5
 (.  496ص 2فج

السمرة منن شنجر الطلنال، والجمنع سنمر وسنمرات، وقينل منن الشنجر صنغار النورق قصنار  -6
الشنول ولن  برمنة صنفراء يأكلهنا النناس، ولننيس فني العضناه شنيء أجنود خشنبا منن السننمر. 

 مادة سمر.  –لسان العرب
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ر فينا السهر؛ ألننا لم نعتد المشي في الليل ما ال يزيد علي ، وأث من العياء
لون اإلبل  م ِ كما هو شأن أهل تلك البالد، فإن غالب سيرهم بالليل، وال يصحف

لسير إال ما سمحت ب  أنفسها عن اختيارها، فيتركونها تـمشي على من ا
 مهل بال سائق. وذلك التي أعانهم على قطع تلك المسافات بضامر
إبـلهم، مع هصزالها وضعفها. وفي ذلك راحة للمسافر الراجل والراكب. 

عافية الوافية؛ فال وأعانهم على ذلك أيضا ما بسط هللا في تلك البالد من ال
لصا وال سارقا في ليل وال نهار إال فيما قرب من المدينة كما تقدم.  ترى

لموسم فقط، وإنما تشتعل نار الحرابة والسرقة في تلك البالد أيام ا
 الختالط الناس واجتماع األوباش من كل أوب.

وقد عاينا من الطمأنينة في الطريق والعافية والسكون في مسيرنا 
نا ما كنا نسلك هته البالد إال في أيام هتا مـا قضينا من  العجب، أل

الموسم، ونعاين ما يقع بها من النهب والسرقة والروعات المتوالية، 
دائما. واسترحنا في مناخنا ذلك بقية ليلنا وعامة نهاره فظننا أنها كتلك 

إلى أن زالت الشمس وهبت الرياح قريبا من العصر. فارتحلنا وسرنا 
قرب  1لسير المتقدم، ومررنا بشرف الروحاءنا أجمع أيضا على نحو اليل

العشاء، ومررنا ببئر الروحاء وسط الليل، ووجدنا بركت  مملوءة ماء، 
ًرا قرب مسجد الغزالةلكثرة األمطار  مقابلة  2في تلك السنة. وأنخنا سفحف

منقطع العرق في الوادي. فلما أصبحنا عطشنا ودلنا المكاري على ماء 
 ن، وما كنا نعرف  قبل ذلك.هنال في شق الجبل األيم

والشمس حية،  3ثم ارتحلنا من هنالك قرب العصر، وقطعنا النازية
ية الجديدة ليال، ولم ننزل بها. ودخلنا في مضيق الخيف، ومررنا بقر

حتى طلعت الشمس. وأقمنا بها  4مع، وما نزلنا الصفراءوسرنا ليلنا أج
محتاج من لحم وإدام يومنا في أرغد عيش. وتسوقنا أهل تلك القرى بال

ودالع وغير ذلك. ثم ارتحلنا منها عشية ونزلنا بدرا وسط الليل، وأنخنا 
 حاج. قريبا من البركة التي في منزل ال

                                                        
مسجد شرف الروحناء وهنو علنى الروحاء موضع على أربعين ميال من المدينة تقريبا، وبها  -1

 (. 1008ص 3فج وفاء الوفايمين الطريق التاهب إلى مكة. 
هو التي كان معروفا بمسنجد المنصنرف وهنو آخنر وادي الروحناء منع طنرف الجبنل، علنى  -2

 (. 1010ص 3يسار التاهب إلى مكة. وفاء الوفا فج
و بننين مسننجد موضننع واسننع بنن  عضنناء ومننرخ بننين المسننتعجلة وهننو مضننيق الصننفراء وهنن -3

 (.  1317ص 4الغزالة، وب  عين. وفاء الوفا فج
 على بعد ثالثة أيام من المدينة، وهي قرى كثيرة متصلة، وبها عيون كثيرة وحدائق.  -4
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: لما عرفنا أن المرحلة في تلك الليلة قريبة، وكنت في وقت لطيفـة
العشاء راكبا، وشق علي النزول، أخرت الصالة إلى وقت النزول 

 /393لو/،1ولما نزلنا وكانت الظلمة ومحل الماء هنا غفلوةالتساع الوقت. 
. فنمت  فتيممت وصليت العشاء. وسولت لي نفسي جواز ذلك وترخصتص

د شقي الشقـدف وهو على األرق. فغلبتني عيناي، ولم أفرف نومة في أح
ها. فلما كان آخر السحر ولم يـبق إال مقدار ما أتطهر في  أحلى من

قفعفِت الجهةص التي أنا فيها من الشقدف إلى وأصلي العشاء ثم يطل ع الفجر وف
 األرق وقعةً منكرة. فاستيقظت ففِزًعا مرعوبا، وما كنت أشك أن إنسانا
تحامل عليها فألقاها بقوة. فنظرت يمينا وشماال فلم أر أحدا، وإذا بالفجر 

ال تصال لقرب الماء قد قارب الطلوع. فوقع في قلبي أن صالتي بالتيمم 
وال ضرورة تمنع من . فتهبت وتوضأت وصليت وأدركت بقية  مني،

وقت الضرورة. فعلمت أن هللا قد لطف بي، وأن سقوط شق المحمل إنما 
 تنبيها من هللا لئال يفوتني الوقت، فحمدت هللا كثيرا. كان

أخي وأقمنا يومنا هنال، وزرت مسجد الغمامة، ورأيت في  خط 
 أسي وبالدي.، فأذكرني مسقط رسيدي عبد الكريم

ثم ارتحلنا بعد الزوال من بدر، ونزلنا دور الخبث قرب السبيل 
مخصبة كأنها بستان. األول التي بالبزوة في وسط الليل، ووجدنا البزوة 

ثم ارتحلنا من  غداء قرب الزوال أيضا، ونزلنا قرية مسيترة قرب 
أرخص ما يكون حتى اشترينا خمسة الصباح، ووجدنا البطيخ بها 

 .2ل ِحقبِمص 

ثم ارتحلنا منها وصليت المغرب في ثنية هرشا، ونزلنا رابغ آخر 
هبت بمزارعهم، الليل. ووجدنا السيول قد اجتاحت أكثر منازل أهلـ  وذ

وهدت الجانب التي في  المنارة من مسجدهم، وأفسد الطريق وتعبنا في 
 من 3أهل الرفقة عن الطريق وهدياقطع الوادي. ثم ارتحلنا من  وغوى 

الليل في الرمال التي بين  وبين قديد. ونزلنا آخر الليل عند السبيل التي 
 ب.هنال، ووجدنا ب  قهوة وقوما يبيعون العلف والحبح

                                                        
 مادة غال. –الغلوة قدر رمية بسهم، لسان العرب  -1
  كتا في النسختين ]بملحق[ ولعل  كما في اللسان: ما كان كيل  دون الملء. -2
 كتا في النسختين. -3
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با قري ثم ارتحلنا من  ومررنا بقديد ونزلنا خليصا في أعلى الوادي
 ندمامن العين آخر الليل. ثم ارتحلنا ومررنا بعسفان وسط الليل. وع

كيا ذرقا ية التي نهبط من  على عسفان تنسمنا نسيما طيبا وعمررنا بالثن
ا ماستنشق  كل من معنا من راكب وراجل، وقلنا لمن معنا من العرب 

ر. امى؛ فإن منبتفها في هتا المحل كثيزهتا الشتى؟ فقال: عرف الخ
رف عفسألت أحدا منهم وناولني ضغثا منها، فإذا هو نبت ل  زهـر ذو 

محل بوم شممناه في تلك البالد. ونزلنا آخر الليل ذكي من أذكى مشمـ
لك يسمى بـرقة دون السبيل التي هنال، في  رمال ذات أشجار. بين ت

نها مع تمر منها السيول، فيها مزارع ومقاتي كثيرة تجلب الرمال تال
قفنفا العرب هنال بالحب كثير لحب اإلى مكة وإلى جدة ومر الظهران. وسفوَّ

 الحلو الفاخر.

دة، فعدلوا وعن  مينايد قرية عسفان فارقنا من أراد التهاب إلى جص
 من اودخلوا في إحدى تـلك الشعاب التي على يمين القرية. ثم ارتحلن

شمس. ت الهنال ونزلنا مر الظهران آخر الليل، ثم ارتحلنا من  بعدما زال
لها رصنا على دخوودخلنا مكة المشرفة بعدما ذهب ثلث الليل. وكنا ح

 ميرفأبى من معنا من العرب، ألنهم كانوا يخافون من أخت األ نهارا،
تي بر سكإبلهم يحملها إلى المدينة، فـإنا وجدنا ولده في طائفة من الع

طوى وقد أخرج مضارب  وخيام  إلى هنال برسم السفر إلى ناحية 
د ة األحليل الناسالمدينة، فأخر العرب بنا حتى دخلنا ليال بعدما نام أكثر 

وأنخنا في سوق باب إبراهيم  /394لو/ع والعشرين من شعبان.التاس
عتنا تا أمبالفسحة التي أمام رباط الموفق التي هو معـد للمغاربة، وطرحن

يت هنال. وذهب العرب بإبلهم من ساعتهم. ودخلت المسجد وطفـت بالب
ق ء سولنا أمتعتنا إلى دار نزلنا بها وراوسعيت بين المروتين. ثم حم

لى نا إناحية الباب التي يلي دار الندوة. فلما أصبحنا ذهب الشامي من
ى أبا مهدي عيسالمسجد وصلينا الصبال وطفنا بالبيت. ولقيت شيخنا 

 حول البيت وسلمت علي .لثعالبي ا

: لما نزلنا من المعالة وجدنا السيل قد أفسد الطرق في لـطيفـة
نهم أخبرونا مكة؛ وذلك أن  جاء سيل عظيم أظن أ 1وفي أعلى 1الحجون

                                                        
في األصل الجبنل المشنرف علنى منا يعنرف الينوم برينع الحجنون، وكنان يسنمى كصنداء، وتقنع  -1

مقبرة أهل مكة القديمة بسفال جبل الحجون مما يلني األبطنال والعامنة تقنول: الحجنول. معجنم 
 (.236ص 2معالم الحجاز فج
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أن ذلك يـوم الثالثاء العاشر من شعبان أو يوم األحد الثامن، ال أدري 
رة وأتلف أمواال عظيمة، أيهما، فخرب غالب أسواق مكة وهد دورا كثي

ومات في  الناس، وهدم دار بعض أرباب الدولة، وذهب منها بنقد كثير 
باب الصفا م، وكان أكثر دخول  من على ما قالوا. ودخل المسجد الحرا

واألبواب الموالية ل  التي تلي دار اإلمارة. وذلك أن السيل المنحدر من 
آخر مثل  في العظمة نازل من أعلى مكة لما قابل دار اإلمارة لقي  سيل 

الوادي التي وراء جبل الحزورة، وخرج قريبا من دار اإلمارة، فالتقى 
فأ الماء راجعا ر كل منهما اآلخر. فانكالسيالن هنالك وتصادمـا وحص

وقد غفل الناس عن إغالق األبواب، فدخل المسجد حتى امتأل المسجد 
المطاف كلها وما في المسجد كل ، وارتفع الماء في  إلى أن ذهب بقناديل 

من دواريق وبسط، وارتفع على قبة المقام وعلى سطال زمزم األدنى، 
 ذلك، وبلغ لى ما قال لي من شفبَّرف وارتفع في البيت سبعة عشر شبرا ع

حلق الباب، ومأل كل بيت وخزانة في المسجد. وكان ذلك كل  على ما 
 زعموا في مقدار ساعة زمانية أو أقل. 

، وهو عندي ثقة، أحمد العجين الطرابلسيحاج احبنا الأخبرني ص
أن  كان في المقام بعد صالة الظهر وأخت المصحف يقرأ، فقرأ عشرة 

وانهمر  2لرعد وأرخت السماء عزاليهاأحزاب بعد صالة الظهر، فتكلم ا
ِب، فما جاء وقت العصر حتى امتأل المسجد ماء.  المطر كأفواه الِقرف

ر أحد على الـوصول إلى البيت بقية ذلك اليوم وأقلع المطر، ولم يقد
لناس لموضع والليل كل  وفي الغد إلى الضحى. ولم يهتد أحد من ا

الماء حتى جاء السلطان زيد البالليع التي في المسجد المعدة لخروج 
بنفس ، ودلهم على أماكنها. فغاص الناس إلى محالها حتى فتحوها، 

بالبيت عوما ممن يحسن  وخار الماء ونقص، وطاف بعض الناس
 السباحة. وكان ذلك الماء أمرا مهوال، لم يعهد الناس مثل  منت أزمان.

ع معظمها وقد أخبر من شاهد السيل التي سجدت هلل في  الكعبة ووق
سنة تسع وثالثين وألف، بأن  لم يبلغ ما بلغ هتا السيل، ولكن هللا سلم في  

، إال أن  زلزل الرخام التي البيت لوثاقة البنيان وكون  قريب العهد
فرشت ب  من داخل، وحرك  حركة باينت بعض  من بعض. فلما غاق 

                                                                                                                                               
  في النسختين ]أعال[. -1
ء مصب الماء والجمع ا -2 الف الي، وأرسلت عزاليها مثل لكثنرة األمطنار. لسنان العنربالعفز   -لعفزف

  مادة عزل. 
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الصالة في   وطينا، ولم يمكن الناس الماء بقي المسجد كل  ممتلئًا ترابا
وال الطواف إال بمشقة. وأمر السلطان بإغالق الحوانيت، واجتمع أهل 

راب واألحجار والطين، مكة كلهم، واجتهدوا في إخراج ما أمكن من الت
وعمل في  الناس كافة حتى السلطان بنفس  وأوالده وأقارب . وعندما 

ناس حرثها بالبقر ليتمكن اليبست األرق بعض اليبس أمر السلطان ب
من رفعها؛ فحرثوا فيها على ما قيل بثمانين من البقر، وعمل كافة الناس 

سابا. ثم بعد ذلك قدم في ذلك أربعة أيام من غير أجر، إال على هللا احت
دة أغا سليمان، فعينوا لتلك من يقوم ب ، وأخرجوا لتلك ماال  نائب جص

 جسيما.

ن طان الخاقاوكان لطف هللا المقارن لقدره أن بعث السل /395لو/
ا يد ماألعظم في هته السنة مائة ألف دينارا ذهبا على ما قالوا لتجد

دة. جالمقدم لتلك نائب يحتاج إلى التجديد في معالم الحرمين، وكان 
فصرفت جملة من ذلك المال في تنظيف المسجد والمسعى وما احتيج 

السيل. وكان يخدم في  إلى التنظيف من مسارب الماء التي مألها
نا لمسـجد كل يوم ما يقرب من مائة وخمسين رجال بـالكراء. وأدركا

 ترابالالمسجد لم ينظف من  إال المطاف وأماكن قليلة حول . فأخرجوا 
طت حتى خلصوا إلى الحصباء التي فرش بها المسجد، فوجدوها قد اختل

حفر قط، بالحماة ورسبت فيها، وصارت كاألرق الصلبة التي لم ت
 ا.فأختوا يحفرونه

وكان من لطيف احتيالهم المغني عن تكلف نقل حصباءف أخرى من 
 خارج البلدان اتختوا غرابيل عديدة من حلفاء أو غيرها من نبات
األرق واسعة العيون. فكان التين يخدمون ثالثة طوائف؛ طائفة تحفر 

ول خارج وأخرى تغربل ما حفرت تلك، والثالثة تلقي التراب المنخ
الحصباء مكانها. فصاروا ال يـمرون بموضع إال بلغ األبواب، ويتركون 

النهاية في النظافة، كأن  لم يمر ب  أذًى وال تعلق ب  قتًى. وينتقلون من 
صصبف كما كان أوال من  مكان إلى مكان في المسجد حتى نظف كل  وحف
 غير نقل حصباء من خارج وال إخراج شيء من حصبائ . ودام العمل

ر شوال. وفعلوا مثل ذلك بما بين المروتين، إلى انتهاء رمضان وأكث
نف من  أذى سيما  وأزيل ما فيها من األحجار. وكان الناس قبل تنقيت  يفل قفو 

ان يسعى بالليل. واجتمعت من التراب المخرج من المسجد تـلول من ك
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آثار وآكام عـظيمة على أبواب  بقيت كتلك حتى أدركها الحاج، وشاهدوا 
 مم الملول المعتنين بتعظيم شعائر هللا.قدرة هللا وآثار ه

وعندما فرغوا من تنظيف المسجد والمسعى أختوا في تجديد 
م لمقارفيعة التي محا السيل أثرها من االصباغات الرائقة والنقوش ال

 زيدتأرفع مما كان. و وقبة زمزم وقباب مقامات األئمة وغير ذلك على
صبغ ائرة بالمطاف كلها بفي  أشياء عجيبة، وصبغت أعمدة الحديد الد

أحمر قاني مصلوقة، ووضع على كل عمود هـالل متهب أبلغ تتهيب، 
ك ئة مصباح، وكانت قبل ذلوزيد في مصابيال المسجد والمسعى ثالثما

ستمائة وصارت تسعمائة. وكان بين كل عمودين من أعمدة المطاف، 
 دتجاج صاف واسع. فإذا أوقوهي نحو الثالثين، سبعةص مصابيال من ز

تهبة الم بليل وأزهر نورها والقى إشراقصها حمرةف األعمدة وبريق األهلة
 ر رائق وجمالوبياق رخام المطاف وسواد برقع البيت كان لتلك منظ

 حل علىالم فائق، مع المهابة الربانية والجاللة اإلالهية التي كسبها ذلك
 الدوام، وجللها على مرور األيام.

بصار الحسية، فما بالك بما يكشف هللا هتا بعض ما يشاهده أهل األ
الركن التي هو  1عن  لبصائر العارفين عند طوافهم ببيت ، وتقبيلهم لحجر

قول عمر بن الخطاب ألرق، مما وقعت اإلشارة إلي  بيمين هللا في ا
رضي هللا عن  فكنا نـتراءى هللا في ذلك المكان(، وبما جاء في األثر من 

 . 2 (بين زمزم والمقام هنا تصسكب العبراتفيما قول  علي  السالم ف 

ومما أتلف  هتا السيل خزانةً من الكتب لشيخنا سيدي أبي  /396لو/
بي، وكانت بالمسجد على وج  األرق، ولها باب مهدي عيسى الثعال

حزورة وباب إبراهيم. وكان يجلس فيها  مفتوح إلى المسجد فيما بين باب
فلما سافر إلى المدينة ترل فيها بعض أحيانا. وهي مأواه قبل أن يتأهل. 

كتب . وكانت مفاتيحها بيد رجل من أهل إفريقية من أصحاب  كان يأوي 
سيل، وغفل عن تنحية الكتب ظنا من  كغيره أن إليها. فطرق حادث ال

                                                        
فالحجر األسود من الجنة، وهو أشند بياضنا منن اللنبن، فسنودت  خطاينا بنني  قال رسول هللا  -1

. وقننال كننتلك فإن اسننتالم الحجننر األسننود 803كتنناب الحننج، حننديث  –آدم(، مسننند الترمننتي 
 . 4230حديث  –مسند أحمد  والركن اليماني يحط الخطايا(.

الحجر ثم وضع شنفتي  علين  يبكني طنويال ثنم التفنت   فعن ابن عمر قال: استقبل رسول هللا -2
 –فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكني، فقنال: ينا عمنر هاهننا تسنكب العبنرات(. سننن ابنن ماجنة 

  . 2936المناسك، حديث 
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األمر ال يبلغ إلى ما بلغ، حتى أتى الماء عليها كلها، ولم يسلم منها شيء. 
ها من نفائس الكتب وغرائبها التي ال تكاد ت نحو الثمانين سفرا فيوكان

توجد في غيرها، ما كفثَّرف أسف  عليها بعد ذلك، فأمر بها؛ فحفرت لها 
 1رق ودفنت فيها. كان منها أجزاء من "المدونة الكبرى"حـفرة في األ

التي هي أم الدواوين الفقهية، ولم يسلم منها شيء. وكثر أسفي على عدم 
ن أكابر الفقهاء من قبل هته القرون لم يظفروا رؤيتها لغرابتها، ولكو

منها بشيء. وأظن أن  أخبرني أن  وجد األجزاء المتكورة في خزانة 
طَّاب رباط الموفق، . ومنها "عيون األدلة" 2وأنها كانت بيد اإلمام الحف
. وكان يثني علي  كثيرا في بسط أدلة المتهب واالنتصار 3البن القصار

ين مع التحقيق التام، إلى غير ذلك من الكتب. ل  والرد على المخالف
 ومنها ما هو ملك  ومنها ما هو من كتب الوقف.

ها خصبا كثيرا، ورخصت ولقد أعقب هتا السيل بمكة ونواحي
ا حتى زمزم قد زال م ،غزرت المياه، وعتبت فوق العادةاألسعار، و

رت انكسوفيها من الطعم وغزر ماؤها، وارتفع حتى كان يصتفنفاول باليد. 
وة صولة الحر في هته السنة بمكة وبشعابها وبالمسجد وأفنيت  لندا

 األرق.

أبي مهدي، باب  إلى ولقد أنعم هللا علينا ببيت تحت مسكن شيخنا 
ووجدنا أثر الماء قد كاد يبلغ من  إلى السقف،  المسجد، كنا نأوي إلي ،

اه وأغلقنا وبقيت أرض  وجدران  ندية. فكنا إذا اشتد وهج الحر ودخلن
باب  علينا ال نحس بشيء من وهج الحر، ويغشانا في  نسيم بارد، وكنا 

هتا البيت من المسكن التي  نحمد هللا على ذلك كثيرا. وكان انتقالنا إلى
سكنا في  أوال لبعده من المسجد، فشق علينا التردد من  إلى المسجد مع 

كتب الوقف برباط  بو مهدي البيت التي في شدة الحر، فأعطانا الشيخ أ
الموفق، وجعلنا في  أمتعتنا، وأختنا بيتا آخر بإزائ  للطبخ، وبالنهار 

تى قربت أيام الموسـم ورجع نأوي إلى هتا البيت التي بالمسجد ح
صاحب هتا البيت إلي . وأعطانا صاحبنا الشيخ محمد الغدامسي بيتا لـ  

                                                        
 (.ـه191رحمان بن القاسم المالكي فت المدونة في فروع المالكية ألبي عبد هللا عبد ال -1
محمد بن محمد بنن عبند الرحمنان الرعينني، أبنو عبند هللا المعنروف بالحطناب، فقين  منالكي،  -2

(. لنن  فقننرة العننين بشننرح ورقننات إمننام الحننرمين( وفتحريننر الكننالم فنني ـهنن954متصننوف فت
 (.58ص 7(. األعالم فج588مسائل االلتزام(. نيل االبتهاج فص

ألدلننة وإيضنناح الملننة" فنني الخالفيننات ألبنني الحسننن علنني بننن أحمنند البغنندادي ابننن "عيننون ا -3
 (.  133ص 4القصار. كشف الظنون فج
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. 2كالسعدانومرعى وال  1وال كصداء حول باب الصفا، وجدناه مـاء
 وأقمنا في  إلى أن خرجنا من مكة قافلين.

 أخر، ماكنوهته أماكن استيطاننا بمكة مدة إقامتنا بها، بعدما رمنا أ
م، راهيم يوافقنا منها بيت صاحبنا الشيخ عبد الرحمان أخي المال إبفل

ال برباط السلطان قايت باي المشرف على الصفا. وهو رباط ملي وكان
  يرة جيدة جامعة لمرافق السكنى، في كل بيت منواسع في  بيوت كث

 اله.خابية للماء، ومكان للخالء والوضوء، وكان بـيت صاحبنـا في أع
 رهنالسكنى مع  ورغب في ذلك، إال أنا آثرنا االنفراد وكوطلب منا ا

 .را  أجالتضييق علي ، إذ ليس ل  منزل سواه. فجزاه هللا خيرا وأجزل ل

من  ب خليلنا حسن العجيمـي، كان كتب إلي ومـنها بيت لبعض أقار
والي وكان من ناحية باب علي الم /397لو/المدينة، فمكننا من مفتاح ،

ي لقاضاافقنا أيضا لـقرب  من المحكمة التي يجلس فيها للمسعى. ولم يو
 للحكومة، وليس بينهما إال شبال، فشق ذلك علي وخرجنا من .

هللا تشريفا وتعظيما  ذكر شهود رمضان بمكة المعظمة زادها
 آمين

ولما دخل شهر رمضان أخت الناس بالجد وشمروا عن ساق 
ليل كما هو شأن أهل االجتهاد في الـعبادة. ونصبت األسواق طول ال

المشرق في ليالي رمضان؛ فـال تكاد ترى بالمسجد ليال إال طائفا أو تاليا 
مار سيما ليلة مصليا. وأخت الناس من أهل مكة والمجاروين في االعتأو 

الجمعة، فال تكاد الطريق تنقطع طول الليل مـن التنعيم إلى مكة، ركبانا 
وإماء. وكنت ممن أخت بحظ من ومشاة، رجاال ونساء، وصبيانا وعبيدا 

ذلك والمنة هلل؛ فكنت أعتمر كل ليلة اثنين وجمعة إلى انتصاف الشهر، 
ي االعتكاف إلى لة أحد وعشرين، فدخلت ففكنت أعتمر كل ليلة إلى لي

آخر الشهر والمنـة هلل وحده، وهـتا من التحدث بالنعم. نسأل هللا أن 
والدين واإلخوان واألصحاب يخلص األعمال بمن . وجعلت منها عمرا لل

                                                        
(. قال المفضل: صدَّاء: ركية لم يكن عندهم مناء 327ص 2ماء وال كصداء مجمع األمثال فج -1

 أعتب من مائها. 
بننل، وواحنندة سننعدانة، السننعدان: شننول النخل،ونبننت ذو شننول، وهننو مننن أطيننب مراعنني اإل -2

واإلبل تسمن على السنعدان وتطينب عليهنا ألبانهنا، وهني غبنراء اللنون، وأرضنها منن أنجنال 
مننادة سننعد. مجمننع  -المراعنني، لننتلك قيننل فنني المثننل: مرعننى وال كالسننعدان. لسننان العننرب 

 (. ويضرب مثال للشيء يفضل على أقران  وأشكال .325ص 2األمثال فج
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والمشايخ نفعنا هللا وإياهم بتلك. ولم أحتفل بما هو مشهور المتهب من 
دي في ذلك إقتداء ، بل بتلت جه1ة الواحدةكراهة تكرار العمرة في السن

، وبمن قال ذلك: إنما يكره للمقيم، وأما المسافـر 2بمتهب المخالف
 فل يفس تكثر  من الخير ما استطاع.

ض أهل السلول من األئمة المالكية: ينبغي لسالك طريق ال بعوقد ق
اآلخرة أن يقتدي بمتهب الشافعي في أشياء ذكر مـنها هته، وصحة 

لحصة من يوم أو ليل. ألن  ولو لم يكن االعتكاف بال صوم ولو في ا
الزما في متهبنا فال يدفع كون  قربة، ألن  مكث في المسجد بقصد 

تلبس بما تيسر من ذكر وتالوة وصالة، وهتا ال التقرب إلى هللا مع ال
تفنفعف من  ينفي أحد كون  قربـة ولو لم يقل بلزوم . وذكر منها أيضا أال يصم 

ف  أي وقت شاء من ليل أو نهار لقول النبي طواف بالبيت وركعتي  فيال
وقت شاء من ليل أو  ال تمنعوا أحدا طاف بهتا البيت أن يصلي في أي

ية ومن وافقهم تخصيص عموم النهي عن ى الشافع؛ فقد رأ3(نهار
الصالة في األوقات المكروهة بهتا الحديث وشبه  من كل صالة لها 

 سبب، وأدلتهم في ذلك في غاية القوة.

ى أني كنت أتحرج من هـتا كثيرا، وإن طفت في وقت النهي عل
 نمالك إأخرت الصالة على أحد القـولين في ذلك، ألن  كان يخيل لي أن ذ
خَّصص في  من استغرق غالـبف أوقات  في الطواف وقصد اال ار ستكثيصتفرف

 ن يفةت غص ن  عالمنهى  من  قبل فوات . ولفس تص بتلك المكان. وفي األوقات سوى
 ضعيف القوى مثلي.ل

واجتهد أهل الثروة مـن أهل مكة، فكان لكل واحد منهم مصباحت 
سجد. ويأتي بنفر يجلس فيها كل ليلة بالم 4كبير بين يدي  وخصفة

عنده من القرآن أجزاًء على المناوبة، إلى أن تتهب حصة من يقرؤون 

                                                        
جنامع منا  –كتاب الحج  –أرى ألحد أن يعتمر في السنة مرارا. الموطأ قال اإلمام مالك: وال  -1

 .297ص71جاء في العمرة، حديث 
. 293ص 58بناب العمنرة فني أشنهر الحنج، حنديث –كتناب الحنج  –وجناء فني الموطنأ كنتلك  -2

اعتمنر ثالثنا عنام الحديبينة وعنام القضنية وعنام  فحدثني يحيى عن مالنك أنن  بلغن  أن النبني
 انة(.الِجِعرَّ 

. سننن ابنن 581المواقينت، حنديث  –. سنن النسنائي 795كتاب الحج، حديث  –سنن الترمتي  -3
 .1845مناسك، حديث  –. سنن الدارمي 1244إقامة الصالة ، حديث  –ماجة 

الخفصفف هو سفاسف تصسففُّ من سفعفِف النخل فيسوى منهنا شصنقفقت تصلفنبَّس بينوت األعنراب. وفني  -4
هفنا ويصنلي فيهنا. لسنان العنرب  كاننت الحديث أن  رص جص نففةت يفح  صف منادة خصنف. وهني  –لن  خف

 التي يقال لها عندنا: اللَّب دفة من الدُّوم. 
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اللتيتة الليل؛ فإن كان قارئا قرأ معهم وإال استمع. ويسقيهم من األشربة 
على قدر وسعهم ويطيبهم. ويستعدون لتلك على قدر وسعهم؛ فترى 
صحن المسجد على سعت  يزهر مصابيال، وعلى كل مصباح نفر 

 قرؤون.ي

يعطي فيد. فإذا كان ليلـة الختم احتصفل لها أكثر، حتى تكون ليلة الع
 . كل واحد منهم لمن يقرأ عنده كسوة ودراهم على قدر حال  ومروءت

، قرآنبتلك غاية ضعفة المغاربة المجاورين ممن كان يستظهر ال فينتفع
 سيما من كان حسن الصوت منهم. ومن كانت في  صرامة يقرأ في عدة

 وبولغ في تنظيف /398لو/أماكن، ويأخت من كل مكان ما شورط علي .
 ماعةت مقامات األئمة األربعة، وترتب في كل مقام إمام يصلي بصالت  ج

. وأعظمهم أبهة وأكثرهم جكثيرةت من أهل م عت س مف  عجعةتهب ، ولهم مف
ت هليالوأصواتا مرتفعة الحنفيةص؛ فيصلون بين كل تسلمتين بتحميدات وت

ا متلك ليحات يرفع بها جماعة كثيرة من المؤذنين أصواتفهم، فيرتج وتسب
ات مقامحولهم من المسجد. فإذا كانت ليلة ختم كـل واحد من أئمة ال

أصتي واحتفال، وزيد في مصابيال المقام وفرش  وطيب ، احتفل لتلك أتم 
فعت على حسك عظيمة رائقة. ويحضر الختم  بشـموع كبار هائلة، ورص

ن ي المسجد من الناس، ويصخلع على اإلمام بعد الفراغ مغالب من ف
كلٌّ  الصالة خلعة من عند السلطان، ويصعطى فتوحا زائدا على الخلعة،

لي  تم الشافعي وهو إمام مقام إبراهيم عى قدر حال . وأول من يخعل
السالم، ويختم ليلة إحدى وعشرين، والمالكي ليلة خمسة وعشرين 

دَّ الناس في أنواع العبادات ووالحنفي ليلة سبع وعشر جف اعات؛ الـطين. وف
وقد رأيت من المجاورين من يعتمر كل ليلة خمس وعشرين. ويخرج 

 ومن لم يعتمر. لعمرة من اعتمر قبل ذلكغالـب الناس ل

لك. ذواعتمر شيخنا أبو مهدي في تلك الليلة، وكان ال يعتمر قبل 
 هتا بادة يقول لي: إنوكنت إذا تعجبت من اجتهاد الناس ونشاطهم للع

 هتا تأييد إالهي لسكان الحرم ببركة هتا الشهر. ويقول لي: إذا خرج
 كما ى في الناس حتى عشر نشاطهم. وكان األمرالشهر الكريم ال تر

ه ارِ قال؛ فما هو إال أن جاء يوم العيد، خف المسجد من سكان  وعصمَّ 
ِت العزائمص، حتى أنكرت نفسي في أنواع القر  بات من طوافوففتفرف

 وغيره، فما هي التي أعهد.

نَّ  وفصتحت الكعبة مرتين في شهر رمضان أول جمعة وآخرها، ومف
ليت فيها ما شئـت مع هللا بدخولها على أحسن حال في كال المـرتين. وص
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سكون وتؤدة ووقار. وفصتحت مرتيـن آخريـن بعد ذلك، إحداهما الفتالص 
شر من ذي القعدة، وتغسل في  المعتاد يوم كنس الكعبة في الثالث ع

الكعبة وتطيب وترفع كسوتها إلى فوق حتى ال تنالها األيدي. ويسمي  
ح رخام أرق . وفتحت قبل ذلك آخر شوال إلصال1العوام إحرام الكعبة

البيت التي حرك  السيل عند دخول . ولم يدخل في هتا الفتال إال أفراد 
ي بعده بفضل هللا تعالى. من الناس، وكنت ممن دخل في هتا الفتال والت

وقد فتحت قبل ذلك في شعبان فتحا عاما أيضا، ولم ندرك . والعادة أن 
ساء، وال فتحت في غده لدخول الن كل ما فتحت الكعبة يوما للرجال

يقرب ساحة البيت يوم دخول النساء أحد من الرجال كفعل النساء يوم 
جل العمرة دخول الرجال. ومن اضطر لطواف يوم دخول النساء أل
 طاف من وراء األعمدة والقباب كلهـا، فتلحقهـم مشقة في ذلك.

 عليقويفتال البيت عادة سبع مرات في السنة: األولى يوم النحر لت
 تعلقلوع الشمس، وال يدخل في ذلك اليوم إال من زاحم والكسوة عند ط

يع ي رببالقرب. والثانية يوم عاشوراء. والثالثة يوم المولد النبوي ف
 ابعةألول. والرابعة في شعبان. والخامسة والسادسة في رمضان. والسا

نَّ هللا بدخولها خمس مرات في هته ال وتمادى  سنة.في ذي القعدة. وقد مف
 ير يوم النحر من حل النافلة إلى قرب الزوال.فتحها في غ

ولما كان يوم األربعاء يوم الفطر، بكر الناس ألخت  /399لو/
المسجد، وبكرتص وجـلست قرب المنبر الستماع مواضعهم للصالة في 

الحر، وخطب خطبة  2ارتفعت الشمس وبداالخطبة. فلم يأت اإلمام حتى 
من المؤذنين وأكابر الناس، معهم  بليغة، وأطالها. وقدم مع اإلمام جماعة

ألوية وعلى باب المنبر ألوية أخر، وفرش المنبر كل  بالديباج. وجلـس 
ب المنبر، فلما وصل إلى ذكر السلطان والدعاء المؤذنون تحت  إلى با

إلي  قام إلي  أحد أصحاب األمير وخلع علي  الخلعة وهو يخطب. وما هو 
وتتابع الناس أفواجا حتى ال يكاد يبقى  لع علي  فيتهب التي مع إال أن يخ

مع الخطيب إال قليلت من الناس، وال ينتظرون فراغ الخطبة وال دعاء 
هم إنما هو مشاهدة الخلع على الخطيب، وتلك عادة اإلمام. وكان قصد

                                                        
وقد ذكنر ذلنك ابنن بطوطنة قنائال: فوفني الينوم السنابع والعشنرين منن شنهر ذي القعندة تشنمر  -1

ا لهنا منن األيندي أستار الكعبة الشريفة إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها األربع صون
أن تنتهبها، ويسمون ذلك إحرام الكعبة، وهنو ينوم مشنهود بنالحرم الشنريف وال تفنتال الكعبنة 

 (. 404ص 1المقدسة من ذلك اليوم حتى تنقضي الوقفة بعرفة(. رحلة ابن بطوطة فج
 في النسختين ]بدى[. -2
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متمومة. ولما انفض الجمع ذهب كل واحد إلى منزل . ومن كان ل  
لسالم علي  في مجلس ، ولو قريب أو ولي نعمة ذهب لصديق حميم أو 

 لقي  في المسجد أو جلس مع  ال يكتفي بتلك حتى يأتي  إلى منزل .

م بة وطفت بالبيت ذهبت للسال: لما فرغ اإلمام من الخطلـطيفـة
على شيخنا أبي مهدي في منزل ، ووجدت الناس يدخلون علي  أفواجا 

د لسماع للتهنئة بالعيد. وكنـت تـرصدت قـبل ذلك مجيىء يوم العي
الحديث المسلسل بالسماع في يوم عيد، فأمكنني ذلك في هتا اليوم، 

، أحد أبواب وحدثني ب  يوم األربعاء يوم فطر بمنزل  بباب حزورة
بمنزل   1المسجد الحرام. قال: حدثني شيخنا أبو إسحاق إبراهيم الميموني

: بالقاهرة يوم عيد الفطر بسنده إلى السيوطي، قال الجالل السيوطي
أخبرني الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد فهد الهاشمي 

ة. قال: سماعا علي  بالمسجد الحرام في يوم الفطر بين الصالة والخطب
محمد بن عبد هللا بن ظهيرة سماعا علي  في  2أخبرنا الحافظ أبو حامد

يوم عيد الفطر. قال: أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد المعطي 
سماعا في يوم عيد  الفطر. قال: أخبرنا الحافظ أبو عمر عثمان بن 

لحسن علي محمد التوزري سماعا علي  في يوم عيد الفطر. قال: أنا أبو ا
بن هبة هللا الجميزي سماعا في يوم عيد، قال، أنا أبو محمد عبيد هللا بن 

د هللا أخبرني عاليا بدرجتين أبو عب 3علي األبنوسي ببغداد في يوم عيد ح
بن مقبل الحلبي عن محمد بن أحمد المقدسي عن ابن البخاري عن أبي 

اعا في يوم حفص بن طبرزد، قال: أخبرنا أبو المواهب ابن ملول سم
عيد، قاال: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري في يوم عيد قال: أنا أبو 

نا ابن ذاهب الوراق في أحمد بن الغطريف بجرجان في يوم عيد قال: أ
يوم عيد، قال: حدثني أبو عبد هللا أحمد بن محمد ابن أخت سليمان بن 

م عيد. قال: حرب في يوم عيد. قال: أنا بشر بن عبد هللا األموي في يو
حدثني وكيع بن الجراح في يوم عيد. قال: أنا سفيان الثوري في يوم 

ا عطاء بن أبي رباح في عيد. قال: حدثنا ابن جريال في يوم عيد قال: أن
 يوم عيد. قال: أنا ابن عباس في يوم عيد. قال: شهدت مع رسول هللا

، فقال: ف يوم عيد فطر أو ضحى فلما فرغ من الصالة أقبل علينا بوجه 

                                                        
 بق.ه(. س1079إبراهيم بن شمس الدين الميموني، أبو إسحاق الشافعي فت  -1
 في فح م( ]أبوا حامد[. -2
 كتا في النسختين. -3



  د. خالــد سقــاط 

 133 

إي  الناس، قـد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب 
. غريب بهتا السياق، انـتهى كالم 1(يسمع الخطبة فليقم أن يقيم حتى

ي. وكتبت السند مـن خط شيخنا، وقد اتصل لنا سماع هتا السيوط
الحديث بحمد هللا بوصف  المشروط في أشرف األماكن، حرم مكة شرفها 

 .هللا

والتي يغلب على ظني أني قد حضرت سماع الشيخ الثعالبي من 
زل  الشيخ الميموني لهتا الحديث في يوم عيد الفطر بعد الصالة بمن

ا لفم  المجاور لألزهر بالقاه  /400لو/قق  أحرة سنة أربع وستين. إال أني لفمَّ
 لشيخالسماع آثرت روايت  عن الثعالبي عن  بشرط . وإن كانت إجازة ا

 وإِن   ـازةميموني لي مرتين شاملة لتلك، إال أن السماع ال تعادل  اإلجال
 تعددت. 

وأما الواسطتان اللتان بين الميموني والسيوطي فـال أعينهما في 
هتا الحديث. وأما في غيره فمعروفتان في ترجمت  من هته  خصوص

ن . وأظ3وفي رسالة "اقتفاء األثر" 2الرحلة، وفي رسالة "تحفة األخالء"
سألت الشيخ الثعالبي أيضا: هل للميموني سند خاص بهتا الحديث  أني

بشرط  سوى عموم إجازات مشايخ ؟ فتوقف. وحيث كان القصد 
 .التبرل، فهتا القدر يكفي

منننن الطنننائف  4وقننند بعنننث شنننيخنا سنننيدي عبننند الرحمنننان المكناسننني
ألصننحاب  بمكننة يوصننيهم بتعهنندنا يننوم العينند بطعننام، فأتانننا أصننحاب  بعنند 

                                                        
حدثنا محمد بنن يحينى بنن أينوب قنال: حندثنا الفضنل بنن موسنى، قنال حندثنا ابنن جنريج عنن  -1

لمننا صننلى صننالة العينند قننال: فمننن أحننب أن  عطنناء عننن عبنند هللا بننن السننايب أن رسننول هللا
: الفضل بن موسى ثقة ثبت ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم(. وفي سنده

صننالة  -وربمنا أغنرب. وابننن جنريج قننال عنن  ابننن حينان: ثقنة ينندلس ويرسنل. سنننن النسنائي
إقامنننة  –. سنننن ابنننن ماجننة 975الصنننالة، حننديث  –. سننننن أبنني داود 153العينندين، حننديث 
 .1280الصالة، حديث 

نصنوص اإلجنازات  فإتحاف األخالء بأسانيد المشايخ األجالء( فهرس ألبني سنالم، جمنع فين  -2
التي كتبت باسم  وأسماء أبناء أسرت  وأصدقائ . ويوجد بتيل رحلتن  مناء الموائند، بالخزاننة 

 الحمزية.
فاقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر( أو فمسالك الهداية إلى معالم الرواية( أو فالعجالة الموفينة  -3

 -نفيسننة الننتهبي –دراسننة بأسننانيد الفقهنناء والمحنندثين والصننوفية( وهننو مطبننوع، تحقيننق و
 الرباط. –منشورات كلية اآلداب 

(. نقنل 389ص 2(. نشنر المثناني فجـهن1082عبد الرحمنان بنن أحمند المكناسني أبنو زيند.فت  -4
 بعض ما قال  أبو سالم عن . 
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لصالة بطعام فاخر إلى منزلنا برباط الموفنق، وبعنث لننا بكسنوة، جنزاه ا
 هللا خيرا. 

 

 ذكر األماكن التي ينبغي أن تزار بمكة المعظمة ونواحيها

وأبو بكر رضي  التي اختفى فيـ  رسول هللا 1جبل ثورغار فمنها 
ثاني اثنين، هللا عن  في هجرتهما. وصرح القرآن بتكره في قول  تعالى:

. خرجت لزيارت  يوم األربعاء الثامن من شوال مع 2هما في الغار إذ
جماعة من أصحابنا المجاورين. وجبل ثور على ثالثة أميال من مكة، 

ةِ إذا مر السالك إلي ن دفمف   فيما بين الخف
وهو وراءهما. وأما  4وأبي قبيس 3

من مر بأسفل مكة حتى يدور إلي  فأضعاف ذلك. وعليها يسلك من مر 
د صالة الصبال، عبا مع بعدها لتوعر القريبة. وخرجنا من المسجد براك

، 5وسلكنا الطريق القريبة، فما وصلنا إلى سفح  حتى ارتفع النهار ومتع
عود إلي . وهو جبل منقطع عن الجبال التي حول  ذاهب فأختنا في الص

 6في الهواء، مشرف على كل ما حول  من الجبال، مكسو جاللة ومهابة
ة، ما رأيت مثل  فيما سلكت  من الجبال على كثرتها. رتقى غايصعب الم

ب واً على اليدين والرجلين جميعا.  وفي  أماكن ما كنا نمر بها إال حف
ء نحو من ثالثة أميال أخر. والغار في أعاله من وارتفاع  في السما

الناحية الموالية لمكة، فما بلغنا أعاله إال بعد جهد جهيد واستراحة مرارا 
تعددة. وكان ذلك في وقت الحر، وقد حملنا معنا ماء وتركنا بـعض  م

صلنا تحت شجرة بأصل الجبل اتقاء لمعرة العطش بعد الرجوع. فلما و
                                                        

 2ويقننال للجبننل كننتلك أطحننل، وهننو مننن خلننف مكننة علننى طريننق الننيمن. معجننم البلنندان فج -1
(. تناج المفنرق 94والبلنوي بنأبي ثنور. رحلنة ابنن جبينر فص (. وقد سنماه ابنن جبينر100ص
(. وقد أسهب التجيبي في الحديث عن  ووصف  بالعلو الشديد إذ يشاهد من  بحر 312ص 1فج

 (.355جدة. مستفاد الرحلة واالغتراب فص
 .40اآلية  –سورة التوبة  -2
أحمنر محجنر فين   جبل بمكة، وهو المستعلي علنى جبنل أبني قبنيس منن ناحينة المشنرق وهنو -3

صخرة كبيرة بيضاء كأنها معلقة، وفي  تحصن أصل مكة ينوم القرطمني أي فني غنزوة أبني 
 (.222(. الروق المعطار فصـه317طاهر الجنابي سنة ف

جبل مشرف على مكة، وجه  إلى قعيقعان، ومكة بينهما، وأبو قبيس منن شنرقيها، وقعيقعنان  -4
لف في نسنبة تسنميت . انظنر ذلنك فني معجنم البلندان من غربيها. ويكنى شيخ الجبال. وقد اخت

 (.103ص 1فج
تصوًعننا ارتفننع وبلننغ غايننة ارتفاعنن  قبننل الننزوال، وقيننل ارتفننع وطننال. لسننان  -5 تفننعص مص تفننعف النهننار يفم  مف

  مادة متع.  -العرب
 في طرة فح م(. -6
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ناه من عجائب آثار قدرة هللا. ول  بـابان: األصلي إلى محل الغار وجد
وصاحب  من ناحية الغرب وهو صغـير جدا،  التي دخل من  النبي

لغار، لقد خيل إلي عندما رأيت  أن أحدا ال يمكن  مالصق ألرق ا
خول من  لضيق . وهو شق صغير بين صخرتين، عرض  نحو ثالثة الد

ن الدخول من  حـتى رأيت من أشبار وارتفاع  أزيد من شبر. فأيست م
هو أعظم مني جثة قد دخل من . فتحاملت ودخلت من ذلك الـشق مع 

اليدين إلى المنكب وإتباع الرأس مشقة وترتيب أعضاء، من تقديم إحدى 
 لها وإرسال اليد األخرى مع الجنب.

 ولقد طال تعجبي من معرفة الناس بكون  غارا متسعا من داخل،
و أوحي ا عندهم قبل ذلك معهودا؛ فاألقرب أن  بالفهو إن لم يكن معروف

هفا ككون يإلهام من هللا لرسول . ألن العادة تكاد تقطع بأن مثل ذلك ال 
 عا من داخل، إذ هو صخرة واحدة منقطعة عن غيرها منكفئة علىمتس

 ةعشرأخرى منقورة، في وسطها قدر قامة اإلنسان ارتفاعا وسعة نحو ال
ر رة وتواتر الخبر بأن  كتلك من قديم الدهأذرع. ولوال عظم الصخ

قرت في وسطها، قصِلبت على أخرى بصنع آد هم أنها صخرة نـص  مي.لتصوص

ن  ة المشرق، وهو واسع يدخل مر فإن  إلى ناحيوأما الباب اآلخ
 سبب اإلنسان ويخرج كما شاء. وزعموا أن  مفتوح بصنع اآلدميين، وأن

 على الخروج، وكرهوا تغيير فتح  أن شخصا تكلف الدخول فلم يقدر
روج الباب األصلي بتوسعة؛ ففتحوا هتا الباب من الناحية األخرى لخ

 .در على الدخول من الباب األصليذلك الشخص وليدخل من  من لم يق

محوط عليها بأحجار  1وبإزاء هتا الباب المفتوح مصطبة /401لو/
لُّونف في  ويصلون  أيضا في داخل شب  مسجد مفروش برمل، والناس يصصف

الجبل غار آخر كبير واسع تحت صخرة  2الغار. وفوق الغار في قصنَّةِ 
شب  مسجد آخر، عظيمة، مفتوح من جوانب ، محوط علي  بأحجار 

ويجلس الناس في . وال أدري ما أصل . وفي  منظر رائق يشرف من  
ل نسان على بالد كثيرة، ولم أر في تلك الناحية جبال أعلى من  إال جباإل

                                                        
ليهنا. ما ارتفع عنن صنعيد األرق قلنيال شنب  دكنان مربنع، قندر ذراع منن األرق، يجلنس ع -1

 مادة صطب.  -لسان العرب
2- .  قصنَّة الجبل أعاله، والجمع القصنفنص
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التي يصعد من  إلى الطائف. وقد ذكر بعض من ألف في أخبار  1أكرى
 إذهاب  مكة وجبالها أن من زار هتا الغار وكان ب  حزن آلم  وسأل هللا
إذ يقول  يصت ِهبص ص عن  وال يحزن بعد ذلك. وكأن  اقتبس ذلك مـن قول  تعالى

 بعد رجوعنا من ، . ولم أفطَِّلع  على هتا إال2لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا
 ولم يمكنني الرجوع إلي  مرة أخرى بهته النية.

رنا ي ذكوبقينا هنالك في أعلى الجبل مستظلين بظل الغار الكبير الت
ر وانحدرنا. هنال إلى أن زالت الشمس بساعة. وصلينا هنالك الظه

ناه خلف وقاسينا في الهبوط مثل الطلوع أو أشد. ومررنا على الماء التي
ال كة إمشربنا. ولوال هو ألثر فينا العطش غاية. وما وصلنا إلى أسفل ف

لك ع ذما مـع آذان المغرب، وقد كلت منا القوى، وضعفت األبدان. إال أن
لينا. عب   فرحين بما آتانا هللا من فضل  مستبشرين. وهللا يتقبل ما تفضل

 عفو عن السيئات.فهو المنعم المتفضل التي يقبل التوبة، وي

، ولما كانت لي رغبة قوية في معرفة أرق 3مدينة ُجدَّةومنها 
الحجاز ورؤية ما بها من البالد غيـر الحرمين، عزمت على الوصول 

ينتها لزيارتها وزيارة من بها من المساجد والمشاهد، كالمحل إلى مد
ر أم البشر حواء بجدة التي يقال إن في  قبر أمنا حواء. وممن جزم بأن قب

الشاعر. وذكره أيضا في ترجمة  5ترجمة ابن قالقسفي  4ابن خلكان
أخرى. وألنها في نفسها من أعظم البقاع، فقد ورد في فضلها وفضل 

الرباط فيها عـدة آثار نقلها األخباريون. فخرجت إلى زيارتها المقام بها و
ل مع طائفة من بعد صالة العصر من يوم الجمـعة العاشر من شوا

ى لي شيخنا أبو مهدي حمارا لركوبي. ولـم أصحابنا المجاورين، واكتر

                                                        
لقد تحدث العبدري عن واد أكرا بعد الوج  بثالثة أيام. وأنن  كبينر ومناؤه أحسناء، فني فضناء  -1

 (.357ص 2واسع ومرعى. الرحلة العبدرية فج
 .40اآلية  –سورة التوبة  -2
غير، وقد ذكرها ابن جبير، وكانت زمن  ضنئيلة الشنأن أجمعت المصادر على أنها بالضم ال  -3

علنى سناحل البحننر، بهنا آثننار قديمنة مننن عهند الفنرس، وأنهننا كاننت محطننة اسنتقبال الحجننيج 
(. مسنتفاد الرحلنة واالغتنراب 68ومركزا لجباية المكوس والضرائب. رحلة ابنن جبينر فص

 (. 218فص 
ي هللا عنهنا، علنى منا يقنال، وقبرهنا هننال قال ابن خلكان: فوبجدة قبر أم البشنر حنواء، رضن -4

 (.389ص 5ظاهر يزار(. وفيات األعيان فج
نصننر بننن عبنند هللا بننن عبنند القننوي اللخمنني، أبننو الفتننوح األعننز، المعننروف بننابن قالقننس  -5

(. وفيننات األعيننان ـهنن567االسننكندري األزهننري، شنناعر، مننن كبننار الكتنناب المترسننلين فت 
 (. 25ص 8(. األعالم فج224ص 4(. شترات التهب فج389ص 5فج
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أر أسرع مشيا من حمير الحجاز، وال أوطأ مركبا وال أقل تعبا مع 
المشي؛ فلقد كنت أنظر وأنا راكب إلى أطرافي هل السرعة المفرطة في 

يتحرل منها شيء مـع اإلسراع في المشي فال يكاد تتبين لي حركةص شيء 
دها. فلقد أصخبرت أن  كان حمار عند أن مركوبي ليس من أجاو منها، مع

رجل من أهل مكة يصلي المغرب بجدة، فيركب علي  ويصلي الصبال 
م يتغالون في ثمن ما هته صفت  ا. وهتحقق 1بمكة، وهي مسافة القصر

منها؛ فيبلغ الحمار مائة دينار ذهبا. ولقد رأيت حمارا عند فقي  الحنفية 
صخبرت الشيخ الزنجبيل رافقنا علي  من المدين ة إلى مكة تصقفب ِحص  العين، فأ

 أن  اشتراه بقريب من ذلك الثمن.

أسفل ذي  ولما خرجنا من مكة عن الثنية السفلى إلى مناخ الحجاج
ب هنال وعقاب ليست طوى عدلنا ذات اليسار قليال، وسلكنا في شعا

بالوعرة. وبين مكة وجدة ثمانية قهاوي، ينزل المارون في كل قهوة، 
ويشربون القهوة أو الماء ويشترون علفا للدواب؛ فأولها  فيستريحون

. فيما أظن في ِشعب مررنا عليها قرب المغرب 2قهوة في مقابـلة التنعيم
. والثالثة 3إلى رمال الحديبية والثانية في منفسال الوادي التي يخرج من 

عند بئر الحديبية عند منتهى الحرم، ومنها يحرم الناس بالعمرة من شاء 
م. وحول البئر مسجد معطل قد انهدم أكثره. وقد طلبنا من أهل القهوة منه

ما ورد في حبال ودلوا حتى استقينا منها وشربنا من مائها للبركة، ل
 /402لو/برل عليها حتى عزر ماؤها أو تفل فيها.  الصحـيال أن النبي

                                                        
وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم التذين قال تعالى: -1

. وروى اإلمنام . إال أن التقييد بالخوف غير معمول ب  لألسوة التي لنا في رسنول هللاكفروا
ثننة أميننال أو فراسننخ يصننلي إذا خننرج مسننيرة ثال أحمنند ومسننلم عننن أنننس قننال: فكننان النبنني

ركعتنين(. والفرسنخ هنو ثالثنة أمينال، فتكنون أقننل مسنافة للقصنر هني ثالثنة أمينال التني هنني 
مترا. وفي الحديث فال تقصر الصالة في أقل من  1748مترا والميل  5541الفرسخ التي هو 

عنا، ذرا 4000فرسخا، والفرسخ ثالثة أميال والميل  16(. وهي 127أربعة برد( الموطأ فص
 (.239ص 1كلم. فق  السنة لسيد سابق فج 84فيكون القصر في 

موضع بمكة في الحل، وهو بين مكة وسرف، وسمي بتلك نسنبة إلنى جبنل عنن يمينن  وآخنر  -2
  عن شمال ، وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة. سبق.

ي القنرآن. قريبة من مكة وطريق جدة، وفيها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة المتكورة ف  -3
. وفنني الننروق لقتتد رضتتي هللا عتتن المتتؤمنين إذ يبايعونتتك تحتتت الشتتجرة 18اآليننة -سننورة الفننتال

 ( أن الشجرة كانت قرب البئر ثم فقدت بعد ذلك. 190المعطار فص 
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دَّة ي قريبة من شفير الوادي الكبير التي يأت 1والرابعة في قرية تسمى حص
أصل  من مر الظهران، وفي  أتل وعشب كثير ومزارع إذا جاء السيل. 

ى مكة ثم الخامسة حول مزرعة كبيرة هنال يجلب منها بطيخ كثير إل
مشهور عندهم بالجودة. والسادسة عندما يريد التاهب الصعود إلى 

حيث ينحدر  جـبال يمر الطريق في وسطها. والسابعة عند منقطع الجبال
دة.التاهب إلى   مكة. والثامنة جص

حر، د الوقد بلغنا إليها بعدما ارتفعت الشمس جدا ومتع النهار واشت
ها ر نحو ميلين. في كال طرفيوهي مدينة كبيرة ممتدة مع ساحل البح

 ت فيحصار متقن البناء، في  مدافع كثيرة وعسكر ال يفارق . وقد رأي
ب وصف  من المدافع طالحصار   وال وكبرا.الغربي منهـا ما يصستغرف

وهي  ورأيت فيها مدفعا ل  خمسة أفواه بصنعة عجيبة ليس فيها مصمار،
اف أضع ة األنحاء، تحملمع ذلك كبيرة المقدار، متباينة األقطار، واسع

 ما يحمل غيرها من السفن.

واسعة  2وأسواق البلد ممتدة مع جانب البحر، وغالبها أخصاص
قهاوي ومجالس حسنة يـبالغ  مفتحة إلى البحر وإلى ناحية البلد. فيها

أصحابها في كنسها وتنظيفها ورشها بالماء. وفيها جـلوس غالب أهل 
بصنعة  3يرة منسوجة بشريط المسدالبلد، وقد اتختوا فيها أسرة كث

محكمة. وكان نزولنـا بوكالة هنـال قريبة للمسجد؛ فإذا كان الليل 
رقد علي  بدرهم إلى خرجنـا إلى جانب البحر واكترينا لكل واحد سريرا ي

 4الصباح. ومسجدها الكبيـر من أحفل المسـاجد، في  أعمدة من الساج
وط، صليب عودها، يحسبها مخروطة على هيأة أعمـدة الرخـام المخر

رخاما أحمـر. أخبرني شيخنـا أبو مهدي أن  يقال إن أعمدة من لم يتأملها 
لبت في صدر اإلسالم من كنيسة في أرق  الحبشة عندما ذلك المسجد جص

 افتتحها المسلمون.

وزرنا المحل التي يقال إن في  قبر أمـنا حواء في مقبرة معلم عليها 
عف  بحجارة سود عند رأس الق بر، وعند رجلي  وفي وسط . وقـد ذفرَّ
                                                        

(. وحندة مننزل بنين جندة 97ص 2نصنف الطرينق بنين مكنة وجندة، كمنا قنال ابنن بطوطنة فج -1
صنن ونخنل ومناء جنار منن عنين، والقندماء يسنمون  ومكة من أرق تهامة، وهنو واد فين  ح

دَّاء، بالمد. معجم البلدان فج  (.265ص 2حف
 مادة خصص. –أخصاص جمع خص بيت من شجر أو قصب. لسان العرب  -2
 مادة مسد.  -حبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبرأ وصوف أو جلود اإلبل. لسان العرب-3
 مادة سوج. –الطيلسان الضخم الغليظ. لسان العرب  -4
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يعلم صحـة ذلك. ولم بعض أصحابنا، فكان قريبا من ثالثمائة ذراع وهللا 
ية الشيخ عبد القادر، وليس عنده من ألق بها من األفاضل إال مفتي الشافع

غفبص في أخته. وهو رجل حسن األخالق، وجالست   العلم والرواية ما يصر 
فتي الحنفية الشيخ مصطفى، وهو رجل ل  مشاركة ساعة. ولقيت أيضا م

في العلوم، سالك على طريق السادات النقشبندية، أدرل الشيخ تاج الدين 
كالم القوم وأذواقهم، وفي  سخاء النقشبندي. ول  خبرة ب بن عثمان

ومروءة، دعانا إلى داره وأطعمنا وسقانا. وحصلت بيني وبين  ألفة 
 ت ل  أبياتا منها: فالرمل(ومودة وأخوة في هللا. وكتب

 أشننننننننهد هللا وأمننننننننـالل السمننننننننـا

 

 وجميننننـع الرسننننل طننننـرا وكفننننى

 
 إنننننننني أحببننننننت فننننننـي هللا أخنننننني

 

 وخليلننننننـي وحبننننننـيبي مصننننننطفى

 
 ى الننننندنيا معننننناجمنننننع الننننندين إلنننننـ

 

 وحنننوى منننن كننننـل خينننـر طرفننننا

 
 أسننننننننننـأل هللا وفننننننننننـاء بالننننننننننـتي

 

 قنند عقنندنا فهننو يننـجزي مننن وفنننا

 

من فضالئها  ن أهل جدة وهو معدودوممن ينتحل األدب م /403لو/
 لقب ،ب، ولم يتيسر لي لقاؤه، وكتبت ل  بيتين موريا محمد مخبرالشيخ 

وهما:  بأخبار المغرب. ألنا أقمنا بجدة ثالثا ننتظر سفنا ترد من مصر
 فالطويل(

 يننننـتكرني بننننـالثغر بننننرد نسيمننننـ 

 

 بننننـالدي فعيشننننـي نننننـاعم متكنننندر

 
 فقال خليلي علل الننفس واصنطبر

 

 سى فننرج يأتننـي بنن  لننك مخبننرـعنن

 

، وذكر فيها أعالم المدينة ومن نظم  قصيدة في مدح النبي
ذال بها. المشرفة، نظمها لما قدم المدينة للزيارة في الرجبية ونحن إذ 

وبينما أنا ذات غداة بعد صالة الصبال جالس في المواجهة لوردي من 
بصوت  بيإذ سمعت شخصا ينشد بين يدي الن الصالة على النبي

مطرب قصيدة بائية، فعلمت أن  نفففسص محب قريب العهد بالدار. فقطع 
عليَّ حسنص صوت  وحالوةص مقاطع  ورونقص كالم  تمامف وردي، فاستمعت 

حتى فرغ من إنشاده، ثم بعد ذلك سألت عن ، فقيل لي إن  من ل  
أصحاب الشيخ محمد مخبر، والقصيدة لشيخ . فبعثت من كتبها من 
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ولم يمكن لقاؤه لضيق الوقت. ولنتكر القصيدة بجملتها تبركا بها  عنده،
 ، وهي هته: فالبسيط(إذ أنشدت بين يدي 

ث ِننـل  لعينننـنك دارا شننام نجنننـد قبنننا  مف

 

 حنننـرير علينننـ  حنننـلة وقنننـبامنننن ال

 
ن  ي قاينـلةلو قابـل الشمس نورا وه 

 

 ضحى أو البدر في أفق السما وقبنا

 
 تهاكعنـب رص ج  وحجرةً حج روحي حف 

 

 ووقفتننني وقفنننـة فننني بـابنننـها أدبنننـا

 
 وقبننننـةً قبننننـة الجننننـوزاء تغـبننننـطها

 

1وسنندرة المنتهننى تحنننـو لهننـا أدبننـا
 

 
 والكوكننب األنننـور الننـدري تمننـثل 

 

 ما قط عن قلب المحنب خبناجهرا ف

 
وروضنننة روضنننة الفنننردوس لنننو 

 نطقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

 قالت بخ لك حنزت القنرب والقربنا

 
 لقد شرفت بمن جـاورت حضرت 

 

 التي شرف األفنالل والحجبنا وف وه  

 
 بهن التراب التي قد منـر أخمصن 

 

 مننننـك ملينننا جفاننننا كنننان أو رطبنننا

 
 وبقعننننـة سجننننـدت فيهننننا سننننواجده

 

نننن  باـو منننننـقترهلل يننننـسجد فينننننـك وه 
 

 ومسننجدا جننر ذيننل التينن  مننـفتخرا

 

 ألن منننـحراب  بنننالرفع قنننـد نصبنننـا

 
 وفتينننة عمنننروه بالقنننـرآن وبنننالعلم

 

 م الشنننهباالشنننريف فـفاقنننـوا األنجنننـ

 
 ومنبرا ما ترى في الـكون مشنبه 

 

 ألنننن  ورث الجنننـتع النننـتي انتحبنننـا

 
 فحننننـاز بنننناإلرث أقننننـداما تقـدمننننـ 

 

 شننأنا فعننز بننـمن فننـي شننأوه خطبننـا

 
 األصفيننـاء خننـدام حجرتنن  وصننفة

 

 وراث سكانننـها سبحننـان مننن وهبننا

 
 وخصهم من  قربـا حول حضنرت 

 

 كنننأنهم حنننرس منننن قنننـبل يحتسنننـبا

 
 ـؤمنننننـين فنننننـقدة أم الموأسطننننـوان

 

صنننلى إليهنننا الحبينننب المصننننطفى 

 وحبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 
                                                        

 في فح م( ]أدا[. -1
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 وتربة للثـريا دونهنا رتنب/404لو/

 

 تف ل ننعلننى العننرش والكرسنني عِ  كننتا

 رتبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 أفعـ ظنننـصمف ص عظيمنننة بعظينننـم ضنننـم  

 

 ترابهنننا وبهنننا الشيخنننـان قنننـد تنننـربا

 
 الصنناحبان الصفننـيان اللننتان هننـما

 

 هما فكم أحنرزا فضنـال وكنـم وهبنا

 
لننـ ت ا بقعننة أكننرم بهنن  كننم لننـي بهننـا وف

 

 متننـى أمننـرغ مننن خننـدي بهننا عتبننا

 
 متننى أسننلم مننن بنناب السننالم علننى

 

 خينر األننام وأقضني حنق منن عتبننا

 
 عسنىواذكر معاهند آثنار الحبينب 

 

ِهم  فني ذكرهنا طربنا  تطيب عيشا وف

 
 فمبننرل الناقننة المبروكننة أسنننعدها

 

 بنننوطء أقننندام طننن  بعننند أرق قبنننا

 
 أو الصلحاما زال بالتكر معمورا 

 

 واآلل آل الجنيننننند السنننننادة النجبنننننا

 
 ودور أنصنننننناره دارت بمسننننننجده

 

 كهالننننننة كلهننننننا لألكننننننرمين خبننننننا

 
 واذكنننر مسننناجد آينننات بهنننا نزلنننت

 

بنننننا علنننننى النبننننني وآبنننننار لننننن   ورص

 
 واذكننر مسنناجد أصننحاب وتننابعهم

 

 واسنننتقف آثنننارهم فيهنننا وكنننن أدبنننا

 
 بمهبط الوحي والتنزيل حيث غندا

 

 ورى كتبناجبريل يتلو على خينر الن

 
 وبقعننننة ببقيننننع الغرقنننند افتخننننرت

 

 تيهننننا بسننننكانها أكننننرم بهننننا القببننننا

 
 فيهنننا المقننندم عثمنننان الشنننهيد غننندا

 

 مننن قنند غنندا بالحيننا والنننور منتقبننا

 
 العبننناس ذلنننك نستسنننقي بننن  السنننحبا منننام خينننر الرسنننل سنننيدناوخينننر أع

 

 

 

 وفينننن  بنننننت رسننننول هللا صننننفوت 

 

 أم الشننريفين جنندا فنني الننورى وأبننا

 
 إبنننراهيم شنننافعناالطفنننل  والكامنننل

 

شنننبي  يحينننى وعيسنننى فننني الكمنننال 

 صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبا

 
 وآل بيننننننننت رسننننننننول هللا كلهننننننننم

 

ل نننننده ونِسفننننناهص ثنننننم منننننن صنننننحبا وف  وف
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 والتنننابعون وكنننم فيننن  إمنننام هننندى

 

 مالنننك منننن لننندين الحنننق قننند ذهبننناك

 
للمننتهب الخنناص تفضننيل المدينننة 

 عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 كشف لتا ما احتنتى فيهنا وال ركبنا

 
 سننيدناواذكننر أبننا الشننبل ليننث هللا 

 

حننامي الحمننى حمننزة الضنناري إذا 

 وثبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 أخنننا النبننني رضننناعا عمننن  نسننننبا 

 

 لنننتال شنننج أبنننا جهنننل وقنننال صنننبا

 
 وعننده الشننهدا سنبعون قنند صنندقوا

 

  محتسننننننباكننننننلٌّ قضننننننى نحبنننننن  هلل

 
 هلل درل ينننننا أرق المديننننننة كنننننم

 

نني الهننم والكربننا ل ِ  حننزت همامننا يصجف

 
 لننو أن واحنندهم بالصننين حننق بننأن

 

 تطننرد النجبننا تسننعى إلينن  المننوالي

 
نف قومننا أقنناموا فنني جننوارهم  ففل ننيفه 

 

 ومنننن أنننناخ بهنننم إقننندار منننا حلبننننا

 
 وإن أتيننت علننى بنندر فننزر شننهدا

 

 بدر ومن في حمنى آثنـارهم ضنربا

 
 ثلهم قتلننوا سننبعين واحتملننوامننن منن

 

 سبعين فني القيند ممنن طنول العنتبا

 
 واذكننر بضنناعة أو بطحننان إنهمننا

 

 مسننامري حننين نامننت أعننين الرقبننا

 
 كانت مواطن أنسي حيث كان بهنا

 

معننراج قدسنني وكانننت لنني زمننان 

 صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبا

 
 مننع الحبيننب الننتي أروتنن  صننافيها

 

 راحات سلمى فأسقى بعد منا شنربا

 
 عنننود بهننننافنننآه يننننا لينننت أوقنننناتي ت

 

 وهننننل يعننننود زمننننان بعنننندما ذهبننننا

 
 فينننننا خليلننننني إن وافيتمنننننا وطنننننني

 

 فنني طيبننة طنبننا فنني سننرحها وطبننا

 
 لنقى فأنخ]ويا حويد المطايا يا ذا ا

 

 وان الص الضريال التي للمسك من  نبنا

 
 واقننر السننالم علننى مننن حلنن  وأقننم

 

 مستبشنننرا آمننننا فننني مننننزل رحبنننا

 
 وخصننننننننن  بتحينننننننننات مباركنننننننننة

 

 وخننص أبنناعننني وخننص أبننا بكننر 
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 حفنننص ونننناد بقلنننب خاشنننع ولنننـ 

 

 مسنننتعطفا مسنننتجيرا خاضنننعا أدبنننا

 
 قننل يننا محمنند إننني جئننت قاصنندكم

 

 باحق الضيوف على أهل الوفا وج
 

 قننل يننا محمنند إننني جئننت زائننـركم

 

بفنننا جف  لقنننولكم وجبنننا، قصنننل  لننني نفعفنننم  وف

 
 قنننل ينننا محمننند إنننني منننا قصننندتكم

 

 إال ألحسنننب فنننيمن عنننندكم حسبنننـا

 
 تنسننننوا سننننميكم قنننل يننننا محمنننند ال

 

1وناشننر المنندح فننيكم زاحننم األدبننا
 

 
 يرجننننو اإلجننننازة بننننالقبول منننننكم

 

 ال يرتجنننني درا وال ذهبنننننا إقبننننالي

 
 منكم فنني زيننارتكويطلننب اإلذن منن

 

 فنني عامنن  مننع صنننـو قلننـب  التهبننا

 
 الشننننوق لكنمننننـا األقننننـدار غالبننننة

 

 و التي كان لي فـي نظمها سنبباوه  

 
 فنننإن رضنننيتم فهنننتا جنننل مقصنننده

 

 أبيننننتم فننننوا حزننننناه واحربننننافننننإن 

 
 لكننننن حاشنننناكم تخييننننب قاصنننندكم

 

 أبنننى حمننناهم ينننرد القنننـاصدين أبنننا

 
 فكينننف ال ولننن  فننني حنننبكم صنننلة

 

 بنننامنننن للعلنننى خط بشننيخ  العلنننوي

 
 قطب الوجود غياث الجود سيدناو

 

 محمنند بننن عل نننوي مننن عننال وربنننا

 
 بننن  رضنننيت إمامنننا مرشننندا وبننن 

 

نننأمننننت منننن وف   البلنننوى إذا لهبنننا جِ ه 

 
 لمصطفى المختار لني سنندوجده ا

 

 وشنننننننافع ننننننننافع دنينننننننا ومنقلبننننننننا

 
 فصننل رب وسننلم مننا بقيننت علننى

 

 محمنند مننن لنن  فنني المعجننزات ربننا

 
 صنننى وأيسنننـرهافنننال تعننند وال تح

 

نننا لننن  قننند أسنننلمت وأبنننا  أحيينننت أصم 

 
 فننوره كننان مننن صننلب إلننـى رحننم

 

 مننننننننننننننننن السنننننننننننننننناجدين فننننننننننننننني

 /405لررررررررررررررو/2األخيارمنقلبننننننننننننننا[
 

                                                        
 من هتا البيت إلى آخر القصيدة أي بمقدار أربع لوحات ساقطة من نسخة فخ ع(. -1
 ما بين ]   [ في هامش فح م(. -2
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 نعننم وهننتا حقينننر مننن خصائصننن 

 

 قرأنننننا بمننننا قنننند خصنننن  كتبننننا فكننننم

 
 واآلل والصننحب ثننم التننابعين لهننم

 

 واألولينننناء مننننع السننننادات والنجبننننا

 
 واغفننننر لناظمهننننا حقننننا ومنشنننندها

 

 معها وعينننا ومنننن كتبننناوسنننا أيضنننا

 
 واغفر لعبد الرحيم الحبر من برع

 

 فقنننننند أتنننننناني مننننننن نيابتينننننن  نبننننننا

 
فقننال فنني خلنندي هننل مننن عننرق 

 علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى

 

 بامثل لعينيك خدرا في الحمى ضر
 

 فقلنننت بنننالعجز والتقصنننير ممتنننثال

 

 مثننننل لعينننننك دارا شننننام نجنننند قبننننا

 

ا وهته القصيدة كما ترى فيها أبيات سلسلة منسجمة، وفي بعضه
من   ركاكة وتعقيد وشب  تصحيف. وال أدري هل ذلك من أصلها أو

تصحيف الكاتب؛ إذ لم آختها عن منشئها. وقد ذكر في آخرها أن  
بسؤال  1مثل لعينيك خدرا في الحمى ضرباعارق بها قصيدة أولها *

صاحب  الشيخ عبد الرحيم البرعي، أتاب  هللا على قصده الصالال، 
 .وجعلها من سعي  الناجال

دة قافلين إلى مكة بعد صالة الظهر من يوم الثالثاء،  وخرجنا من جص
وسرنا على طريقنا األولى ننيخ بالقهاوي المتكورة لالستراحة. ودخلنا 

ن الصبال، وتوضأنا وأدركنا الصالة بالمسجد الحرام. وقد مكة مع آذا
شاهدنا في هته الخطرة من العافية التي بسطها هللا في الطرق والقرى 

األمان التام ما قضينا من  العجب؛ فمن ذلك أنا لقينا عيرا في ليل مظلم و
عشرين جمال،  تحمل أحماال من البز الهندي والقماش الرفيع نحوا من

دا من أصحابنا نسأل  عن خبر البلد، فلم نجد معها أحدا. وذهبنا وطلبنا أح
ها لو نحوا من ميل، فوجدنا أصحابها في قهوة مستريحين، وأخبرونا أن

ا أحد. وأخبرونا بعجائبف من مثل ذلك  هف ض  ذهبت كتلك إلى مكة لم يفتفعفرَّ
لك أنهم زعموا أن رجال وقعت في أيام األمير زيد ووالده محسن؛ فمن ذ

جاء إلى السلطان محسن، فقال ل : إني وجدت بالفالة الفالنية حمال من 
: مسست  البز في الطريق. فقال ل : ومن أخبرل أن  من البز؟ فقال

                                                        
ً م   -1  و انشد فؤاداً مع االحباب مغتربا  ث ِل  لعينكف خدراً في الحمى ضربا

ً  و ابكِ              ترف الدمعف يقض        المنازلفبعدف الظاعنينف دما  ي عنكف ما وجباإن  لم 
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برجلي. فأمر بقطع رجل ، وقال ل : ِلمف مسست . إلى غير ذلك من أمثال 
 هته الحكايات، ال نعلم صحيحها من سقيمها.

 فرينهته الديار وعافيتها أن المسا ومن لطيف ما شهدناه من أمان
 من مكة إلى جدة ومن جدة إليها يكترون الحمير للركوب وال يتهب

ل أرس لغ المكتري إلى المحل التي ذهب إلي صاحب الدابة معها، فإذا ب
أو  لبلداالحمار، وال علي  في ؛ فال يأخته أحد إال رب  إن كان في ذلك 

  و فيب نائب في غير البلد التي هل واحـد من أصحاب الدوانائب . ولك
  .و فييعرف دابت  ويقبضها حتى يكريها ل  ممن يرجع إلى البلد التي ه

احبنا الحاج علي العنابي ى جدة ذهابا وإيابا صوقد رافقنا من مكة إل
التونسي، وكان من التجار المجاورين بمكة في هته السنة، وكان مع  

ق في هته السفرة ولو درهما واحدا. جملة من أصحاب ، فلم يتركنا أن ننف
وكان اإلنفاق من عنده في كل ما ينوب في منازل االستراحة وكراء 

قامة، فجزاه هللا خيرا. وكانت في  سخاوة نفس المنزل وما ينوب أيام اإل
نا من المجاورين وأهل مكة من معروف  أكثر  ودماثة خلق، قد نال غيرف

عجزت عن مكافأت  إال بالدعاء ل . ولقد طوقني من منت  ما مما نالنا. 
وكتا أعارني فرس  للركوب مرات عديدة إلى أماكن مختلفة، ركبت  مرة 

انةإلى الحديبية ومرة إلى  الِجع رف
ومرة إلى الطائف. وكلما سمع بعزمي  1

على التوج  إلى مكان يبعث ب  إلي ويعزم علي في ذلك. ولم يتيسر لي 
فدخلت مكة بال إحرام، مترخصا إحرام بعمرة يوم رجوعي من جدة، 

في ذلك على متهب من ال يرى اإلحرام على من خرج إلى مثل جدة. ثم 
إذ هي من  /406لو/عتمار من الحديبية،بدا لي أني قد غبنت في ترل اال

فيها، فقامت ل  وألصحاب  مقام  األماكن المأثور فضلها بإحالل النبي
، ومآثرها غير 2عة الرضوانالوصول إلى البيت العتيق، وكانت فيها بي

                                                        
قال األصمعي: هي بإسكان العين وتخفيف الراء، وهي ما بين الطائف ومكنة وهني إلنى مكنة  -1

 (. 176غنائم حنين. الروق المعطار فص  أدنى، وبها قسم رسول هللا
أن عثمنان بنن قنال حنين بلغن   فقال ابن إسحاق: حدثني عبند هللا بنن أبني بكنر أن رسنول هللا -2

عفنان قند قتنل بعنندما كنان أرسنل  برسننالة لعظمناء قنريش فأشناعوا قتلنن  ال نبنرح حتنى نننناجز 
الناس إلى البيعة، فكاننت بيعنة الرضنوان تحنت الشنجرة، فكنان النناس يقولنون:  القوم، فدعا

لننم يبايعنننا  علنى المننوت، وكنان جننابر بننن عبند هللا يقننول: إن رسنول هللا بنايعهم رسننول هللا
(. وكانننت بيعننة 283ص 4المننوت ولكننن بايعنننا علننى أن ال نفننر( سننيرة ابننن هشننام فج علننى

 الرضوان بعد الحديبية التي كانت في آخر السنة السادسة للهجرة.
ان: الجمع بين الحنج والعمنرة، وقنرن بنين الحنج والعمنرة قِراننا، وفني الحنديث: أنن  قنرن -2  الِقرف

حندة وتلبينة واحندة وإحنرام واحند وطنواف واحند بين الحج والعمرة، أي جمنع بينهمنا بنينة وا
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خفية. فخرجتص إليها بعد ذلك بليال مع صاحب لي بعد أن صلينا العصر، 
لنا واسترحنا ثم اغتسلت وصليت وأحرمت وبلغنا إليها بعد العشاء، ونز

. وكان ذلك 1بعمرة، فبلغنا إلى مكة سحرا. فصرت بتلك العمرة متمتعا
 مفردا؛ فقصدت مني عن قصد، ألن  تقدمت لي حجات والحمد هلل

استيعاب أوج  اإلحرام الثالثة لالختالف المشهور في أيها أفضل. ولتلك 
بالقران، فحصلت  2يوم الترويةأحرمت عند إرادة الخروج إلى الحج قبل 

 لي األوج  الثالثة والحمد هلل.

ولما رجعنا من جدة يوم األربعاء الخامس عشر من شوال كما 
جديد السقف األعلى للبيت العتيق. وذلك تقدم، وجدناهم قد شرعوا في ت

أن للبيت سقفين بينهما مقدار ذراعين ونصف أو ثالثة على ما قيل، 
يء من التغير إلي  بنزول ماء أو غيره، فإن صيانةً ل  عن وصول ش

احتاج أحدهما إلى تبديل كان اآلخر صونا للبيت. ثم إن  بعد ذلك السيل 
ِجد في بعض ر في البيت شب  أثر قطرالمتقدم ظه ، فكصشف عن ذلك، ففوص

ضفِة لطول العهد، فاقتضى نظر  خشبات السقف األعلى تآكلت باألفرف
رعوا في ذلك يوم االثنين الثالث عشر من الخاصة تجديد السقف كل . فش

شوال. فنصصبت سالليم من جهة الحجر مشدودة بحبال وأعمدة، متختا لها 
زام ستر البيت يصعد منها في الهواء في مقابلة ح شب  سرير من خشب

الفعلة. ونصبت خصفات من الجريد على المحال التي يخشى عليها 
ين الركن اليماني والحجر من التلوث من أستار البيت. وجعلوا فيما ب

أعلى البيت جرارة تجدب اللبن والجص. واختير لتلك من الففعفلفِة ما 
فجيء بخشبتين من جدة،  3قل خشب الساجيحتاجون إلي . وبعثوا إلى ن

                                                                                                                                               

وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، وهنو عنند أبني حنيفنة أفضنل منن اإلفنراد والتمتنع. 
 مادة قرن. -لسان العرب

ت عفنةص والِمت عفننةص: العصمنرة إلننى الحننج، قنال تعننالى:     . وصننورت  أن ة إلتى الحتت فمتتن تََمت تع بتتالعمر المص
ننِرم  بننالعمرة تمتعننا مفنني أشننهر الحننج، فننإذا أحننرم بننالعمرة بعنند إهاللنن  شننواال فقنند صننار  يصح 

لمنروة بالعمرة إلى الحج، وسمي كتلك ألن  إذا قدم مكة وطاف بالبينت وسنعى بنين الصنفا وا
حل من عمرت  وحلق رأس  وذبال نسك  الواجب علي  لتمتع ، وحنل لن  كنل شنيء كنان حنرم 

  إلنى شئ بعد ذلك إحراما جديدا للحج وقت نهوضعلي  في إحرام  من النساء والطيب،ثم ين
الحلق بنمنًى أو قبل ذلك من غير أن يجنب علين  الرجنوع إلنى الميقنات، والتمتنع هنو انتفاعن  

 ن.والطيب والنساء بين العمرة والحج. قال الشافعي: إن المتمتع أخف حاال من القار
 

ة، وسنمي بن  ألن الحجناج يتنروون يوم التروية يوم قبل يوم عرفة، وهو الثامن من ذي الحج -2
 في  من الماء وينهضون إلى منًى وال ماء بها، فيزودون ريهم من الماء ويسقون ويستقون.

خشب يجلب من الهند وواحدت  ساجة، وهو شجر عظيم الطول والعنرق، وأوراقن  ضنخمة  -3
ة. لسان العرب   مادة سوج. –جدا، ول  رائحة طيبة تشب  رائحة ورق الجوز، مع رقة ونفع مف
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تصِريف على حمل كل 1عظيمتين لتصنصب عليهما الجوائز ، قيل لي إن  اك 
. وتنافس الناس في العمل في واحدة من جدة إلى مكة بمائة وثالثين رياال

 ذلك ابتغاء األجر.

وقد من هللا علي بالصعود يوما من األيام ضحى بواسطة الحاج 
صليت في سطال البيت سليمان، صاحب لي صعيدي كان من الفعلة، ف

تبركا بالخدمة. وأعطوني  2عدة ركعات، وناولتهم شيئا من الطين والل ِب نِ 
في حال اإلصالح. وتحيلت على أن  شيئا من الخشب المنكسر المقطوع 

صد ِخلفت  في بناء البيت. كل اشتريت نحو ثالثين لبنة  من خالص ما أجد أ
إلى ما صحت نسبت  إلي   ذلك تطفال على باب أرحم الراحمين باالنتساب

من بيت وغيره، وهو أكرم األكرمين، فال يخيب من تطفل علي . وما 
عل في ما احتيج إلي  من سقوف القبب أخرج من الخشب من سقف البيت جص

مف في جانب من المسجد، وقالوا: إن  يجعل  ِ والمنارات. وأما التراب ففكصو 
ب للبركة. وكثير من جارات الخشب وبعض الترادكة. وأخت الناس من ن

الناس ال يصجيز ذلك، بناء على أن  كتراب الحرم وأحجاره وأشجاره ال 
ئا من ذلك وجب علي  رده يجوز إخراج شيء من ذلك، ومن أخرج شي

على ما نص علي  علماء الشافعية وتبعهم على ذلك جماعة من المالكية 
 ممن ألف في المناسك.

يجري على أصول المالكية، : وهو ال 4في منسك  3قال ابن فرحون
واستدل على ذلك بأشياء يطول  ،بل الجاري على أصولهم الجواز

ن خشب سقف البيت للبركة، وهللا ذكرها. وهتا مستنفدا في نقل ما نقلنا م
 .5ولي التوفيق

                                                        
 –جمع الجائزة أي الخشبة التي يوضع عليها أطراف الخشب في سنقف البينت. لسنان العنرب -1

 مادة جوز. ونقول بالعامية: الكايزة والكوايز.
بَّعناً،  -2 ب نفة التي يصب نى بها، وهنو المضنروب منن الطنين مرف من لفبَّنف الشيء ربَّعف ، ومنها اللَّبِنفة والل ِ

. لسان العربوالجمع لفبِنت و  مادة لبن. -ِلب نت
إبراهيم بن علي بنن محمند بنن أبني القاسنم بنن محمند بنن فرحنون اليعمنري الجيناني صناحب  -3

كتاب فالديباج المتهب( في طبقات المالكية، ول  كتناب تبصنرة الحكنام فني أصنول األقضنية 
 5(. هديننة العننارفين فج357ص 6(. شننترات الننتهب فجـهنن799ومننناهج األحكننام وعنندة فت

 (.18ص
 (.33ل  كتاب "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" نيل االبتهاج بتطريز الديباج فص  -4
بني وكتب على الطرة من النسختين بخط مغاير يمينا: قف على الخشنب النتي أعطني للشنيخ أ -3

 سالم من خشب سقف الكعبة وصالت  فوق الكعبة وشرائ  ثالثين يجورة تجعل في حيط .
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على يمين  1محل في الجبل المشرف على المحصبومنها  /407لو/
 2قبر عبد هللا بن عمري  التاهب من مكة إلى منى. يزعم أهل مكة أن ف

أظنها  –هللا عنهما، فيخرجون إلي  في إحدى ليالي ذي القعدة رضي
مة ليلتهم. غارا، فيبيتون هنال عارجاال ونساء كبارا وص –الثالث عشر 

ولم أخرج معهم تلك الليلة، إذ ال أعلم أصال لتلك. وسألت أهل العلم 
 بمكة، فأخبروني أنهم ال يعلمون لتلك أصال.

نهم أمحل : من جملة خرافاتهم المتعلقة بتلك الليلة في ذلك اليبـةغر
لة، اللييأختون معهم نوى التمر فيدفنون  باألرق في ذلك الجبل تلك 

ويزعمون أن من دفن شيئا حصل ل  في تلك السنة بعدده رياال أو 
 دنانير.

وأغرب من ذلك ما حكـى لي بعض أصحابنا تصديقا لزعمهم، ذلك 
، وكان من فقهاء مكة المعتبرين، 3لي بن الجمال الشافعيأن الشيخ ع

خرج مع أهل مكة في بعض السنين إلى هتا المحل، فلما رأى فعلهم ذلك 
كره. ثم إن  جمع شيئا من النوى حتى جمع نحو المائتين ودفنها، ثم أن

ك كالمتالعب. فلما كان وقت وجد سبعا أخرى ودفنها، وهو في كل ذل
جالس في المسجد الحرام، إذ جاء شخص من أهل الموسم، بينما هو 

العراق يسأل عن  حتى وجده، فناول  صرة كبيرة، وقال ل : إن جماعة 
كانوا يقرؤون هنا عندل قبل هتا، وقد جمعوا لك هته  4ءمن طلبة األحسا

الدراهم بقصد التبرل منك وهم يسلمون عليك، وهي مائتا لاير. قال: 
ا، وأني كنت دفنت مائتي نـوات. ثم فوقع في نفسي تصديق ما زعمو

قلت: وأين السبعة التي دفنتها بعد ذلك؟ فلم أبرح مكاني حتى رجع إلي 
ي: يا سيدي، وهته سبعة أخرى قد تبعني بها ذلك اإلنسان، وقال ل

ا إلى الشيخ. قال:  ِصل هف شخص بعدما فارقت أولئك الجماعة، وقال لي: أفو 

                                                        
نًى، وهو إلى منًى أقرب، وهو بطحاء مكنة، وخينف بنني كناننة، وحنده الحجنون. بين مكة وم -1

 (.74ص 5معجم البلدان فج
عبد هللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمان، الصحابي هاجر إلى المدينة مع أبي ، وشنهد  -2

فتال مكة، وأبى الخالفة بعند مقتنل عثمنان، وهنو آخنر منن تنوفى منن الصنحابة بمكنة، لن  فني 
(. 292ص 1(. حلية األولياء فج107ص 4(. اإلصابة فجـه73حديثا. فت 2630ب الحديث كت

 (.183نكت الهيمان فص
علي بن أبي بكر بن علي نور الدين بن الجمال المصري بن أبي بكر بنن يوسنف األنصناري  -3

الخزرجي المكي الشافعي، فقي  فرضي، لن  مؤلفنات منهنا فالمجمنوع الوضناح علنى مناسنك 
 (.  267ص 4(. األعالم فجـه1072( فت اإليضاح

 مدينة بالبحرين، وهي بالد القرامطة.  -4
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. والتي أخبرني بتلك عن الشيخ ثقة ذلك ومن موافقت  للحال فتعجبت من
في هته المرة، وأدركت  فيما قبل هتا،  عليعندي. ولم أدرل حياة الشيخ 

وال األخت عن . وكان من فضالء الشافعية المدرسين ولم يتفق لي لقاؤه 
 لمكي رضي هللا عن  وأرضاه.بالحرم ا

وألهل مكة في هته الليلة أيضا عمل مولد كبير في مشهد السيد 
. يجتمع هنالك جماعة من أوالده وأتباع  2عند الشبيكة 1لعيدروسا

ع في  السالكين على طريق ، ويصعمل هنالك سماع وقراءة وتالوة، ويجتم
دت للحاضرين أطعمةت  ش المشهدص كل  وما حول ، وأصع ِ خلق كثير. وقد فصر ِ

من المصابيال. وقد زرت  في هته الليلة رضي  وأشربةت، ويستكثر هنالك
 عن . ومشهده من المشاهد المشهورة بمكة والمزارات المعظمة، هللا

 وبيتهم ل  صيت ومكانة عند الخاص والعام.

يتحنت  مشهور، وفي  الغار التي كانضل  ، وف3ومنها جبل حراء
" اقرأفي  قبل النبوءة، وفي  نزل الوحي أول ما نزل، وفي  نزلت سورة "

مكة على ثالثة أميال منها، كما في الصحيال. وهو جبل متوحد بأعلى 
وعلى رأس  قبة تصرى من المسجد الحرام. والغار في أعاله من الناحية 

خرجتص لزيارت  مع جماعة من أصحابنا في الغربية الموالية لمكة. وقد 
إحدى ليالي ذي القعدة سحرا، وصلينا الصبال بعدما جاوزنا بيوت 

. وهو مع صعوبت  كلها، ووصلنا أعاله عند طلوع الشمس /408لومكة/
يت طريق ، وأزيلت األحجار المتعرضة من غالب طريق ، وبصني  ِ قد سصو 

بة يمكنها الصعود براكبها إلى ما يحتاج إلى البناء فيها؛ بحيث إن الدا
 أعاله.

وفي أعـاله شب  مسجد على باب القبة يصلي في  الناس. والغار من 
ثالثا أو أربعا فيما  أسفل القبة بين صخرات هنال. وهو صغير جدا يسع

أظن، ويصلي في  الناس للبركة. وقد جلسنا هنال هنيئة ريثما حلت 
ار متنكب إلى ناحية الشمال. وقد النافلة فصلينا في  ودعونـا. وباب الغ

                                                        
محمد الحسيني بن علي بن عبد هللا الفقين  المشنهور فني مكنة، كأبين  وجنده بالعيندروس، أخنت  -1

( ودفننن فنني قبننر والننده فنني ـهنن1066عننن عبنند العزيننز الزمزمنني وعبنند القننادر الطبننري، فت 
المختصر منن كتناب نشنر الننور والزهنر فني تنراجم أفاضنل مكنة مشهدهم الشهير بالشبكية. 

 .  14إلى ق 10من ق
 (.368ص 3بين مكة والزاهر، على طريق التنعيم. معجم البلدان فج -2
 فاثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد(. سبق.  جبل مكة وهو التي قال في  النبي -3
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كنت أسمع قبل هتا ورأيت  منصوصا أن الجالس في الغار يرى الكعبة، 
، فتجتمع 1 (البيت عبادةالنظر إلى التحنت في  ألن ف  ولتلك اختار النبي

صِريدف  ل  أنواع من العبادات ال تكاد تجتـمع في غيره. وهتا ال يصال إال إن أ
البيت قبل أن يكتنف  البنيان العظيم قـد يظهـر  المحل التي هو في ؛ فإن

 من خارج، وأما من الغار نفس  فال.

: أخبرني شيخنا أبو مهدي أن  خرج ذات مرة للتحنت بهتا 2غريبـة
لغار، وكان يخرج إلي  قبل ذلك بهتا القصد، وخرج مع  في هته المرة ا

، والثالث ثالثة من أصحاب  من الهنود، وكان اثنان منهما مقيمين مع 
يتردد عليهما بما يحتاجان من ماء وطعام. قال: وكان معي كتاب "بداية 

ي هـو ذات يوم ف 4، أطالع في  أحيانا. فبينا3المجتهد" للحفيد ابن رشد
الغار وصاحباه في القبة والثالث تحت الصخرة هنال إذ عـرق في 

ما  وأتى بأمر هائل. قال: 5السماء عارق غيم وبرق، ثم أرزم الرعد
م أشك أن  الموت. ولزمت مكاني وطبت نفسا بشرف رأيـت مثل  قط، فل

البقعة، وقلت: حبتا لقاء هللا في مثل هتا المكان، وألزمت نفسي حضور 
ظرا حلول القضاء، حتى انكشف ذلك وخرجـت من الغار، فإذا القلب منت

ن  صاحباي اللتان في القبة قد ماتا؛ أحدهما جالس على هيأت  لم تتغير م
شعرة، واآلخر ساقط قد سال الدم من بعض منافته. فلم أر منظرا أهول 

ت الصخرة وال أفزع من ذلك، فالتمست الثالث من أصحابي فوجدت  تح
. فبعثت  إلى مكة ليعلم أصحابنا، فبقيت هنالك وحدي منفردا وقد سلم  هللا

معـهما في الليل. فلم أر أمرا أفزع وال أوحش من ذلك، وكان أعظم 
وأشق علي من الحال التي كنت عليها في الغار. فما جاءني الناس مع 

ذلك الوقت  صاحبي حتى كدت أصهلفكف غما. فاحتملنا صاحبينا وذهبنا. فمن
 حنت في ، إال أن أذهب زائرا، ثم أرجع.ما رجعت للت

                                                        
جن  الوالندين عبنادة والنظنر فني كتناب هللا عبننادة(. حنديث فالنظنر إلنى الكعبنة والنظنر إلننى و -1

ص  2. كشنف الخفناء ومزينل اإللبناس فج3حنديث   –كتاب  بدء النوحي  -صحيال البخاري 
454.) 

 من هنا يستمر الكالم في نسخة فخ ع( بعد مالحظة إسقاط معدل أربع لوحات منها. -2
القاضنني أبنني الولينند القرطبنني "بدايننة المجتهنند ونهايننة المقتصنند" لمحمنند بننن أحمنند بننن رشنند  -3

 (.104ص 6ه(. هدية العارفين فج595الحكيم الفيلسوف حفيد أبي الوليد ابن رشد فت 
 في فخ ع( ]فبينما[. -4
أرزم الرعد اشتد صوت ، وأصل  منن إرزام الناقنة، وهنو إذا أخرجنت منن حلقهنا صنوتا دون  -5

ة،  أن تفتال فاها، واالرزام هو الصوت التي ال يفنتال فين  الفنم وقينل فني المثنل: رزمنة وال ِدرَّ
. -يضرب لمن يعد وال يفي. لسان العرب  مف زف  مادة رف



  د. خالــد سقــاط 

 151 

: واالنفراد عن الناس سيما في المفازات والمغارات البعيدة قـلت
لي  إال من أصيد بروح القدس وكانت ل  كلمة عالية، من العمران ال يقوى ع

. فإن اإلنسان مدني الطبع ال يتحمل وسقطت من قلب  مخافة غير هللا
  ملمة وهو منعزل عن الناس؛ فإن وحشة االنفراد. سيما إن نزلت ب

عيش  يتكدر وحال  يتغير وتضيق نفس  وتخرج عن معتادها. فربما يتلف 
ما من كان قلب  متعلقا باهلل ال يلتفت إال إلي  في من ذلك أو يتهب عقل . وأ

السراء والضراء، فتلك هو قرة عين ، ولو انطبقت السماء على األرق 
 . ألن  في تلك الحال يقوى تعلقص  برب  ه ذلك إال تلتذا بما فيما زاد

إلي ، وتنتفي الخواطـر المشتتة ل  في أوديـة األغيار. وأيُّ  1وانحياشص 
بفةص المريـد وبصغ يفتص  إال هته الحـال! ولتلك قـيل: مواسم الفاقات شيء هو ِطل  

يادص المريدين. وال أظـن أن شيخنا في ذلك الوقت كان من أهـل هته أع
همت   /409لوِلما غلب علي  من محبة العلـوم الرسميـة وصرف /الحـال، 

ن كـانت إليها. يفدصلُّك على ذلك استصحـاب  لكتاب "بدايـة المجتهد". وم
هته حال ، وإن كانت محمودة، ال يقوى على تحمـل واردات القـدر 
الخارجة من باب القهر، المتلفعة بمروط الجـالل والهيبة، لتعلق قلب  

وخياالت وعلـوم هـي فـي الحقيقة وسائـل. فإذا تجلى الحـق بأمـور 
قُّ  قَّ الحف ، فيففجأ 2وبطل ما كـانوا يعملون بصفة القهر ذهبت الوسـائل وحص

القلبف أمـرت غير معهـود ل  وال مألوف وال متصـور قبل ذلك. فال تسـأل  
 عمـا يكابـده من ألم الغربة والوحشة والخـروج عن المألـوف.

رد، ل واأل هللا أن يصثبت قلـوبنا ويؤيـدها بنور المعرفة عند كنسـ
ا قنوعند واردات القهر خصوصا. ويصشهدنا اللطف المصحوب بها، ويغر

حم ا أرفي بحار التلتذ بمشاهدت  حتى ال نحس بتلك. وعافيتك أوسع لي ي
 الراحمين.

                                                        
وِشية أي االنعزال واالنفراد، وانحاش إلي  نفنر وتقنرب، وانحناش عنن  نفنر  -1 ـوش والحص من الحص

 حوش. –وابتعد. لسان العرب
 .ونفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملسورة األعراف.  - 118إشارة لآلية  -2
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انَة ومنها الِجِعرَّ
ب ، وهي موضـع بين مكة والطائف، إلى مكة أقر1

 بكثير. بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميال. ومنهـا كانت عمـرة النبي
 .2نفـي ذي القعدة حين قسم عنـائم حنين كمـا في الصحيحيـ

أن إحرام  بالعمرة منها كـان  4عن الواقدي 3وذكر المحب الطبري
ليلة األربعاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة. قال المحب 

رم أهل مكة كل عام في ليلة سبع عشرة من ذي الطبري: ومنها يح
 القعدة. وذلك خالف ما ذكر الواقدي، انتهى.

: وما 5ة في "شفاء الغرام"قال القاضي تقي الدين الفاسي مؤرخ مك
ذكره الطبري يخالف ما أدركنا علي  أهل مكة؛ فإنهم يخرجون من مكة 

بع عشر في اليوم السادس عشر من ذي القعدة، ويقيمون اليوم السا
بالجعرانة ويصلون المغرب بها ليلة الثامن عشر ويحرمون ويتوجهون 

 إلى مكة، وهو يالئم ما ذكره الواقدي.

وعلى ما ذكره القاضي تقي الدين: أدركنا عمل أهل : 6قال الحطاب
مكة. قلت: وال أدري متى انقطع عمل أهل مكة هتا؛ فإنهم اآلن ال 

لم أنها من مواقيت العمرة إال من يحرمون منها، وال تكاد تجد أحدا يع
مارس كتب الفق  منهم، وأما العوام فال يطلقون اسم العمرة إال على 

 التنعيم.

أنا لما نزلنا بالمحصب بعد تمام  قع لنا في ذلكومن أغرب ما و
الحج في آخر سنة أربع وسـتين، بدا لنا أن نتهب من هنال إلى الجعرانة 

ا على غيرها من األماكن كما هو مقرر. لنحرم منها بالعمرة، ألفضليته

                                                        
بتشديد الراء في قنول العنراقيين وتخفيفهنا عنند الحجنازيين، وهني بنين الطنائف ومكنة، وهني  -1

غننائم حننين ومنهنا أحنرم بعمنرة. النروق المعطنار فص  إلى مكنة أدننى، وبهنا قسنم النبني
176.) 

 .1758كتاب الزكاة، حديث  –صحيال مسلم  -2
حب الدين، فقي  شافعي، منن أهنل مكنة فت أحمد بن عبد هللا بن محمد الطبري، أبو العباس م -3

(. لنن  مؤلفننات منهننا: "الرينناق النضننرة لمقاصنند أم القننرى" و"وذخننائر العقبننى فنني ـهنن694
 مناقب ذوي القربى". سبق.

محمنند بننن عمننر بننن واقنند السننهمي األسننلمي، أبننو عبنند هللا، مننؤرخ مننن حفنناظ الحننديث فت  -4
  (، ل  عدة مؤلفات منها: "أخبار مكة". سبق.ـه207

(. ـهن832"شفاء الغرام تاريخ بلد هللا الحرام" لتقي الدين محمد ابن علي الحسيني الفاسي فت  -5
  (.105ص 2كشف الظنون فج

(. لن  ـهن954محمد بن محمد بن عبد الرحمان الرعيني، المعروف بالحطاب، فقي  مالكي فت  -6
 عدة مؤلفات.
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فطلبنا من يهدينا الطريق إليها، وسألنا من هنال من األعراب وأهل 
شأنكم بالجعرانة؟ فتكرنا لهم االعتمار. فاشتد نكيرهم،  البـلد، فقالوا: وما
كنكم أحدا يعتمر من هنال، وإنما العمرة من التنعيم، ولوقالوا: ما نعلم 

يتصم قوم المغاربة أهل  حيل قد يكون قصدكم إخراج كنز من هنال، ففعفم ِ
وما كادوا يصدقوننا ! قصدكم بتكر العمرة، وإال فأي عمرة في الجعرانـة

في ذلك. فقلنا لهم: يتهب معنا أحدكم بأجرت  ويشاهد ما يريد من ذلك. 
 نا.م، فأسرى بنا حتى اعتمرفاكتـرينا رجـال منه

منها إنما هو في ذي القعدة في عشر والثامن   ولما كان اعتماره
كة هته المدة. عشر توخينا ذلك في هته السنة؛ إذ أمكننا بالمجاورة في م

فخرجنا مع جماعة من أصحابنا ليلـة االثنين السابع عشر من ذي القعدة 
لليل، لوقت والمكان، فوصلناها بعدما ذهبت طائفة من ااغتناما لفضيلة ا

اه ، 1وأنخنا بها إلى قريب من السحر. ومكانها واد أفيج، كثير الِعضف
ان بالحجر وماؤه شديد الحالوة غزير، وبها بئران عظيمان مطوي

لوادي مكان مسجد يقال المنحوت، وعنده دوحات عظيمة. وعلى شفير ا
 ومن  أحرمنا بعد االغتسال والركوع. /410لو/.إن من  أحرم النبي

 لى مكة ودخلناها ضحى والحمد هلل.وقفلنا إ

نفدي أنـ  اعتمر  3عن ابن ماهك 2ومن فضائل الجعرانة ما ذكره الجف
فحص موضع مائها بيده  . ويقال إن النبيمن الجعرانة ثالثمائة نبي

، فشـرب منـ  وسـقى الناس. ويقال إن  غرز في  4المباركة فانبجست
 رمح  فنبع.

، بلد الطائفجاور أن يهمل زيارتها ومن األماكن التي ال ينبغي للم
فإن فيها مزارات كثيرة حسبما أذكر بـعضها. وقد خرجنا إليها من مكة 

                                                        
ناه كنل شنجر لن  شنول،  -1 والعضناه أعظنم الشنجر وهنو كنالطلال العض  اإلفك والسنحر، والِعضف

نناهفة وِعضننهة وِعضننة وأصننلها  والعوسننج ممننا لنن  أرومننة تبقننى علننى الشننتاء، والواحنندة ِعضف
هفةت. لسان العرب   مادة عض .   –ِعض 

نفدي الشعبي أبو سعيد مؤرخ مكة ومحندثها فت  -2 ( لن  ـهن308المفضل بن محمد بن إبراهيم الجف
 2(. شنننترات النننتهب فج81ص 6سنننان المينننزان فج"فضنننائل المديننننة" و"فضنننائل مكنننة". ل

 (.468ص 2(. هدية العارفين فج203ص
 (.312 /5هـ( سير أعالم النبالء فج113يوسف ابن ماهك الفارسي من موالي أهل مكة فت -3
في النسختين ]انبحث[ ولعل الصواب ]انبجسنت[، والنبجس هنو االنشنقاق فني األرق فينبنع  -4

. والبحث الطلب فني التنراب، بحثن  وابتحثن ، نه اثنتا عشرة عينافانبجست م الماء، قال تعالى
والبحوث من اإلبل التي إذا سارت بحثت التراب بأيديها أخرا، أي ترمي إلى خلفهنا. اللسنان 

 مادة بحث. ولعل المعنى في النص هو انبجست أي نبعت وخرجت.    –
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يلة الثالثاء التاسع عشر من ذي القعدة مع جماعة بعد العشاء األخيرة ل
مررنا على طريق الحاج من أصحابنا في رفقة من أهل مكة والطائف. و

يط عرفة، ثم تركنا الموقف شماال، إلى منى ثم إلى مزدلفة، ثم إلى بس
 وأنخنا هنال في قهوة قريبا من نصف الليل.

لمارة بالنزول والطريق من مكة إلى الطائف فيها قهاوي يستريال ا
لف، على نحو ما ذكرنا في طريق فيها واشتراء المحتاج من طعام وع

الساقية التي تأتي من أصل الجبل إلى عرفات ثم إلى المشاعر ثم إلى 
ة. ومنها تأتي المياه إلى مكة في هته األزمنة بعد اندثار األخرى التي مك

عا، وأن التي من تأتي من الجعرانة. وقد ذكر المؤرخون أخبار العينين م
الجعرانة من عمل بني أمية، وهته من عمل بني العباس، وهي مـن 

. إال أنها ما وصلت إلى مكة إال 1صدقات زبيدة بنت جعفر بن المنصور
دولة بني عثمان ملول العصر من التركمان. وقد شاهدنا في بنيان  في

حرميـن؛ هته الساقية ما يـدل على فخامة ملكهم وقوة اعتنائهم بأمر ال
فكلما مررنا غلوة أو غلوتين وجدنا عينا منها مفتوحا علي  بناء وثيق، 

ا وهي من بنائها وكنـس ووجدنا الفعلة في وقتنا هتا جادين في إصالح م
من أرجائها. وهي صاعدة مع وادي نفعمان األرال بفتال النون،  2ما تهور

يم أفيج التي أكثرت شعراء العرب فمن بعدهم من ذكره. وهو واد عظ
منحدر من جبل نجد، وب  أدواح يانعة يصافحها نسيم نجد فتهتز 

الغضة الناعمة الملتفة  أغصانها طربا وتميل إلى أن تلثم أفواه األزهار
ذلك الوادي. وقد كساه الخصب من مروط الزهر ألوانا، وعمم بحافتي 

رؤوس هضاب  آقاحا وأصرجوانا. فلم نزل نسايره صاعدين إلى أن قربنا 
من جبل أكرى، فعدلنا يمينا مع بعض تلك الهضاب. وآوانا الحر إلى 
قهوة بأصل الجبل بين صخور عظام، حولها ماء صاف يجري على 

سهل التناول للصادر والوارد، مـا رأينا  باء كالزبرجد، عتب باردحص
فيما سلكنا من بالد الحجاز مكانا أشب  ببالدنا من . فلما زالت الشمس 

                                                        
ليات النسناء وشنهيراتهن، وهني الهاشمية العباسية زوجة هارون الرشيد وبنت عم ، من فضن -1

أم األمين العباسي، وإليها عين زبيدة بمكة، جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمنان شنرقي 
(. قنال عنهنا ابنن جبينر: هنته 117ص 2(. أعالم النساء فج314ص 2مكة. وفيات األعيان فج

بننة جعفنر. رحلنة المصانع والبرل واآلبار والمنازل التي من بغداد إلى مكة من آثنار زبيندة ا
 (. 151ابن جبير فص

هار البنناء هنورا تهندم، وهنار البنناء والجنرف يهنور هنورا وهنؤورا فهنو هنائر وهنار. لسنان  -2
 مادة هور .  –العرب
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ة أختنا في صعود الجبل العظيم التي ال يماثل  في وتوضأنا للصال
 عظمت  جبل من جبال تهامة.

وسلكنا في طرق تميل مع خراطيم  الهابطة من أعاله. وغالـب 
دت الالطريق في ه ة في  حجارتا الجبل قد نصق ِي من الصخور العظام ونصض ِ

ة ثرببناء وثيق مصفال على ممره. يقال إن ذلك من عمل بني العباس لك
ول لسيـاعتنائهم ببلد الطائف ونزول والة الحجاز منهم ب . وقد أثرت ا

بف  رَّ هص ت  بِنفامع طول العهد في أماكن كثيرة من هتا الجبل، ففخف ت  رف  وكفثَّ ءف
ه.  للسالك عناءف

ووجـدنا في هتا الجبل أشجارا عظيمة من العرعر وغيره من 
عالي في أ ب  تصيال وتثبأشجار بالدنا، فأنسنا بتلك غاية. ورأينا القرود 

صخبرنا أنها توجد في هتا الجب ما ل، وتلك الصخور، فتعجبنا من ذلك، فأ
م الروالشام وا بأرق الحجـاز، وإنما يقال إنها تجلب من سمعنا قط أنه

 إلى مصر والحجاز. 

ولقد لقينا في صعود هتا الجبل مشقة؛ ونزلنا عن الدواب وارجلتنا 
ًها. وما كدنا نصل إلى أعاله حتى تمكن  /411ول/أوعاره وأغواره كفر 

وقت المغرب، وصليناه، وتلفعنا بثيابنا لشدة البرد. وتعجبنا من صنع هللا 
ار من شدة الحر وسموم  ما كادت وبديع قدرت ؛ فقد قاسينا أول النه

العظام من  تتوب وتنفطر القلوب، وكابدنا من شدة البرد آخره ما 
قوى عن . ثم وصلنا إلى قهوة هنال ارتعدت المفاصل منـ  وكلت ال

ًصا يفِكنُّنفا من شدة البرد، فأدخلونا محال  1ونزلنا بها بعد العشاء، وطلبنا خص
نا بها عامة ليلنا، وحمدنا هللا على ذلك. أوقدوا في  نيرانا عظيمة، فاصطلي

وكان هتا في إبان الحر الشديد، ولتلك خلفنا ثيابنا في مكة، ولم نلبس 
يوافق الوقت. وقضينا عجبا من شدة الحر والبرد معا في  منها إال ما

 المكانين المتقاربين.

ثم ارتحلنا من ذلك المكان قرب صالة الصبال، وهبطنا عقبة هنال 
لتي طلعناها بكثير، إال أنها وعرة. وسلكنا في شعاب ذات مياه هي دون ا

ت التي هو ميقا 2قرن الثعالبغزيرة ونبت ملتف، إلى أن خرجنا إلى 
                                                        

نناص. لسننان العننرب  -1 ننـصُّ بيننت مننن شننجر أو قصننب، والجمننع أخصنناص وِخصف مننادة  –الخص
 خصص.

ل، وهنو نفسن  قننرن الثعالنب، معجننم القننرن جبنل مطنل علننى عرفنات، ويقننال لن  قنرن المننناز -2
 سيأتي.. (. ولقرن الثعالب ذكر في حديث عائشة عن النبي377ص 4البلدان فج
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إزائ  قرية ذات مزارع وأشجار من أنواع الفواك ، حولها أهل نجد. وب
واد يسيل ماؤه. وتجاوزناها قرب الطلوع، وسلكنا بين تلول هنال في 

واستواء إلى أن وصلنا بلد الطائف. وهو قصور في صعود، وهبوط 
 مستوى من األرق، تحيط بها جنات من نخيل قليل وأعناب كثيرة

ونوفواكه مما يشته1 وقصدنا المسجد األعظم. فأول من لقيناه على .
باب  رئيس المقرئين وأستاذ المجودين التي ال يشارك  في تحقيق فن 

ه، وال يصجهل عند الخاص والعام من أهل تلك  القراءة بأرق الحجاز غيرص
ه،  رضي هللا  الشيخ عبد العزيز بن حسن بن عيسى التوا يالديار أمرص

، وإنما عرف كال منا قبل ذلك وال يعرفنا إال بالخبرعن . ولم نكن نعرف  
من متفقهة  عمر المدنيبصاحب  السيد األجل الفقي  األمثل صاحبنا السيد 

فيها. فوجدناه جالسا مع الشيخ المتكور عند باب أهل المدينة، تعرفنا ب  
المسجد، فرحب بنا الشيخ غاية، وأظهر لنا من بشره النهاية، وطلب منا 

عنده في داره، وأقسم على ذلك جهد يمين ، وبتل في القرى النزول 
المستطاع من ملك يمين ، فدخل معنا إلى المسجد ووصل معنا إلى محل 

المسجد ثم ذهب بنا إلى المنزل، وأنزلنا في  زيارة. فزرنا وصلينا فيال
 أطيب مكان في ، وأدخل أمتعتنا ودوابنا.

شؤون  قلنا لصاحب  فلما استقر بنا المجلس وخرج عنا في بعض
. فخرج إلى السوق 2آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لنا:

 –ا الشيخواشترى لنا ما يصلـال للوقت. فلما وضع  بين أيدينا دخل علين
وهي لغة  –وهو يقول: واعيناه واعيناه، يكررها  –وقد رآه حين دخل 

ولكن التنب مني إذ كيف تشترون الطعام وأنتم في منزلي؟  –أهل البلد 
رى، فاعتروني، وما كنت مشتغال إال في ذلك. أبطأت عليكم بالقِ 

نا فأخجـلنا واعتترنا ل ، فـلم نبرح من مكاننا حتى أتى بالغداء فـأكل
 واسترحنا. ولقد أجزل لنا القرى مدة اإلقامة، فجزاه هللا خيرا.

نفيد إال أن  لما بلغ خبر قدومنا إلى جواد زمان ، وحاتم أوان  ، وجص
، وكان إذ ذال السيد عبد الرحمان المكناسيعصره، وغوث قطره، 

بالطائف، بعث إلي  بعض خدام  بالمحتاج إلي  من طعام وإدام ولحم 
قال ل : إنما علينا قراهم ال عليك، إال أنهم لما نزلوا في ونحو ذلك، و
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والِقرى.  منزلك لم يصمِكنَّا إخراجهم من عندل، فعليك المنزل وعلينا النزل
 ولم يزل يتعاهده بأمثال ذلك إلى أن خرجنا.

ولما كان الغد ذهبنا لزيارة السيد عبد الرحمان في منزل ، وكان 
وبالغ في الترحيب والتحفي وهش  /412لو/بأعلى البلد، فدخلنا علي ،

وبش وسأل عن الحال، وأظهر السرور بقدومنا. وكنا لقيناه في منزل  
ه، وهو متهيئ للخروج إلى الطائف في يوم لقائنا بمكة يوم دخولنا أو غد

ل ، ووجدنا ركائب  بباب  وآلة السفر بين يدي ، فلم تطل مجالستنا ل  
الخروج في ذلك الوقت لم يكن  تر لنا عن ذلك. وأخبرنا أنواعت

باختياره، وأن  لوارد قهري. وكان اتخت ذلك عادة منت أعوام كثيرة، إذا 
بف خرج إلى الطائف. وكثيرا ما يستهل ل  رمضان في  أقبل رمضان وقفرص

الطريق، ألن  كان يسير سيرا رفيقا، وربما أقام، وربما أفطر بعض 
لسفر. فاتخت الجهال والحسدة يومين في الطريق ألجل اأصحاب  يوما أو 

ض  واالتهام ل  في  ل  ذلك ذريعةً، وتطرقوا من  إلى الوقوع في ِعر 
 ، وما جعل السفر في هتا الوقت دفي دفنف  إال دين . وقالوا: إن  إباحيٌّ

ليتوصل ب  إلى األكل في نهار رمضان، وإال فأي ضرورة تلجئ  إلى 
ك مما يلقي  الشيطان إلى وقت كل سنة! إلى غير ذلالخروج في هتا ال

يوحي بـعضهم إلى بعض زخرف القول  أوليائ  من شياطين اإلنس والجن

عل هللا لكل نبي وفي أوليائ  باإلرث؛ إذ ج، سنة هللا في أنبيائـ ، 1غرورا
 عدوا مـن المجرمين، وكتا كل ولي، على ما نص علي  غير واحد.

ل ، واشـتهرت على أن هتا الشيخ ممن ظهرت شواهد صدق  في حا
صادم تال  كرامت  وعلمت ديانت . فينبغي التسليم ل  سيما في األمور التي

ا،   ببعض حال  في سفره هتالشريعة كهتا. وقد أخبرني رضي هللا عن
ما  هللاووكأن  توهم أني سمعت شيئا مما يقول  الناس في ذلك. وقال لي: 

: يا نداءحتى أسمع ال غلبة الحال وقوة الواردكنت أخرج من هتا البلد مع 
ى عبد الرحمان أال تخرج، تخاف على إيمانك؟ فأخرج حينئت خوفا عل

 نفسي.

ة وذوقت رباني وكشفت إالهي ال قلت: ومن كانت ل  بصيرةت نوراني
نكر مثل ذلك؛ فإن أحوال الواردات اإلالهية ال تنضبط لزمام، والناس ي

ن  أسير الحال في أكثر في تحملها أنـواع، وقد عصلم من حال هتا الشيخ أ
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األحوال. ولعل السر في قهره على الخروج عند قرب رمضان ما علم 
ن، وأن الواردات اإلالهية أن شهود رمضان في مكة يـزيد في اإليما

تقوى في هتا الشهر وفي أشهر الحج بعدها. فإذا انضاف إلى شرف 
ا ب الضعيف من الواردات مالوقت شرف المكان ربما ورد على القل

يعجز عن حمل  وال يقوى على القيام بحق . سيما إن كان مغلوبا من قفب لص 
ال يطاق. وربما أداه كهتا الشيخ؛ فقد يتسع علي  النطاق، ويرد علي  ما 

ذلك أن خرق سياج الشريعة مغلوبا، فيصخاف علي  في دين . كما وقع 
 وغيـره من المغلوبين. 1للحالج

سر حل يخف علي  في  الحال وتنكفعلى هتا قد يكون الخروج إلى م
ةص الوارد في  بعدم معاضدة شرف البقعة ألطف ب  وأرفق و رف  أرحمسفو 

 ض ال يدرك  إال أهل .وأليق بحال . وهتا أمر غام

فإن قيل: ينقض عليك هتا بشهود الموسم، فإن  ال مكان وال زمان 
 أشرف من تلك المشاعر العظيمة في تلك األزمان الشريفة. قلت: إن
الموسم يجتمع في  من الخالئق من سائر اآلفاق ما ال يعد كثرة، وفي  من 

أوتاد طوائف أهل الحضرة كل صنف؛ من أبدال ونقباء ونجباء و
وأنواع أهل دائرة الوالية على اختالف مراتبهم،  2والغوث والقطب

فتتعاضد أنوارهم وهممهم وعزائمهم. سيما والقطب المتصرف في الكل 
نى. فيقوى المدد ويكثر سريان  في كل سالك على قدر حاضر حسا ومع

قوت  وضعف ، فينجبر بتلك ضعف القابل ويقوى ب  عجر المغلوب. 
لى ما عجزت عن إبانت  العبارة، يعلم  أهل  وال ينكره إال وهته إشارة إ

يؤمن بطريقهم؛ فـإن أولف درجات هتا الطريق اإليمانص  /413لو/من لم
 قم دليل قطعي على عدم صحتها.بأحوال أهل  التي لم ي

وأحوال هتا الشيخ في الوجود غريبة. وأعظم شاهد على صدق  في 
يصجبى إلي  منها، فال يبالي من أختها من حال  زهدصه في الدنيا مع كثرة ما 

، سيما أرباب يده من غني وفقير ومأمور وأمير، ورفع همت  على الخلق
نف في مكان أذلَّ  و   منهم في باب . ولقد كنا عنده بمنزل  الدولة؛ فإنهم ال يصرف

                                                        
، وقند ينسنب إلنى الحسين بن منصور الحالج، أبو مغيث، ينسب إلى الزهد والتعبد والفلسنفة  -1

(. 313ص 2(. كننان يقننول بننالحلول، لنن  عنندة مؤلفننات. لسننان الميننزان فجـهنن309اإللحنناد فت
 (.260ص 2(. األعالم فج107ص 1(. طبقات الشعراني فج347ص 2تاريخ الخميس فج

انظننر تعنناريفهم فنني: الخبننر النندال علننى وجننود القطننب واألوتنناد والنجننـباء لجننـالل النندين   -2
 – 5(. مجلة النشرة العلمينة للكلينة التونسنية. العندد 319دام منـسي . فص السيوطي تحقيق مق

 م. 1979سنة 
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، 1في الطائف فاستأذن علي  السيد حسن بن زيد أحد أوالد السلطان زيد
دخول  لم يقم ل  وال اهتبل ل ، وغاية ما قال ما أذن ل . وعند  فألف يًا بِأل ي

ل  كالمعتتر عن تأخير اإلذن: إنا اشتغلنا بهؤالء السادات، وما هم دونك 
عندنا، وإن كان لك حق الشرف فلهم حق النسبة إلى هللا في المكانة 

وطلب العلم والغربة. ونحو من هتا الكالم. ولم يـأنف ذلك الشريف من 
ا الكالم مع ما هو في  من حداثة السن ونخوة الملك والشرف، بـل هت

 أالن الكالم بين يديـ  وتلطف.

 نيوية.وذلك شأن هتا الشيخ مع أرباب الدول وأهل المناصب الد
 وسنتكر بـقية أخبـاره عند ذكر من لقيناه بمكة من أهل الفضل.

لشيخ ولم نلق بالطائف أحدا ممن ينتسب إلى علم أو صالح سوى ا
التي نزلنا عنده، وأصل  من المغرب من بالد أوكرت من  عبد العزيز

. وقد جـال في المغرب ونزل علـى بالتوا يبالد تيجورارن، وشهرت  
. ودخل فاس وقرأ 2ئ ؛ كسيدي الصغير ابن المنيار التادلـيكثير من علما

وعلى غيره. ثم ارتـحل إلى المشـرق  3على سيدي عبد الواحد بن عاشر
رة، وأتـقن القـراءة على مقرئها ديما بعد األربعين وألف، ودخـل القاهق

، وختم علي  إحدى عشـرة ختمة، وأجـازه 4وأستاذها الشيخ سلطان
بل وبالعشر الكبير، وكتب ل  خط  بتلك. ثم انتقل إلى  بالقراءات السبع

الحجـاز وحج، ثم استـوطن الطائف منت أعوام كثيـرة، وتزوج امرأة من 
ل ، ورزق منها عدة أوالد. ولـ  عند أهلها مكانة. يحج كـل سنة أه

، قرأها 5ويحضر المـوسم. وقد سمعت من  المسلسـل بسـورة الصف
ثالث  6ترجمان القرآن عبد هللا بن عباسعلينا إمام ضريـال الحبر 

، وأجازنا بها. 8، ومرة بقـراءة ابـن كثير7مـرات: مرتيـن بقراءة قالـون
                                                        

(، فت ـهنن1041زيند بننن محسننن بننن حسننين بننن حسننن بنن أبنني نمنني، أميننر مكننة، وليهننا سنننة ف -1
 (. سبق. ـه1077

الصغير بن النيار، من ذرية الشيخ أبي الحسن علني بنن إبنراهيم  –عند صاحب نشر المثاني  -2
 (.34ص 2(. نشر المثاني فجـه1056وزيدي، ذكره الشيخ اليوسي في محاضرات  فت الب

(. ألنف فني علنوم القنرآن والتفسنير. ـهن1040عبد الواحـد بن أحمد ابن عاشنـر األنصناري فت -3
 (. 175ص 4(. األعالم فج283ص 1(. نشر المثاني فجـه1040فت

 . (145ص 2(. نشر المثاني فجـه1075سلطان المصري فت  -4
 (. 176انظر اقتفاء األثر فص -5
 (. سبق. ـه68صحابي فت  -6
(. غاينة ـهن220عيسى بن ميناء بن وردان بنن عيسنى المندني، أحند القنراء المشنهورين، فت   -7

 (. 614ص 1النهاية فج
 (. سبق.ـه120أحد القراء السبعة فت   -8
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ة الشيخ سلطـان. وقال: قرأها ا على شيخ اإلقـراء بالقاهـر]قـال: قرأته
. قال: قرأها 2، قـال: قرأها علينا الشمس العلقمي1علينا الشيخ حجـازي
لسيوطي. قال: قرأها علينا أبو عبد هللا الحاكم. قال: علينا جالل الدين ا

. قرأها علينا أبو إسحاق التنوخي. قال: قرأها علينا أبو العباس الصالحي
قال: قرأها علينا أبو المنجا اللثي حينئت، وسند الشـيخ سلطان إلى ابن 

: قرأها علينا أبو الجزري. قال: قرأنا علينا أبو الحجاج الصيرفي. قال
الي عيسى بن عبد الرحمان بن معالي بن أحمد المطعم. قال: قرأها المع

ينا أبو الوقت علينا ابن المنجا عبد هللا بن عمر بن اللثي. قـال: قرأها عل
عبد األول السجزي. قال: قرأها علينا الداودي، قال: قرأها علينا أبو 

أها ان السمرقندي. قال: قـرمحمد السرخسي. قال: قرأها علينا أبو عمر
علينا أبو محمد الدارمي، قال: قرأها علينا محمد بن كثير، قال: قرأها 

ير، قال: قرأها علينا علينا األوزاعي، قال: قرأها علينا يحيى بن أبي كث
أبو سلمة، قـال: قـرأها علينا عـبد هللا بن سالم، قال: قرأها علينا رسول 

 ، حتى ختمها.]3هللا

تكور منن أول الفاتحنة إلنى قولن  وقرأت علين  أيضنا فني المحنل المن
بقننراءة نننافع مننن طريننق قننالون،  4متثلهم كمثتتل التتذي استتتوقد نتتارا تعننالى:

ي. ومننننن طريننننق ورش روايننننة األزرق روايننننة أبنننني نشننننيط والحلننننوان
يق الطيبة، وأجازني ب . ولنتكر نص ما كتبت  واألصبهاني. كل ذلك بطر

 بين يدي  بعدما ناولني إجازة الشيخ سلطان ل :

 حمد هلل، وصلى هللا على موالنا محمد وآل  وصحب  وسلم.ال

بني يقول العبد الفقير إلى هللا تـعالى أبو سالم عبـد هللا بن محمد بنن أ
بكر العياشني المغربني المنالكي، خرجنت منن مكنة المشنرفة بعند العشناء 

خر ليلة الثالثاء التاسع عشر من ذي القعندة إلنى الطنائف لزينارة حبنر اآل
مننان القننرآن ابننن عننم الرسنول عبنند هللا ابننن عبنناس رضنني هللا األمنة، ترج

عن . ووصلناها ضحى يوم األربعاء. ولقينا هنال رئيس المقرئين وأستاذ 
                                                        

حمند حجنازي، واعنظ فقين ، محمد بن محمد بن عبند هللا األكنراوي القلقشنندي، المعنروف بم  -1
(. ل  مؤلفات منها "فنتال المنولى النصنير بشنرح الجنامع ـه1035عالم بالتفسير والحديث فت 

 (.62ص 7(. األعالم فج274ص 2الصغير للسيوطي". هدية العارفين فج
( لن  ـهن969محمد بن عبد الرحمان بن علي بنن أبني بكنر العلقمني شنمس الندين الشنافعي فت  -2

 (.  238ص 8بشرح الجامع الصغير". شترات التهب فج "الكوكب المنير
 ما بين ]  [ في طرة فح م(.  -3
 . 17اآلية  –سورة البقرة  -4
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المجودين الشيخ عبد العزيز ابن حسن بن عيسى التواتي، وأنزلنا عننده، 
ننن  سننورة وقننام بننالحق الواجننب أتننم قيننام. فجننزاه هللا خيننرا. وسننمعت م

ينا إمام ضريال الحبر ابنن عبناس ثنالث منرات: منرتين الصف، قرأها عل
بقراءة قالون، ومرة بقراءة ابن كثير. وأجازنا بها بإسناده اآلتي إلنى ابنن 

مثلهم كمثل الذي  لجزري. وقرأت علي  من أول الفاتحة إلى قول  تعالى:ا

أمام الضنريال المنتكور بقنراءة ننافع منن طرينق قنالون علنى  استوقد نارا
نشننيط والحلننواني، ومننن طريننق ورش علننى روايننة األزرق روايننة أبنني 

واألصبهـاني. كل ذلك بطريق الطيبة. وأجنازني بن  وبكنل منا لن ، قنراءة 
سننطر كننل ذلننك فنني  /414لررو/نحننـوا وأصننوال وتصننوفا. حسننبماوحننديثا و

إجازة الشيخ سلطان شينـخ اإلقنراء بمصنر لن ، بعندما خنتم إحندى عشنرة 
 ختمة.

 افعيخ سلطان عن الشيخ سيف الدين الشأما سند القراءة فأخت الشي
 مني،ابن عطاء هللا الفاضلي البصير بقلب ، وهو عن الشيخ شحاتة الي

 الدين الطبالوي، وهو عن زكرياء األنصاري،وهو عـن الشيخ ناصر 
وهو عن الشيخ شهاب الدين البيجوري، وهو عن شمس الدين ابن 

ي بن علي البغدادد عبد الرحمان بن أحمد الجزري، وهو عن أبي محم
المصري، وهو عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري المعروف 

ي المصري صهر بالصائغ، وهو عن أبي الحسن علي بن شجاع العباس
الشاطبي، وهو عن أبي القاسم الشاطبي. قال الشيخ سلطان: وهتا 

 فعيةقراء وبالشااإلسناد ال يوجد اليوم أعلى من  تسلسل بمشايخ اإل
 لحسنيار المصرية وباإلقراء والتالوة. وأخت الشاطبي عن أبي اوبالد

 يعلي بن هتيل عن أبي داوود سليمان بن أبي القاسم األموي عن أب
ديث عمرو الداني، وسند الداني معروف. قال الشيخ سلطان: وقرأت الح
 علي  على جماعة منهم الشيخ شهاب الدين بـن خليل السبكي. وقرأت

 ومنهم الشيخ سالم السنهوري، ومنهم الشيخ نورأيضا في التصوف، 
ن الديوالدين الزيادي، ومنهم الشيخ يحيى الحنبلي. وأختت أصول الفق  

 لعروق عن جماعة يطول ذكرهم، وقد أجزت بكل ذلك الشيخوالنحو وا
خط  عبد العزيز المتكور يروي  ويصروي  لمن شاء. انتهى باختصار من

نا لت  لشيخنا عبد العزيز. وقد أجاز سلطان المتكور في إجاز الشيخ
 شيخنا ذلك كما أجيز ل . انتهى. وكصتب عشية يوم الجمعة الثاني

 لحرام سنة ثالث وسبعين وألف.والعشرين من ذي القعدة ا
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   ماهتا نص ما كتبت  بيدي وناولت  إياه، فتصفح  وكتب تحت  بخط
لى الفقير إنص : صحيال ذلك كما ذصكر، وال ينساني من دعائ . وكتب: 

 ، كان هللا ل ، آمين.عبد العزيز بن الحسن الحفصويهللا تعالى 

ة لروايي ابألفاظ ف وإنما أطلت بكتابة ما كتبت  وما كتب  بلفظ  تبركا
إال  هتا ينكر وال المحدثين. من طريقة أئمة النقل على وتثبتا في النقل

تيان واصطالحهم. ولوال ذلك لكان االختصار واإل بأصولهم الجاهل
 بألفاظ قليـلة تؤدي هتا المعنى ممكنا.

، فقد وردت نفسه البلد فمنها؛ 1الطائفوأما األماكن التي تزار في 
رق المقدسة، نقل  جبريل علي  فضل ، وأن  منقول من األ آثار تدل على

ٍ ف السالم بإذن هللا تعالى. وورد في الحديث أن النبي ج  ، 2 (حرم عضاه وف
د الشافعية كحرم مكة ال يقطع شجـره. وكفاه هتا وهو الطائف. وهو عن

  فضيلة، شارل فيها الحرمين الشريفين.

، عبد هللا بن عباس دناسي حبر األمةقبر  رجمان القرآن ومنها 
وهو في قبلة المسجد األعظم من يمناه. وعلي  بناء فخم، وحول  على 

رس بنـي هاشم يمين الداخل من الباب قبر البطل الهمام والليث المقدام فا
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،  3محمد بن الحنفيةسيدنا 

 بن عباس إلى وفضائل  مشهورة. وسبب انحيازه هو وابن عم  عبد هللا

                                                        
مخالف من مخاليف مكنة، علنى منرحلتين منهنا، وقينل بينهمنا سنتون منيال، وإحندى القنريتين  -1

عمالقنة، ثنم المتكورتين في القرآن، وكان اسم الطائف وج، نسبة إلى وج بن عبد الحي منن ال
حاصنرهم  وكنان رسنول هللا  …سكنتها ثقيف، فنوا عليها حائطا مطيفا بها فسنموه الطنائف

بأنن  لنم ينؤذن فني ثقينف، فرجعنوا إلنى أن  وقاتلهم لمعاقدتهم مع هوازن يوم حنين، ثم أخبر
(. وقول صاحب الروق إنها إحدى القنريتين 378الروق المعطار فص …أسلموا بعد ذلك
وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجتل متن من سورة الزخرف  31ي القرآن، اآلية المتكورتين ف

. قننال ابننن كثيننر فيعنننون مكننة والطننائف(، قالنن  ابننن عبنناس وعكرمننة وقتننادة القتتريتين عظتتيم
 (. 289ص 2والسدي ومحمد القرظي وابن زيد. مختصر تفسير ابن كثير فج

(.أحمند …فإني أحرم منا بنين البتني المديننةل لم أعثر على هتا الحديث. والمعروف هو قو  -2
  .1020 –مسند المبشرين  –

أبننو القاسننم مننن أبطننال اإلسننالم، أخننو الحسننن والحسننين مننن األب، وأمنن  خولننة بنننت جعفننر  -3
الحنفية، كان واسع العلم، ورعا، أسنود اللنون، خنرج إلنى الطنائف هاربنا منن الزبينر، فمنات 

(. وفيننات 292ص 1(. حليننة األولينناء فج31ص 1فج(. الطبقننات الكبننرى ـهنن81هنننال سنننة ف
 (. 88ص 1(. تهتيب األسماء واللغات فج169ص 4األعيان فج
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، فال نطيل ب . وبإزاء قبر ابن عباس قبر 1الطائف متكور في التواريخ
ون ب  ، والناس يتبركقبر عبد هللا الطيب الطاهر ولد النبييقال إن  
 بهته النية.

 نفس ، فإن  في محل نزول عسكر النبي المسجد األعظمومنها 
سجد مسجد . وفي صحن الم2عند محاصـرة ثقيف بعد غزوة حنين

في الحصار المتكور. وفي  محل يقال إن   ، يقال إن  منزل النبيصغير
وقبـة أم المـؤمنيـن عائشة رضي هللا  3محل قبة أم المؤمنين أم سلمة

في هته الغـزوة وأنـ  اتخـت لكـل  وخبر حضورهما مع  /415لو/هما.عن
 .4بين القبتين متكـور في كتب السير  واحدة قبة ومصالة

ار حصن ثقيف الـتي انحازت إلي  بعد الهزيمة وحوصـروا في  ثـوآ
باقيـة إلـى اليـوم. وقريب من ذلك محـال متعددة فيها آثار في الصخر 

غزالة، والنـاس يتبركـون بها، ويقولون إنها أثر الصلد كأثر ظلف ال

                                                        
انظننر بنناب ذكننر حننال ابننن الحنفيننة مننع ابننن الزبيننر ومسننير الجننيش مننن الكوفننة، وإلحنناح ابننن  -1

الزبير على ابن الحنفية باالنتقنال إلنى مكنة وخنروج هنتا األخينر إلنى الطنائف، وإغنالظ ابنن 
 (.  376و 375ص 3اس على ابن الزبير والتحاق  بالطائف. الكامل في التاريخ فجعب

حنننين اسننم واد بننين مكننة والطننائف، وبنن  كانننت الوقيعننة المننتكورة فنني القننرآن الكننريم ضنند   -2
ولقتد نصتركم هللا فتي متواطن كثيترة ويتوم هوازن في شنوال السننة الثامننة للهجنرة، قنال تعنالى: 

 1سننورة التوبننة. إتحنناف الننورى بأخبننار أم القننرى فج – 25اآليننة  كمحنتتين إذ أعجبتتتكم كثتترت
(. تننناريخ 104ص 5وبعننندها(. انظنننر أخبارهنننا فننني السنننيرة النبوينننة البنننن هشنننام فج 526ص

 (.99ص 2الخميس فج
هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم القريشية المخزومية، أم سنلمة،  -3

فني  ، عبند هللا بنن عبند األسند المغينرة الصنحابي، وكنان تزوجهنالكان زوجها قبل الرسو
 (. 221ص 5(. أعالم النساء فج203ص 8(. اإلصابة فجـه62السنة الرابعة للهجرة. فت

من صلال الحديبية طلب من المسلمين أن ينحروا ويحلقوا فلم يقم أحند، فندخل  لما فرغ النبي -4
فتكر ذلك لها، فأشارت علي  بأن ينحنر ويحلنق  على أم سلمة التي كانت خرجت مع  للصلال

 2(. الكامنل فني التناريخ فج469ص 1ففعل ذلك، فلما رأوه نحروا وحلقوا. إتحاف الورى فج
( عند حديث  عن غنزوة الطنائف بعند حننين فني 155ص 5(. وفي سيرة ابن هشام فج139ص

هما أم سنلمة بننت أمينة، السنة الثامنة للهجرة فقال ابن إسحاق: ومع  امرأتان من نسائ  إحندا
فضرب لهما قبتين ثم صلى بين القبتين، ثم أقام، فلما أسلمت ثقيف بنى علنى مصنلى رسنول 

 –عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجدا، وكاننت فني ذلنك المسنجد سنارية  هللا
ال تطلنننع الشنننمس عليهنننا يومنننا منننن الننندهر إال سنننمع لهنننا نقنننيض فصنننوت(  -فيمنننا يزعمنننون

(. وقال الواقدي: األخنرى زيننب بننت جحنش، …وقاتلهم قتاال شديدا رسول هللافحاصرهم 
 (.133ص 3تاريخ األمم والملول فج …فضرب لهما قبتين
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في ذلك المحل، ولم نر لتلك  1وسلمت علي  غزالة جاءت إلى النبي
 .من كتب السير وأخبار معجزات  ذكرا في شيء

ومن المحال التي تزال بالطائف مسجد على شفير الوادي بأعلـى 
ن بينهما مثل البلد في  شجرة كبيرة أظنهـا سدرا، لها أصالن متقاربا

في طريق ل ،  التي اعترضت النبي 2ممـر الشاة، يقال إنها الشجرة
مر يمينا أو شماال. فانشقت شقتين حتى مر بينهما ليال تعنت  حتى ي

من ذكر أنها في هتا  وخبـرها متكور في بعض األحاديث. ولم أر
جم المحل، وال أنها باقية إلى هتا العهد. وأظن أن حديثها متكور في مع

 .3الطبراني الصغير، وهللا أعلم

وهنال مسجد آخر على شفير الوادي قريب من هتا يزار أيضا، 
زار تي تتا ما علق بتهني من المحال الوال أذكر اآلن شيئا من خبره. فه

 بالطائف.

وفي هتا البلد أسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف نجد، 
 ب منعسل ما قضينا العجويجلب إليها من الحبوب والثمار والزبيب وال

ق كثرت ، بحيث يخيل إلينا أنا لم نر مثل ذلك في الكثرة في أسوا
 األمصار العظيمة.

ان الموسم، وألنا وجدنا بـ  هتا البلد لقرب زم ولم تطل إقامتنا في
مرضا كثيرا فاشيا في أهل . وأخبرونا أن ذلك شأن  في السنة التي تكثر 

نت إقامتنا في  بقية يـوم األربعاء ويوم أمطارها كهته السنة. وإنما كا
الخميس ويوم الجمعة. وخرجنا من  ليلة السبت قريبا من نصف الليل 

ررنا عليها ذهابا. ووصلنا قرن الثعالب التي هو على طريقنا التي م
ميقات أهل نجد بعد طلوع الفجر. ونزلنا حتى توضأنا وصلينا. وأحرمت 

                                                        
، وفني الخبنر أنهنا مرويا عن أم سنلمة زوجنة النبني انظر خبر الظبية التي كلمت الرسول  -1

فأطلقهنا فنتهبت وعنادت،  هتفت علي  وطلبت من  أن يطلق وثاقها لترضع خشنفيها ثنم تعنود،
وأطلقها فنتهبت تعندو وتضنرب  فقال ل  صائدها هل ل  فيها من غرق، فأختها رسول هللا

 (. 313ص 2األبرار ومسامرة األخيار فج ةبرجلها األرق، وتشهد باهلل وبرسول . محاضر
د بعن األبرار ومسامرة األخيار خبر الشجرة التي سنلمت علنى رسنول هللا ةورد في محاضر -2

أن طلب من  أحد معتنقي اإلسالم أن يرين  معجنزة لينزداد يقيننا، فندعا الشنجرة، فمالنت علنى 
وسننلمت علينن  وطلبننت مننن  أن تقبننل رأسنن  ورجلينن   جانبيهننا وقطعننت عروقهننا وأتننت النبنني

ففعل، وطلبت من  أن تسجد ل  وأبى وقال: لو أمرت أحدا أن يسنجد ألحند ألمنرت المنرأة أن 
 (.  253ص 2ق  عليها. فجتسجد لزوجها لعظيم ح

 ال يوجد خبر ذلك في معجم الطبراني الصغير.  -3
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رام لبرد الماء والهواء، بل اقتصرت عـمرة. ولـم أغتسل لإلحمن هنال ب
 على الوضوء.

: كنت قبل ذلك كثيرا ما أطيل الفكر في مسألة من الحقائق لـطيفـة
ة الوجود التي يقول ب  كثير من محققي الصوفية كالشيخ تتعلق بوحد

تباع ، فال ينقدح في قلبي من فهمها شيء يثلج ل  القـلب محيي الدين وأ
كان وقت السحر من هته الليلة أطلت الفـكر وينشرح ل  الصدر. فلما 

فيها على عادتي، فكشف لي من معناها الموافق لكالم األئمة مـا لم 
على بال، وانشرح الصدر لقبول  ألن  لم يعـارق  يخطر لي قبل ذلك

نص كتـاب وال سنة. ففرحت بتلك وحمدت كثيرا. وتعجبت من ذلك 
وقد تعسر قبل ذلك مع تقرير  إلقاء أحد وال تبيين ، كيف اتضال مـن دون

المشايخ وتبيينهم. ثم وقع في نفسي أن ذلك لعل  لخاصية في المكان؛ كما 
"الفتوحات" أن الفتال يسرع في بعض  ذكر الشيخ محيي الدين في

األمكنة بالخاصية. ثم ردف ذلك خاطر آخر يشهد لصحة هتا الظن؛ 
إذ عرق نفس  نفس  على القبائل،  بيوهو ما ورد في قضية عرق الن

فانطلقت مهموما ولم ، وأن  قال: فعلى ابني عبد ياليل وإساءتهمـا إلي 
إلى آخر  1 (ـإذا بملك الجبالإال وأنا بقرن الثعالب، ف /416لوأستفق /

إنما هي بالترقي من مقام إلى مقام أعلى،  الحديث. ومعلوم أن استفاقت 
ا عقب ذلك من وأن ذلك الترقي حصل ل  في ذلك المكان، بدليل م

إن شئتف ، إذ أجاب ملك الجبال حين قال: ف الرحمة التي استولت علي 
بل أرجو أن يخرج هللا الم: ف فقال علي  الس 2 (أن أصطبق عليهم األخشبين

 (.من أصالبهم من يعبد هللا وال يشرل ب  شيئا

                                                        
: فيا رسول هللا، هل أتى عليك يوم كنان أشند نص الحديث: عن عائشة أنها قالت لرسول هللا -1

من يوم أحد، فقال: لقند لقينت منن قومنك، وكنان أشند منا لقينت مننهم ينوم العقبنة، إذ عرضنت 
ن عبد كالل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم علنى نفسي على ابن عبد ياليل اب

وجهي فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسني فنإذا أننا بسنحابة قند أظلتنني فنظنرت فنإذا 
فيها جبريل، فناداني، فقال: إن هللا عنز وجنل قند سنمع قنول قومنك لنك ومنا ردوا علينك، وقند 

هم، قال: فناداني ملك الجبال، وقد بعثنني ربنك إلينك بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت في
: بنل لتأمرني بأمرل، فما شنئت، إن شنئت أن أطبنق علنيهم األخشنبين، فقنال لن  رسنول هللا 

 –أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده وال يشرل ب  شيئا(. صحيال البخناري 
مننن أذى  بنناب مننا لقنني النبنني –كتنناب الجهنناد  –. صننحيال مسننلم 3231بنندء الخلننق، حننديث 

 (.   270ص 2. السيرة النبوية فج3352المشركين والمنافقين، حديث 
األخشنبان الجننبالن المطيفننان بمكننة وهمننا أبننو قبننيس واألحمننر وهننو المشننرف علننى قعيقعننان.  -2

 مادة خشب.   -لسان العرب 
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عد ي  بوانظر هته الرحمة العظيمة والشفقة العميمة التي استولت عل
لتي اهم التي انطلق مع  بال شعور؛ فـال تسأل عن شدة المقام ذلك ال

تي حصل الن انتقل عن  وسعـة المقام التي انتقل إلي . فما أجدر هتا المكا
في  بأن تكون خاصيت  الفتال القريب  فـي  هتا الترقي لسيد الوجود

 األمر الغريـب. والعلم عند هللا تعالى.

نا ي بتنا ومررنا على القهـوة التثم صلينا الصبال في الميقات وذهب
دم لمتقبها قبل طلوع الشمس. وانحدرنا مع العقبة الكؤود، عقبة أكدى ا

ال ود إبل أهل ذلك البلد فيها وهبوطها بأحمذكرها. وتعجبنا من صع
ار ألحجالفاكهة الثقيلة، مع كثرة األوعار وتضايق الصخور الكبار مع ا

ة لقهوالبعيدة. وما وصلنا إلى ا ها المشرفة على المهاويالمعترضة في
نا التي بسفال الجبل حتى اشتد النهار وحمي وطيس الهجير، فاتَّقفي

نا عالجى أن فـاء الفـيء. فأثرنا الركاب وبأخصاصهـا وهجف الظهيرة إل
 عمانبقية الحر في التلوي مع أطراف تلك الشعاب. وما وصلنا وادي نف 

خدر وال عشي مسايرة الخل الرفيقالعصر. وسايرناه مع ال األرال إال بعد
 تقدمالعشيق؛ نكرع من عـيون  المترعـة التي هي من أصل الساقية الم

ين القهوة التي هي على حد بسيط عرفات بذكرها. إلى أن وصلنا إلى 
 على العشاءين. ونزلنـا بها في أرغد عيش حـول عين من الساقية تجري

 ءة.نـا، ثم أغفينا إغفاا صالتي العشـاء، وتعشيوج  األرق. وصلينـ

ثم  1بنمرةثم ارتحلنا قريبا من ثلث الليل اآلخر. ومررنا 
، فطلع الفجر ونحن لك ليال، كل ذ4ببطن محسر ثم 3بجْمعثم  2بالمأزمين

وصليت الصبال، وليـس ب  داع وال  1. فدخلت مسجد الخيف5بمنى
                                                        

عرفننة، وقيننل  ، وقيننل: الحننرم مننن طننرق الطننائف علننى طريننقناحيننة بعرفننة نننزل بهننا النبنني -1
الجبل التي علي  أنصاب الحرم عن يمين الخارج من المأزمين يريد الموقنف. معجنم البلندان 

 (. 352ص 5فج
المأزمان بين عرفنة والمزدلفنة، والمنأزم المضنيق والطرينق بنين الجبلنين. النروق المعطنار  -2

 (.517فص
ت، وفنني مسننجد هنني المزدلفننة وكلهننا مشننعر إال بطننن محسننر، ومنهننا تؤخننت حصننى الجمننرا -3

المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء إذا نفرت منن عرفنات، وقنالوا: سنميت المزدلفنة للجمنع 
وقنف علنى قنزح  بين صالتي المغرب والعشاء، وعن علي رضي هللا عن  قال: لمنا أصنبال
 (. 171وقال: هتا قزح وهتا الموقف، وجمع كلها موقف. الروق المعطار فص

صحيال مسنلم فإن النبني دخنل محسنرا وهنو منن مننى(. كتناب الحنج،  هو واد بالمزدلفة. وفي -4
 . 2248حديث 

جبل بمكة يتكر ويؤنث، ومننى القرينة علنى ضنفتي النوادي الننازل منن عرفنات، وفني وسنط  -5
الوادي جمنرة العقبنة، وبنداخل مننى تلقنى الجمنرة الثانينة ثنم الثالثنة، وأينام مننى منتكورة فني 
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ت  مجيب، وقد كان في وقت الموسم ربما ال يجد اإلنسان أين يضع جبه
من األرق أحيانا لكثرة الزحام. وتأملت بسيط منى وشعاب ، وتبينت 

الناظر ضيقها  سعتها وامتدادهـا، وكانت في أيام الموسم ربما يصخيل إلى
لكثرة الخلق. ومن رأى منى وما حولها من األماكن في غير أيام الموسم 

ق إلى الدنيا بـعد انقرا علـم حسن تشبي  من قال: من أراد أن ينظر
أهلها فـل يفن ظصر  إلى منزل الركب بعد ارتحال . ومنى في أيام الموسم هي 

مجندة ومالبس  الدنيا بأسرها؛ قصور عالية وأسواق حافلة، وجنود
فاخرة، وأطعمة شهية ومراكب هنية، وبضائع غير معدودة ومتاجر 

ة وقراءة ونحر وذبال ثمينة، إلى أنواع العبادات من تكبير وتهليل وصال
عام طعام ورمي جمار. وما الدنيا محمودها ومتمومها إال ما ذكرنا، وإط

تسمع   الو أحدوال تمر على ذلك كل  ثالثة أيام حتى ال تحس منهم من 

؛ فال ترى في منازلهم إال عظاما نخرة وخرقا بالية، وفضالت 2لهم ِرْكًزا
و المثال وقتاما أغبر تسفي  الريال وتتروه. وهتا هـ 3غثاء أحوىمنـتنة و

 الحقيقي للدنيا. فل يفع تفبِر  أولو األبصار، من سكان البادية واألمصار.

 عمرتي. ووجدنا مكةثم دخلنا مكة ضحى يوم األحد، وأحللت من 
 وفود ترد عليها من كل أوب، وهلل المنة.قد غصت بساكنيها، وال

 

 

 

 
                                                                                                                                               

وم النحر واليومان بعده، وفي سفال الجبنل علنى جمنرة العقبنة القرآن وهي األيام المعلومات ي
مسجد في حائط  من ناحية الجنوب حجنر مبسنوط أدكنن فين  أثنر قندم إسنماعيل بنن إبنراهيم 
عليهمنا السنالم، وفنني هنتا الموضننع فني عننرق الجبنل أثننر مجنر الكننبش. النروق المعطننار 

 (.552فص
قد أصاب  التلف والخراب في عهند العبندري لقد تحدث الكثير من الرحالة عن هتا المسجد، و -1

حيث ذكر أن  أصبال مطرحا لألقنتار وبقاينا الجنزارة ممنا يبعنث رائحنة كريهنة وأن حيطانن  
(. أمنا فني عهند 387ص 2اسودت من إيقاد النار، وأنن  أصنبال كنالمطبخ الرحلنة العبدرينة فج
قنند حنندد ابننن جبيننر (. و343التجيبنني فقنند امتنند إلينن  العمننران والتجدينند. رحلننة التجيبنني فص

(. تنناج 133والبلنوي موقعنن  فنني آخننر منننى ثننم تلينن  آثننار قديمننة ممتنندة. رحلننة ابننن جبيننر فص
 (.  316ص 1المفرق فج

ك ز: الصوت، صوت اإلنسان تسمع  منن بعيند نحنو ركنز الصنائد 98اآلية –سورة مريم  -2 . الر ِ
 مادة ركز.  –إذا ناجى كالب . لسان العرب 

 . والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوىورة األعلى س – 5إشارة لآلية   -3
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   بعضر ذكر من لقيته بمكة من األفاضل أيام المجاورة، وذك /417لو/
 من لقيته من اإلخوان وما اقتبسته من الفوائد في خالل ذلك

 

المقام،  فممن لقيت  بمكة عالمها وابن علمائها مفتي الشافعية وإمام
. ولم يتيسر لي قراءة شيء علي  1العابدين الطبري الحسيني شيخنا زين

 في هته المدة. وقد طلبت من  ذلك فاعتتر بكثرة األشغال ومباشرة ِخطَّة
الفتوى. وقد كان السيل التي ذكرنا خبره قد اجتاح جانيا من إيوان داره، 

بدعائ . ولما كتبت فاشتغل ببنائ ، ولم يمكن إال مجرد اللقاء والتبرل 
االستدعاء التي استدعيت في  اإلجازة لي وإلخواني من علماء الحرميـن 

كرنا تب في آخر الرحلة عند ذكان هو من كتب علي . وسيأتي نص ما ك
للرسالة التي جمعت فيها كتاباتهم. وقد كنت لقيت  سنة أربع وستين 

ي في "اقتفاء وقرأت علـي  ما تيسر وأجازني. وأسانيده مستوفاةت عند
 .2األثر" وفي "تحفة األخالء"

وممن انتفعت بلقائ ، وكان معظم استفادتي بمكة من تلقائ ، وجل 
، المحقق الفهامة، نادرة مروياتي من سماع  وإلقائ ، شيخنا العالمة

الزمان، وإمام من ضم  الحرمان، خائض بحار العلوم، ومصير 
ية على أعلى ذروتها، بعدما مكتومها من جنس المعلوم. الموفي من الروا

جلس من الرواية على أرفع منصتها. الحائز من علم الباطن أوفر 
ا شيخنا ومفيدنسهم مصيب. نصيب، بعدما رمى في العلم الظاهر ب

 3وهادينا ومرشدنا سيدي أبو محمد عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري
أهل  رضي هللا عن . أوحد عصره في حسن األخالق، وغريب الشكل في

أبناء جنس ، ال  دهره على اإلطالق. قائم بحق هللا في نفس  وفي معاملة
تمل محادثت  وال تسأم مجالست . إن حادثت  في أخبار الدنيا أمتعك وفي 

وال اآلخرة نفعك. لم يتنسك تنسك المنتطعين من المتصوفين، وال أح

                                                        
( تنرجم ـهن1078زين العابدين بن الشيخ محي الدين عبد القادر محمد الحسنيني الطبنري فت   -1

 (. 170ص 2(. نشر المثاني فج136ل  أبو سالم من قبل. اقتفاء األثر فص
 . 688وحة انظر أسانيده في "إتحاف األخالء" النسخة الملحقة بـفح م( ل -2
ألنـ  مشهـور بنأبي مهندي. وهنو منن أكنابر فقهناء المالكينة فني  لعل للثعالبي ولد اسم  محمد، -3

 (. سبق. ـه1080عصره، متـصوف شاذلي فت 
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سبيل، استرسل مع العادات استرسال المسرفين. بل سلك في ديانت  أقوم 
واقتدى من الكـتاب والسنة بأهدى دليل. مع اعتقاد تام في سالكي طريق 

د ذكر أحدهم القوم، واشتراء بضائع علومهم بأغلى سوم. يخضع عن
ع، ويخشع عند سماع كالمهم نهاية الخشوع. يسلم لهم غاية غاية الخضو

التسليم في كل األفعال واألقوال، حتى ربما عيب علي  ذلك في بعض 
حوال. تلقى من عدة مشايخ، وسلك على طريقهم، إال أن  لم يعدل عن األ

لظاهر، حزب الشاذلية وفريقهم. فلتلك كان مقبوال عند أهل الباطن وا
الشاذلية المشاهير. ال يملك عيني  إذا ذكرت اآلخرة  كما هو شأن أئمة

وأهوالها، وال تستفزه نضارة عيش الدنيا وأموالها. ال يغـشى أبواب 
راء، وال يستنكف عن مجالسة الفقراء. ال يسأل الناس شيئا من األم

من الفقر  أموالهم، وال يرد ما آتاه هللا من نوالهم. قاسى في أول مجاورت 
الصبر عصدةً. فلم يكشف قناع وجه  لطلب نوال أمير، وقنع شدةً، فاتخت 

. ثم اشتهر بعد ذلك أمره، وظهر للناس خيره. 1بالكسرة والماء النمير
الرزق. وأشربت قلوب فانثال الناس علي  من كل جانب، وبصسط ل  في 

الخاصة والعامة محبت . وعكف في آخر أمره على سماع الحديث 
العوالي واألسانيد الغريبة والفوائد العجيبة وإسماع ، فجمع من الطرق 

ما لم يجمع غيره، وكتب الكثير وسمع وأسمع من المسانيد والمعاجم 
 م يتفق مثل ذلك وال قريب من  ألهل عصره.واألجزاء ما ل

وكان أول نشأت  رضي هللا عن  في بالده، من وطن الثعالبة قوم ، 
 2نتسبون إلى اإلمام جعفر، وعشيرت  ياوهي من عمالة الجزائر بإفريقي

ابن أبي طالب رضي هللا عن . ومنهم الشيخ العالم الصالال سيدي عبد 
أ في حجر أبي  وجده،  عن . ثم نشالمشهور رضي هللا 3الرحمان الثعالبي

وحماله على االشتغال بالقراءة، فقرأ في بالده على فقهائها. فاشتاقت 
صرت عن  همم أهل وطن  نفس  إلى طلب العلم. وسمت همت  إلى ما تقا

من اإلفادة واالستفادة. فدخل الجزائر وقرأ على علمائها وتبرل 

                                                        
قال األصمعي: النمير الننامي، وقينل: مناء نمينر أي نناجع، وقينل الكثينر. وفني حنديث أي ذر  -1

 مادة نمر.    –ير وسقانا النمير. لسان العرب رضي هللا عن : الحمد هلل التي أطعمنا الخم
، وهنو سنادس األئمنة جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين سبط الرسنول -2

 ( سبق.ـه148اإلثنى عشر عند فرقة اإلمامية فت
عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائنري أبنو زيند، مفسنر لن  الجنواهر الحسنان  -3

(. هديننة ـهنن875فت  …سننير القننرآن واألنننوار وجننامع األمهننات فنني أحكننام العبنناداتفنني تف
 (. 331ص 3(. األعالم فج532ص 1العارفين فج
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لك أن ر ل  على ما رام  من ذوكان من مساعدة القد /418لو/ بصلحائها.
صادف دخول  للجزائر بقصد القراءة وصول العالم العالمة حافظ وقـت ، 

وإقبال  على نشر  إليها، 1سيدي علي بن عبد الواحد األنصاري الفياللي
العلم بين أهلها وتصدي  للتعليم بكليت  وحصول القبول التام ل  عند 

هدي والزم  لزوم الظل عامتها وخاصتها. فاتصل ب  الشيخ أبو م
للشاخص، وخدم  خدمة الراغب الناصال، حتى اختص ب  وصار من 

ها شيء؛ فزوج  ابنت  علية أتباع ، وحظي عنده الحظوة التي ليس فوق
ار من جملة أهل بيـت . وهو في خالل ذلك لم يدخر عن  من علوم  وص

وفى ذكرها شيئا إال أبداه ل . وقرأ علي  كتبا عديدة في علوم كثيرة، است
. وكان مع لزوم  لشيخ  المتكور 2في فهرست  المسماة "بكنز الرواة"

 ينتفع بغيره في بعض األحيان. 

ها وصالحها ومفتيها وممن انتفع ب  من أهل الجزائر أيضا عالم
، أجاز ل  جميع 3العالمة المشارل المسن سيدي سعيد بن إبراهيم قدورة

رضي هللا عن . ولم  4د المقريمـا يروي  عن شيوخ . ومنهم سيدي سعي
تزل حال شيخنا سيدي عيسى مع شيخ  تـترقى إلى أن وقع ل  ما أوجب 

 خدمت  ومالزمت .تطليق ابنة الشيخ بأمر والدها. فلم ينقطع مع ذلك عن 

وكانت للشيخ مكانة علية عند والي البلد يوسف باشا، وكان ذا همة 
ويفهم بعض مقاصـدهم. عالية وشهامة تركية، ومع ذلك يحب العلماء 

فعظمت مكانة شيخنا أبي مهدي عنده أيضا، واتصل ب ، وكان من جملة 
وتنقل  ألمير المتكور ما أوجب عزل  عن الوالية خـواص ، إلى أن وقع ل

خارج البلد فـي عمـاالتها. فكان شيخنا في صحبت  في كل ذلك إلى أن 
ر ومات كثير وقعت أمور وأمور. ومات الشيخ األنصاري ومات األمي

من أقـارب شيخنا أبـي مهـدي في الوباء الواقع لتلك العهد، وبقي هو 

                                                        
أبننو الحسنننن السجلماسنني فقيننن  مننالكي، اسنننتقر بفننناس، ودخننل الجزائنننر، وبهننا تنننوفي فسننننة  -1

مينننة. شننجرة (، مننن مؤلفاتنن  المنننال اإلحسننانية فنني األجوبننة التلمسننانية واليواقيننت الثـهنن1057
 (.  309ص 4(. األعالم فج756ص 1(. هدية العارفين فج308النور فص

فصنل فينن   الثعننالبي أسننماء شننيوخ  ومؤلفناتهم ومقننروآتهم وأسننماء شننيوخهم. هديننة العننارفين  -2
 (. 811ص 4فج

تونسي األصل جزائري الدار، أحد أئمة المعقول والمنقول، ل  شرح علنى السنلم فني المنطنق  -3
(. هديننة 82ص 2(. نشننر المثنناني فجـهنن1066لننى شننرح الصننغرى للسنوسنني فت وحاشننية ع

 (.    393ص 1العارفين فج
أبو عثمان سعيد بن أحمد المقري التلمساني. جده األعلنى هنو محمند المقنري صناحب الننفال،  -4

 (.     295(. شجرة النور فصـه1011كان حيا سنة ف
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ثم  ونواحيها. 2وبسكرة 1ينةمتنقال في تلك البالد بين جبال زواوة وقسمط
سيدي أحمد بن المبارل الملقب بالتواتي،  3لقي صالال وقت  ببالد الزاب

مدة معظم الحرمة وهو كبير أوالد سيدي ناجي لـتلك العهد. وبقي عنده 
 إلى أن مات الشيخ المتكور.

وكنت إذ ذال لقيت  ببسكرة أوائل سنة تسع وخمسين، ولم آخت عن  
من  عن عقل ذكي وفضل جلي. شيئا، وإنما كانت متاكرة ومحادثة أبانت 

ولما توفي الشيخ التواتي ومات إخوان  وأقارب  ولـم يبق ل  عالقـة في 
سعادة، وساق  سائق اإلرادة، فألقى في قلب  تلك البـالد، قادت  أزمة ال

التوج  إلى األمـاكن المخـتارة لقضـاء الحـج والزيارة. فتوج  إلى الحج 
فحج وجاور بالحرمين سنتين، وأقبل  وستين، فكمل هللا علي  سنة إحدى

على نشر العلم وبث . وكان كامل األدوات من نحو وتصريف ومنطق 
أهل الحرمين بحسن تقريره وتبيين  وكالم وبـيان وأصول. فأعجب 

وتحقيق ، فطار ل  عندهم صيت، وانتشر ل  ذكر، وتجددت ل  رغبة في 
هدين. فأقبل على ن فيـ  قبل ذلك من الزاخدمة الحديث النبوي. وكـا

الرواية واألخت والسماع، مشمرا عن ساق الجد. فأخت عمن أدرل من 
العابدين الطبري وأخي  علماء الحرمين كشيخنا القشاشي، وشيخنا زين 

، 5، والشيخ علي بن الجمال4أبي الحسن، والشيخ عبد العزيز الزمزمي
الدين ، والشيخ محمد بن عالء /419لو/ 6وشيخنا تاج الدين المالكي

، وكان إذ ذال مجاورا بالحرمين الشريفين. واستفرغ 7البابلي المصري

                                                        
ر بننالد إفريقيننة، كثيننرة الخصننب، منيعننة أو قسنننطينة بننين تننيجس وميلننة،  وهنني مننن مشنناهي -1

 (.  480حصينة. الروق المعطار فص
الننروق  …مننن بننالد الننزاب بننأرق المغننرب، كثيننرة النخننل والزيتننون وأصننناف الثمننار -2

 (. 113المعطار فص
على أطراف الصحراء في سمت البالد الجريدينة منن عمنل إفريقينة، بن  مندن كثينرة وأنظنار  -3

ياه وأنهار سائلة، ومن مدنها طيننة وبسنكرة وتهنودة، وبنين النزاب واسعة وعمائر متصلة وم
 (. 281والقيروان عشر مراحل. وزاب الشيء إذا سال وجرى. الروق المعطار. فص

(. ـهن1072أبو فارس عبد العزينز بنن محمند بنن عبند العزينز الزمزمني  المكني الشنافعي فت  -4
 .(122ص 2سبق أن تحدث عن  أبو سالم. نشر المثاني فج

علي بن أبي بكر الجمال المصري األنصاري الخزرجني المكني الشنافعي، فقين  فرضني فت  -5
(. ل  كتاب المجموع الوضاح في مناسك اإليضاح وكافي المحتاج لفنرائض المنهناج ـه1072

(. األعننالم 759ص 1وقننرة عننين الننرائض فنني فننني الحسنناب والفننرائض. هديننة العننارفين فج
 (. 267ص 4فج

 (. سبق. ـه1070ن أحمد بن إبراهيم المكي، قاضي مكة. فت تاج الدين ب -6
(، لن  "الجهناد وفضنائل ". هدينة العنارفين ـهن1077أبو عبد هللا، شمس الدين فقين  شنافعي فت  -7

 (.  270ص 6(. األعالم فج290ص 1فج
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، وال أبرأ عليل ما عند هؤالء من الروايات، فلم يشف ذلك غليل أوام 
هيام ، وإنما زاده ذلك نهما في طلب  وتـغاليا في ارتياح  وطرب . فرجع 

ا سنة األخت عن علمائها والتبرل بصلحائها. فاستوطنهإلى مصر بقصد 
أربع وستين وخمس وستين، فأكثر األخت عن شيخنا اإلمام شيخ مشايخ 

، 1األجهورياإلسالم، إمام المالكية وشيخهم الشيخ أبي الحسن علي 
الحنفي، وعن شيخنا  2وعن المحقق المسن شيخنا شهاب الدين الخفاجي

، وعن جملة كثيرة من 3المسند أبي إسحاق إبراهيم الميموني الشافعي
القاهرة. وقيد الكثير، وقرأ من األجزاء واألسانيد الغريبة ما صار  مشايخ

المشايخ  ب  فرد وقت  في رواية الحديث. وأصعطي القفبول التام عند
وأصحابهم؛ بحيث ال يبخلون علي  بكتاب وال يضجرون مـن  عند إرادة 

قد أخبرني أن سماع، بل كان يخف على قلوبهم ويرتاحون للقائ . و
جهوري مع أخت الكبر من  غاية وضجره من طنين التباب في شيخنا األ

أغلب األوقات كان إذا دخل علي  يبتدئ  قبل أن يطلب من  السماع، 
ل ل : شفن ِِف األسماع. علما من  أن  ال يأتـي إال لسماع حديث أو فيقو

فائدة ل  رواية غريب. وما دخل على أحد قط مـن المشايخ فيخرج إال ب
و قيل إن مشايخ  كانوا يستفيدون من  أكثر مما يستفيد وللحاضرين. ول

ون منهم، لم يبعد. ألن غالب استفادت  منهم إنما هي الروايـة، وهم يستفيد
 من  في درايت  وتحقيق معاني .

ن وقد أخبرني أن الشيخ البابلي كان يقول ل : ما وصل إلينا م
نما ، إ: يا سيديالمغرب أحفظ من الشيخ المقري وال أذكى منك. فأقول ل 

 تقول ذلك إلنصافك.

ثم ارتحل شيخنا أبو مهدي بعدما قضى حاجت  من القاهرة إلى 
ن علمي الظاهر والباطن سيدي أبي الحسن الصعيد للقاء الشيخ الجامع بي

ن مصنفات  في علي المصري رضي هللا عن . فتلقى من  وقرأ علي  م
مهدي بالقاهرة في آخر  القوم، وسمع علي  الحديث. وقد لقيت شيخنا أبا

سنة أربع وستين وأوائل سنة خمس وستين وأختت عن ، وتلقنت من ، 
من بعض المشايخ. وكان  وسمعت من  ما تيسر، ورافقت  في السماع

                                                        
علي بن محمد بنن عبند الرحمنان بنن علني، أبنو اإلرشناد ننور الندين األجهنوري المنالكي فت  -1

 (. سبق.ـه1066
 (. سبق. ـه1069أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، شهاب الدين المصري فت  -2
 (. سبق. ـه1079فت  -3
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لقائي ل  في أواخر رمضان، فكتبت ل  يوم الفطر أبياتا أهنئ  بالعيد، من 
 جملتها قولي: فالمتقارب(

 هنيئننننننا ألهننننننل الصننننننيام الننننننـتي

 

 حباهننننننـم بننننننن  اليننننننوم منننننننوالهم

 
1لننننننئن جنننننناء إن لهننننننم فننننننرحتين

 

 

 فعنننننننننننـدي ثننننننننننالث بلقيننننننننننـاهم

 

قنندمها نثننر وقنند كتبننت لنن  أيضننا بعنند رجوعنننا مننن الحجنناز قصننيدة ي
؛ ن لقاء المشايخ واألخنت عننهمأستعطف  وأستعين ب  على قضاء الوطر م

إذ كان أعرفف بي منهم وأجنرأف علنى الهجنوم علنيهم منني. وهنتا ننص منا 
 ل : كتبت 

 ريب إن أولى ما استعمل ب  األديب بنان ، وأرسل في  وال /420لو/
 وأعلى ماعنان . وأحلى ما تغالت في  النفوس، من مراشف الكؤوس. 

ن ماستخدمت في  األلباب، واستعملت األوتاد واألسباب. واختير ل  
لي ن الحومن المباني أبرعها، وماأللفاظ أبلغها، ومن المعاني أسبغها، 

 اشق،ععها. رسالةت تصهدى أو تميمـة تصسدى. من طالب شائق أو محب أبد
نى مع إلى شيخ فائق أو محبوب وامق، تصحف بكل لفظ رائق، وتصزف بكل
نحت دف جوا الئق. فإن أصاب فمشكور، ولـمثل  يقال لصدق  في المقال: مص

ن  هو راكب . وإن أخطأ فمعتور. والعتر م ، ن مثل  مقبولالفضل مف
 ن زلت  مأمول. فمثل التي القيت يغلب صاحب . وقد تحرلوالعفو ع

أشعب طمعي، وأجرى أجفان هلعي، أن أهدي قصيدة، وليتها عصيدة. 
ًوا. لبعض من   ارتدىوتمنطق بالجوزاء عصلصًوا، وأخت من الفرقدين سصمص

جف تاج ا ِ صو  رامة، ء والكهالببالمهابة والديانة، وانتزر بالعفاف والصيانة. وت
م  على رغم الحسود لإلمامة. ففقصد ِ

 وهته القصيدة، وإن أبانت عصواري، وفضحت ما كنت من الفهامة
كرما ما استقبال، ورضي منها تأصواري. فربما استحسن منها تفضال من  

ما لقليل ما منال. فتكون ترميما لما عفا من رسوم الوصال، وتجديدا 
هفب  إنارت ان ، كبان نقصي ث من حبال االتصال. فاغتفرتف ذال لهتا. وف

 ماذا؟ وأقول تطفال، وإن لم يجز فريضة، فتنفال. فالطويل(

                                                        
كتناب   -إشارة للحديث فللصائم فرحتان: فرحة عند فطنره وفرحنة عنند لقناء ربن ( البخناري  -1

كتاب الصوم، حنديث  -. الترمتي 1944كتاب الصيام، حديث  -. مسلم 1771الصوم، حديث 
697 . 
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 إذا غالبتنننننننك النائبنننننننات فغالنننننننب

 

 الثعنالبيبفخر فحول العلم عيسى 

 
 أجننل الننورى قنندرا وعلمننا وفطنننة

 

 وأليننننهم عطفنننا علنننى كنننل طالنننب

 
 وأحسنننننهم خلقننننا إذا مننننا اختبرتنننن 

 

 وبدر سماء المجد صندر المقاننب

 
 رى مثلنننن  ولننننوإمننننام همننننام ال تنننن

 

ضننننننربت جميننننننع األرق جننننننم 

 المناقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 وبحننننر نننننوال ال تغننننيض زاللنننن  

 

 ولنننو كثنننرت وراده كنننف سننناكب

 
 ىفحرفتننن  التقنننوى وصننننعت  النننند

 

 ومكسب  التفويض خير المكاسنب

 
 رئيس المعنالي نخبنة الندهر ماجند

 

 وعقنند آللننئ الحمنند تنناج المراكننب

 
 وأفضل منن تسنمو لن  همنة سنمت

 

 كواكنننبال وداننننت ألدناهنننا عنننوال

 
 عال رتبة من دونهنا البندر قند غندا

 

 وزاحننم فيهننا المشننتري بالمناكننب

 
 وخننناق بحنننار العلنننم غينننر منننتمم

 

 علنننى مركنننب اإلنصننناف أنجننننى

 المراكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 فكنننم صننناغ منننن در يقنننل نظيرهنننا 

 

 ولننننم تبتننننتلها قبلنننن  كننننف ثاقننننب

 
 وكنننم نثنننرت سنننلك البالغنننة كفننن 

 

 وكننننم نظمتنننن  بننننالنجوم الثواقننننب

 
 ضنلبحقك انصت هنل سنمعت بفا

 

 سننناء سننواه سنناطع النندهر ثاقننب

 
 فلنننيس لننن  منننأوى تنننراه بننن  سنننوى

 

صنننننندور الكراسنننننني أو بطننننننون 

 المحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارب

 فننننال تلتفننننت يومننننا لقننننول عداتنننن  

 

 و نقنقننت منننهم شننيوخ محنناربلننو

 
 يننوفي لكننل مننن ذوي الحننق حقننن 

 

 ويخضننع للمننولى بصنندر مراقننب

 
 إذا رمت من  القنرب يومنا لحاجنة

 

 فال تغل في االطرا وسدد وقارب

 
 ولننيس مننن االطننراء إن قلننت إننن 

 

 ألفضل من مندت لن  كنف راغنب
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 هنننو الفنننت فننني كنننل العلنننوم وإنننن 

 

عننننال مننننن معننننالي أصننننلها فننننوق 

 غننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارب

 ظنننا ولكننن لخبرتنني لننت ذاومننا ق 

 

 بكنننل الننننبالد شنننرقها والمغننننارب

 
 فكنننم منننن تنننآليف لننن  يهتننندى بهنننا

 

نننن  ِمنننن   جهلننن  فننني 1إلنننى الرشننند مف

 غياهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 لمتهبننننننن  فخنننننننر بننننننن  ومكاننننننننة 

 

 بننن  يعلنننو جمينننع المنننتاهب وعنننز

 
 حبننناه النننتي حننناله علمنننا وحكمنننة

 

 وشنننرف  بالنننتكر أعلنننى المواهنننب

 
 وبلغنننن  فنننني كننننل مننننا رام عنننناجال

 

 مطالننبنينناه أسنننى المننن هللا فنني د

 
 وبننننوأه فننننني دار الكرامنننننة آجنننننال

 

 وعقبننناه عنننند هللا خينننر العواقنننب

 

 وقد أجابني عن هته األبيات بما نص : /421لو/

تننب األحننرف المسننمي نفسنن  آخننرا: إن صنناحبنا الحمنند هلل. يقننول كا 
يدي األديب البليغ الناظم النناثر، ريحاننة اآلداب، وواسنطة األحسناب. سن

ن حمند بننن أبنني بكنر العياشنني وصننل هللا إكرامن ، وبلغنن  مننعبند هللا ابننن م
محمننود المقاصنند مرامنن . خاطننب العبنند الفقيننر بقصننيدة متمكنننة األعجنناز 

لنى ة، وال تناسق القالئد في النحور ع، مسبوقة بأسجاع متناسقوالصدور
الصدور. فجرى قلنم فكنري الفناتر وذهنني القاصنر، شناكرا لفضنل  بهنته 

اراة الصنناحب األرضننى، البائنننة عننن صننوب األبيننات المتننأخرة عننن مبنن
معاقنند البالغننة، إن لننم تنظننر بعننين المسننامحة واإلغضنناء. وهنني هننته: 

 فالطويل(

 حبًننا بابنننة الفخننم العلننى والمناقننب

 

 دة فنرد فني امتطناء المناصنبفري

 
 أتننت تتهنننادى فنني منننروط مالحنننة

 

 تجررهنننا تيهنننا علنننى كنننل كاعنننب

 
 وتنننأنف أن كاننننت يتيمنننة دهرهننننا

 

 اطننبعننن إجابننة خ جمنناال بننديعا

 
 وال بدع في إعجناب بكنر محاسنن

 

 مننن ابننن أبنني بكننر أتننت بعجائننب

 

                                                        
 في فخ ع( ]ممن[.  -1
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سننننرت غنننننررا فنننني مشنننننرق آي 

 حسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننها

 

 كمننا بهننرت مننن مغننرب بغرائننب

 
 عنننديم كفنننـاءة وقننند يممنننت فضنننال

 

ِ المناقننب لفننـي   وعاطننل جينند مننن حص

 
نني المنننوع جمالهننا  أباحننت لنن  وه 

 

 ودانننت ومننا كانننت تنندين لراغننب

 
 ربنتع  ا دف عروبـا قفن فأهال بها بكرا

 

 قضننايا ثناهننا عننن براعننة عننارب

 
 ومننننننت ومنننننا مننننننت بنننننود مؤيننننند

 

 بجننازم عقنند واجننب غيننر واجننب

 
 فيننا روح آداب وشننخص فضائننـل

 

 كاء لطالننننبوننننناظر أحننننداق الننننت

 
 جزيننت بمننا أسننديت أفضننل منحننـة

 

وبلغننننننت مننننننن رغبننننننال أسنننننننى 

 المطالننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

عيسى  ع رحماه،قال  وكتب  العبد الفقير إلى مواله، الطامع في واس 
 بن محمد الثعالبي الجعفري.

يدي وممن أجاب عن قصيدي المتقدمة أيضا صاحبنا الفقي  النبي  س
، وكان إذ ذا أحمد القصري بفع  لة ن جممل بالقاهرة معدودا الملقب بالس 

أصحاب شيخنا أبي مهدي. فكتب إلي قصيدة طويلة في روي قصيدتي 
ن موقع من االنحالل في كثير ووزنها، تركت إيرادها لطـولها ولما 

 أبياتها. فأجبت  عنها بأبيات هتا نصها: فالطويل(

 أتنننناني نظننننام كننننالنجوم الثواقننننب

 

 أو الدر يجلى في نحور الكواعب

 
هر المزهو في النروق قند أو الز

 بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا

 

 تصنننافال أعننناله أكنننف السحائنننـب

 
 فمنننا هنننو إال البننندر أشنننرق ننننوره

 

فأبنننندى لنننننا وجنننن  الضننننحى فنننني 

 غياهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 أبننندت للعينننون حبابهنننا لنننراحأو ا 

 

 وقد أختت بالثأر من عقل شارب

 
 بسنننحر حنننالل واضنننال نفثنننت بننن 

 

 قريحنننة خنننل واقننند النننتهن ثاقنننب

 
 إمنننننننام همنننننننام فاضنننننننل متبنننننننين

 

 صننل جننم المناقننبأديننب زكنني األ

 
ن بالد الشرق وما افتخرت بن   ليه 

 

 قديما عليها منن  أقصنى المغنارب
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فنننال تعجبنننوا منننن غربنننة /422لرررو/

 قنننننننننننننننننننننننننننننننتفت بننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 مثلها فني دهرننا منن عجائنبم فك

 
 وقننندما نبنننت  بننناألكرمين دينننارهم

 

وا عننننن نيننننل أعلننننى  ننننرص ومننننا قفصَّ

 المناصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 
 فكنم منن غرينب حنل بعند اغترابنن 

 

لنننندرى مننننن المجنننند فنننني أعلننننى ا

 والغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوارب

 هزبننر العلننوم اللننوذعي ومننن غنندا 

 

 ينادى إذا ما حاربت باسنم غالنـب

 
 إذا أغبرت الهيجاء واحمرت القنا

 

 حمر النجائب رس العلموقيدت لد

 
 هنننـالك يبننـدو حاسننرا غيننر دارع

 

 لهنننا بجننننان حاضنننر غينننر غائنننب

 
 فيوضننننال منهننننا مشننننكال ويزيلنننن 

 

 وترنو ل  األحداق منن كنل جاننب

 
 لنـ  صنعب العلنوم بأسنرهاودانت 

 

 ومدت ل  األعناق منن كنل طالنب

 
 هنننو العلنننـم الفنننـرد النننـتي بجنابننن 

 

 مخافننة جهننل يفل تفِجننى كننل هننارب

 
 ه الخلنننـق منننـا هنننو أهلننن إال جنننزاه

 

وسنننننى لنننن  فنننني القننننرب أعلننننى 

 الرغائنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 
ولما قضى نهمت  من بالد مصر واستفرغ ما عند علمائها، كر 

ا وألقى عصاه بهما، وقر عينا بتلك راجعا إلى الحرمين فاستوطنهم
البقاع المطهرة، كما قرت ب  عينا. ونادت  السعادة: هنا امكث أزمنا. 

وما كتب، وإقراء ما قرأ  1كتب، ونشر ما جمع فتفرغ حينئت لجمع ما
وإسماع ما سمع. وجمع من عوالي السند وغرائب المسلسالت ونوادر 

ان . وتتبع الخزائن الكبار التواريخ ما تقاصرت عن أدناه همم أهل زم
بمصر والحجاز؛ فاستخرج منها غرائب المصنفات، وقيد الكثير منها، 

لرباعيات من األحاديث، وما فوق ذلك إلى وانتقى الثنائيات والثالثيات وا
من كثير من المصنفات والجوامع والمسانيد واألجزاء  2العشاريات

                                                        
في فح م(]لنشر ما جمع وما كتب[ وفي فخ ع(]لجمع ما جمع ونشر ماكتب[والتصنويب منن  -1

 هامش فخ ع(. 
لقد اعتنى أهل الحديث بتخريج العوالي في نقل األحاديث، وتباروا في الوصنول إلنى أرفعهنا  -2

، وذلك ألن علنو اإلسنناد سولدرجة وأسناها، طلبا لإلسناد العالي ورغبة في القرب من الر
طريقة مرغوبة مبعدة منن الخلنل فني السنند، لنتلك قنام المحندثون بتخنريج عنواليهم فخرجنوا 

حتنى العشناريات، أي راو واحند أو ثنان حتنى العشنرة  …الوحدانيات والثنائينات والثالئينات
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لى ما في . وضبط من بحسب أزمنة مؤلفيها. فيـنتقي من كل مـصنف أع
األسماء واألنساب ما قل أن يوجـد عند غيره. وأظهر من طرق الرواية 

 ما كان عند غيره مخفيا.

ت ومسند الزمان. ولما علمت أني وإن و نادرة الوقوبالجملة، فه
اجتهدت فوق طاقتي وطصفت ما عسى أن أطوف على المشايخ ال يمكنني 

لف  ص ِ من النفائس ما حصل، رأيت أن  قد أن أجمع ما جمع، وال أن أصحف
كفاني المؤونة، وأن هللا قد جمع لي ما كان مفرقا في واحد. فرأيت كل 

اله نفوسهم واألعصرا. فعكفت على القراءة علي  العالمين كأنما رد اإل
والسماع من . فيسر هللا تعالى أن قـرأت علي  وسمعت في أزمان قليلة ما 

تص مؤونـة تقييد األسانيد بموافقتي ل  في ع غيري في عمره. وكصِفيلم يسم
كثير من شيوخ ، وكثرة مـا جمعت من ذلك قبلص بحمد هللا، وإن كان دون 

. وهو تأليف 1صيلي لفهرست  المسماة ب "كنز الرواة"جمعـ . مع تح
سلك فـي  مسلكا عجيبا، ورتب  ترتيبا غريبا. جمع في  من غرائب الفوائد 

نَّ هللا بإكمال  يطلع في عدة  شيئا كثيرا، وهو إلى اآلن لم يكمل، وإذا مف
أجزاء. والمسلك التي سلك في  أن  رتب  على أسماء شيوخ ؛ فيبدأ أوال 

يف بالشيخ وذكر مؤلفات  ومقروءات  وأسماء شيوخ  حتى يستوفي بالتعر
ثم يتكر جميع ذلك. ثم يتكر قراءت  هو عليـ  وما قرأ علي  من المؤلفات. 

لك المؤلف؛ فيكتب شيئا من أول . ثم يعرف بمؤلف ذلك سند شيخ  إلى ذ
الكتاب أبسط تعريف. مع ما يستتبع ذلك من الفوائد والضبط. وكتلك 

كل شيخ من شيوخ ، وفي كل مؤلف قرأه علي  أو شيئا من .  يفعل في
 فاستوفى بتلك تواريخف غالب األئمة المؤلفين وأسانيد مؤلفاتهم. وذلك

عظيم وحفظ تام ومطالعة واسعة. والحاصل أن مـما يدل على اعتناٍء 
 هتا المؤلفف نزهةص الناظرين، وغبطةص السامعين، ورغبةص الطالبين.

الشيخ حسن بـن علي العجيمي نسخة لي خليلي وقد وهب /423لو/
بخط  مما وجد من هتا المؤلَّف، وأجازني ب  مؤلف  وناولني . وسألت : 

ي تف ؟ فقال لي: ما سميت  ش يئـا وال وضعت في أول  خطبة. وقال هل سفمَّ
لي: أريد منك أنت أن تضع ل  خطبة في أول  وتسمي . فتعللتص 

                                                                                                                                               

لإلمام مالنك فني في السند. ونتكر منها: كتاب الوحدانيات ألبي حنيفة اإلمام، كتاب الثنائيات 
 الموطإ، رباعيات اإلمام الشافعي، خماسيات البزار. عشاريات الترمتي والنسائي.

"كنز الرواة من درر المجاز ويواقيت المسنموع" وهنتا االسنم سنماه بن  أبنو سنالم بطلنب منن  -1
 صاحب الفهرس أبي مهدي عيسى الثعالبي، كما سيأتي. 



  د. خالــد سقــاط 

 179 

، فلم يقبل عتري. فلم ا رأيت أن األمر من  ِجدت، قلت ل : أيكون واعتترتص
ذلك على لساني أم على لسانك، فإن لكل مقام مقاال؟ فقال لي: أيهما شئتف 

. ي إنما يتيسر لي على لساني. فـقال لي: فقلت: إن التي في خاطر فاف عفل 
. فاخترت أن يكـون ذلك على لساني، ليتيسر لي ما  انهج  أي طريق شئتف

لى المؤل ِف والتأليف. وهتا نص ما كتبت ل  مستعينا أردت من الثناء ع
 باهلل:

بسم هللا الرحمان الرحيم. إن أصال ما يستند إلي  الضعيف من حسن 
ره العقل ويتابع  النقل على بلوغ اآلمال، حمدص األعمال، وأعز شاهد يعتب

العزيز الفرد المطلق في كل أمر ذي بال، على ما تسلسل واشتهر 
على ما تواتر على العالي  1ئ  عند كل ذي بال. ونشكرهواستفاق من آال

ِملص ص األبناء عن اآلباء  والنـازل، من آحاد خلق  من مـقبول اإلفضال، وتفح 
تفصيل واإلجمال. وأفضل صالة وسالم على خير مرسل من ِمنفنِ  على ال

على غيره عند هللا مرفوع، وأكمل من أدرج في خلق  كل مفرق من 
. فإلي  ينتهي كل مروي من الفضل ومسموع، وببعثت  الكمال ومجموع

كل منكر مترول وموضوع. وكل رشاد موصول غير مقطوع وال 
تشابها. وأخمل بظهوره ما ي  أحسن الحديث كتابا مممنوع. أنزل هللا عل

وعلى كل هاد من أصحاب  وسائق، وكل  كان من الكفر والضالل نفابًِها.
لهم بإحسان غير ملحد في الدين وال سابق من آل  والحق، وكل تابع 

م غير مجانب للجماعة وال مفارق. مارق، وعلى كل حامل للدين بعده
ثر. الناظمين من خصوصا عصـابة أئمة األثر، السالكين بعدهم على األ

درر الحديـث في سـلك الرواية ما انتثر، والمجددين لما عفى من رسوم  
 واندثر.

، وحككت جل المنتحلين 2بتسياري هتا وإني قد جبت غالب البالد
فِسمص بواتر  بصر غور أنجادهم بمسباري، وأ للعلم بها على معياري، وأس 

عسى أن  سيوفهم بمصماري، وأسابق بين جيادهم في مضماري.
أصادف سيفا منهم مع مقارعة النوائب ال ينبو، وجوادا إذا تصادمت 

ى تفريق كثائب الفرسان في الميدان ال يكبو. تكون ل  قوة إقدام عل
المعقوالت، وجمع شوارد المنقوالت. متضلعا من علوم الرواية، جامعا 

في ت أميري، وأتخت كالم  لفنون الدراية. أجعل  في فتال مغاقل المشكال
                                                        

 مكررة في فح م(.  -1
 اري[. في فخ ع( ]يتسي -2
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وحشة الجهل سميري. وأصعد في سصلَِّم  إلى غرف من الرواية، فوقها 
غني غرف من الدراية، تجري من تحتها أنهار من الرعاية. وأست

وبِِ  لمهام   بتطواف  على أعالم الرواية عن تطوافي وتردادي، وبِجص
ئفِادي . يكون مانعا جامعا، وجامعا ال مانعا. 1الدراية عن تجوابي وإِس 

لصِق  وال 2بعلم  ويصق نِييغني  دني. ويصونِس وال يصوئِس بخص ، ويقرب بفهم  ويـص
يِس، ويقوم على ساق الجد وال يجلس، ويطلق عنا ن التقرير وال يصؤ 

يحبس. فلما كاد ظالم اليأس أن يكسف نور رجائي، وأخت الوهم في 
. هـممت أن أميل إلى بعض القصرى، إقصائي عن نيل المطلوب وإرجائي

دل من فوائد اإلقراء موائد الِقرى. وأقتصر من التعليم على ما ال وأستب
ع من بد لي من ، وال غنى لي عن . وأتخت ألورادي سبحة، وال أطال

ا أنتحل  من النحل  أوراقي صفحة. ولم أزل في أمري متحيـرا، وِلمف
إِنَّ تـعلمف العلِم من  /424لو/متخيرا. إلى أن هفتفففت  بي هواتف السعادة: 

جِ الطلب باإلرادة.  زص ِل االستفادة واإلفادة، وام  أقوى العبادة، فال تفت رص
 أصمَّ البالد، واب تصل  في ذلك واتَِّخِت العزم إمامك، فالتي تطلب أمامك. وأصمَّ 

، وإال فأنت على  الطريف والتالد. عسال تصادف هنالك بعض بصغ يفتِكف
بفتِـ .نفب تِكف في أفو   كف

لعتيق، وتضمخت بمسك  الفتيق. طفقت أتصفال فلما بلغتص البيت ا
الوجوه ببصري، وأسم البصائر بميسم فكري. فبينما أنا كتلك متفكر إذ 

لتفاتة متتكر إلى إمام الحرمين الشريفين، وعفلم حانت من فكري ا
المغربين والمشرقين. فارس المنابر، ومخدوم األقالم والمحابر. جامع 

فايا لطائف اآلراء العقلية. محيي رسوم لعلوم النقلية، ومبرز خأشتات ا
ها.  دفمف منارص ها، ومشيد مبانيها األنيقة بعدما ان هف الرواية بعدما عففَّت  آثارص

الك مسالك أئمة السلول، ومالك مالل أمره في مجانبة الملول. وس
هللا وهـالك في محبة هللا مستهلك في  عن كل هالك وهلول. المهاجر في 

عن أهل  وبالده، السائر بسيرة اإلنصاف والتواضع هلل وباهلل وإلى هللا 
في عباده. حامل راية الهداية في موكب الوالية، بكف العناية ألهل 

ية والنهاية، المقتبس ل  باإلشارة على سبيـل البشارة، من صريال البدا
بد ع  العبارة، في قول خير من ركـب عيسا: فال مهدي إال عيسى(. وال

                                                        
آد سير الليل كل  ال تعريس في ، وعكسن  التأوينب سنير النهنار ال تعنريج  -1 الس ـأ د المشي، واإلس 

 مادة سأد.  -في . لسان العرب 
 -من أقنى يقني أي أعطى ما يتخره بعد الكفاية. ويقال: قفنِيتص ب  أي رضيت ب . لسان العرب -2

 مادة قنا.    



  د. خالــد سقــاط 

 181 

ال تعفي من الظاهر آثاره. لنكتة ال تنكر، وقد ال تتكر. في إشارة مثاره، 
أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي شيخنا الفهامة، ومعلمنا العالمة، 

العلوم العبقري. نسب عريق في السيادة، مثمر  1، رأس مقانبلجعفريا
للمتقين. وال يزال كتلك إلى أن يرث هللا األرق ومن عليها وهو خير 

ال وأغصان دوحات علوم  يـتفيأ ظاللها العفاة، وحواس . ال ز2الوارثين
كات سالمة من كل اآلفات.  إدراك  المدِركات لخفي المدرف

أمره، علمت أن  الحق التي ال وعي ما ألقى من فلما أصلقي في ر
معدل عن  إلى غيره، فصرفت عنان االعتناء الجتناء جنى ثماره، 

اره، فاستجزت ، ولم أكن وحدقت بصر البصيرة في استطالع شوارق أقم
ب  قبل. وإن كنت ممن يخبر في  خبيرا، فوجدت  قد حصل من العلم 

بفرت من  وشاقني، وقـادني إلى  والعمل والتوق جانبا كبيرا. فهزني ما خف
ِت ل  برقبتي وساقني. ثم قال لي الوهم: جدد النظر وال تقلد ما يبدو  التَّلفمُّ

فـارجع البصر هل السمين قد يختلط،الحس قد يغلط، والغث ب للبصر، فإن

بال ملل. فرأيت أن  4ثم ارجع البصر كرتينأو خلل،  3ترى من فطور
ت  أحق  الجزمص. فعاودت النظر كرة ثم أخرى، فوجدقفولف  الحزمص، واألمرص 

بأكثر مما ظننت في  وأحرى، وما اختبرت  في أمر ما إال وجدت  حرا. 
ما زدت  نظرا. ثم قلت للوهم المشير وهلم جرا، يزيد وجهك حسنا إذا 

فلفم  تعلم  بأني  بالتوقف حين حصل التعرف: إليك عني، فما تريد مني! أ
ي؛ فمنهم بهرج ال خير في ، ومنهم من صيرفيٌّ أحك المدع ك ِ ين على ِمحف

ي. وهتا الخالصص التهبص المصفى بتزكيتي، ومثلي من  هص بِشفك ِ زص ِ و  أصجف
، علمت أني على الخبير زكى. وعندما انكشف الغيي ب وزال الريبص

سقطت، وأزحت الحجاب عن مطلبي وأمطت. فتوجهت إلى األخت عن  
،  بكليتي، وتركت ما كنت أتعلل ي تص وف ب  قبل من التي والتي. فاستفدت ورف

. وصرت في مطلبي المزيد ذا  ِويتص وشربت من حوض  المعين وما رف
ى نارف حرصي على األخت بما . إلى أن رأ5 (ومنهومان ال يشبعانإمعان ف

                                                        
خلفب األسد فني ِمن قفبِن ، وهنو الغطناء النتي يسنتره فين ، وكنتلك هنو الِمقنب كف األسد، وقيل مِ  -1

 مادة قنب.   –من الصقر والبازي. والقصن ب الوعاء. لسان العرب 
 . رب ال تذرني فردا وأنت خير الوارثينسورة األنبياء.  – 89إشارة لآلية   -2
 . 3اآلية  –سورة الملك  -3
 . 4اآلية  –سورة الملك  -4
: فمنهومننان ال يشننبعان: منهننوم فنني العلننم ال يشننبع مننن ، ومنهننوم فنني النندنيا ال يشننبع حننديث  -5

 (.  358ص 2. كشف الحجاب _ج335المقدمة، حديث  –(. الدارمي …منها



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 182 

يبـدي  لي ال تفن طفِفي، وظمآنف عزمي في هواجر التلقي عن  بصغار 
على بحر زخار وعسكر جرار. ومجموع الكؤوس ال يفش تفِفي. فأطلعني 

نف لكان منتهى الجموع. جمع في  الطم والرم من  حف و  ل  جموع، لو تفرف
ا علم أن هتا األمر جمع  لم /425لو/ ئيات .مرويات  ومسموعات  ومر

دفهص  علـي  قد تعين، وأن صباح انفراده بهتا العلم لتي عينين قد تبين. وقفصف
ألخت عن  والتلقي، والتسليك على يدي  األشرافص من سائر األطراف ل

والترقي. فلم يكن ل  بد من جمع مرويات  في سلك تـصنيف، ليأخت من  
بحاره، وأجلت جواد  ير تطفيف. فلما سبحت فيكل طالب حاجت  من غ

فكري في مضماره غرقت في . وكنت قبل أحسن العوم، وقال الفكر 
زل أتـردد ما بين أزهاره النقاد: هتا شيء ما رأيت  قبل اليوم. فلم أ

وأنهاره وحياض  وأشجاره. فما أفف تفنُّ من عجب إال إلى أعجب، وال 
علي  ثانيا  أنهيت  بالمطالعة، وعدتأخرج من طيب إال إلى أطيب. حتى 

بالمراجعة. فوجدتـ  بسائر المطالب كفيال، وعلمت أني ال أجد ل  في فن  
األمر، واختالس من يد  مثيال. فاقتطفت من  على حـال استعجال من

الدهر، أزهارا على تعاقب الفصول ال تدبل، ودررا ال تباع من التهب 
ال يسير ياء ال توجد في غيره، وبوزن يدبل. وكيف ال وقد اخـتص بأش

فيها أحد قبل  وال بعده بسيره. وامتاز بطرائفف عديدةٍ، ولطائفف حميدةٍ. 
لصها الجوزاءف تصمتطى في اقتناء أدناها الركائبص والمراك ص ِ حف ، ويصزاِحم مص بص

: ما شنف ب  المسامع، وانقطعت عن وجدان  مجموعا أحدهابالمناكب. 
سنده، تعريفا يصيره  في غيره المطامع. من التعريف بكل إمام اتصل ب 

 كالمشاهفد بالحس ولو طال أمده.

: ما أتعب األفكار في اآلصال واإلبكار من ضبط غالب ثانيها
 ، وقد ضاق على كثير من الفحول في  المجال.أسماء الرجال

زف ب  برده المحبر، حتى فاق المنظـر في  ثالثها  ر، منلمخبا: ما طفرَّ
 ي.ن شصرص من محاسن  بعض المطواإلتيان بجملة من أول كل مروي، تف 

: ما أدرج في خالل  من الحكايات والطرف، اآلختة من رابعها
 النظر مكمون ، ويثير الفكرالحسن بطرف. إلى غير ذلك مما يبرز 

 مدفون .

وحاصل األمر في  أن متأمل  ال يقف لمحاسن  على غاية، وأن  على 
ج درره من قعر تمهر صاحب  في العلوم أكبر آية. وقد سألت مستخر
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البحور إلى أعالي األجياد والنحور: بِمف سميتف هتا العقد بعد نظم 
قال لي: إلى اآلن ما سميتص  جواهره، وهتا الرياق بعد انفتاق أزهاره؟ ف

وال حليت  بما يستحق  بعدما أمليتص . غيـر أني ال أراه أهال للتحلية، وإليكف 
ه األسطار، المتأرجة بـطيب  . فبادرتص إلى تنميق هتالنظر في التسمية

المعطار. فكتبتها على حسب حالي ال على حسب حال . وسميتص  ِليفالَّ 
دَّعٍ إذا تطاول األ مد إلى انتحال : "كنز الرواة المجموع من يتطرق مص

درر المجاز ويواقيت المسموع". وجعلت ما كتبت  خطبة يصدخل من بابها 
لى فتال هتا الكنز. فمن أضافها إلى طفل سفًما يصستعان ب  علهتا الحرز، و

، وإال  أول الكتاب، فال حرجف علي  وال عتاب. وقد اقتدى بِي ونعم ما فعل 
لف ص  . ومن منع فال يالم في منع . وربما يحمد في صنع . ففكصلٌّ ِرج   ان تفعفل 

الشكل ألن  كره إضافة الترب للتبر، والتهب للصُّفر. وأنف من إضافة 
 حرج علي  أيضا في فعل . إال أن إضافة الجميل إلى إلى غير شكل ، فال

األجمل، قد يكون في التنوي  بـ  أكمل. والسيف الصقيل ال ينقص  رثاثة 
ده، والسيد ال يواخت بجناية عبده. فإن أحسن العبد فهو لسيده ومـا غم

. وهللا ال ، وإن أساء فالعبد فيما جنى وما استهلكف لفكف يضيع أجر من  مف
فنعم المولى ونعم  .، وال يخيب لراجي  وإن أساء أمال1أحسن عمال

 . وهو حسبي وإلي  المصير.2النصير

ما ، فيم في أوج الكمال ارتقاءهقـال شيخنا أطال هللا بقاءه، وأدا
ي مرتنأت علي  بعض  وأجازني ، وأذن لي في  وناولني : إن أول من غقر

فيها  ة داليـة أدرجتوشفعت الخطبة المتقدمة بقصيـد /426/لو .…إفادت 
ى ا عسإدراج القنو المتلل بين أغصان الدالية، جبرت بانسجام نظمها م

نى الفصيال ما لعل  وقع من مع أن يقع في النثر من تفكيك، وبلفظها
 ركيك. وهي هته: فالطويل(

 أتيتننك تهننديني الرشنناد أبننـا مهنندي

 

فمثلننى مننن اسننتهدى ومثلننك مننن 

 يهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندي

جمعننت خصنناال لننم تكننن جمعنننت  

 منننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

 

سننوال بهننتا العصننر مننن خننالص 

 المجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 جبلننت عليهننا ثننم أخننـرى اكتسننبتها 

 

تف كننننال المجننننـدين بالجننننـفد  ننننز  فحص

 والِجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

                                                         
 .نا ال نضيع أجر من أحسن عمالإسورة الكهف   – 30إشارة لآلية   -1
 .المولى ونعم النصير فاعتصموا باهلل هو موالكم فنعم 78اآلية  –سورة الحج   -2
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 علننوم كثيننـرة وخضننت بحننارا مننن

 

فأخرجنننـت منهنننا الننندر عنننار منننن 

 الزبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 فحليتننني مننن ذلننـك الننـدر مننا غنندا 

 

على الرأس تاجنا أو سنواًرا علنى 

 الزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 
 الغنننىغنيننت بنن  بننـعد العنننـا غايننة 

 

 أثننرت بننـ  كفننـى وأورى بننـ  زننند

 
 فحسبي التي قد نلت منك فال أرى

 

منندى الدهننـر محتاجننا لعمننرو وال 

 زيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 فيمننننا حبننننوتنيشننننكرتك بعنننند هللا  

 

 فأنننت حننر بالمنندح مننني وبالحمنند

 
فقنند جنناء مننن لننم يشننكر الننناس لننم 

 يكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 والضنند بضنند1ليشننكر رب الننناس

 
 تقبنننل بفضنننل مننننك تحفنننـة قنننـادم

 

الحشنننا صنننـادق  ووصنننلة ظمنننآن

 الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننود

 
 فيا ليت شعري ما التي لي عندكم

 

مننن الننود هننل يننأتي كننبعض الننتي 

 عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندي

 أحبننننك حبننننا صننننادقا أرتجنننني بنننن  

 

فنننـي جننننة  ظنننل العنننرشمنننن هللا 

 الخلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 فال تنسني منن دعنـوة فني تضنرع 

 

 لكنننم بفنننناء البينننت للواحننند الفنننرد

 
 ي محسنننننوب علينننننك وإنننننننيفنننننإنف 

 

عينننال علينننك الينننوم فننني القنننرب 

 والبعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

نننننَّ علننننى فقننننري بعقنننند أخننننوة   فمص

 

 تزيد على طول المدى شندة العقند

 
 وودي لننننو أسننننطيع عقنننند عبننننودة

 

ولكننن أخنناف العجننز عننن خدمننة 

 العبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 أقننل انتسنناب منننك يكفنني وال غنننى 

 

 ثننره للعبنند لننو كننان ذا سننعدك  ا نف عفنن

 
 فإننننننك جنننننار هللا جنننننار رسنننننول 

 

فننإن كنننت جننار الجننار قنند فننزت 

 بالرشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 ن يكننون منننوقصنندي بهننتا كلنن  أ 

 

 دعائك لي سنهم ولنو كنان بالوعند

 
 علننى أن وعنند الحننر عننين عطائنن 

 

 ووعد سواه في الحقيقنة ال يجندي

 

                                                        
كتاب البر والصلة، حديث  –إشارة للحديث فمن لم يشكر الناس لم يشكر هللا(. الترمتي   -1

 .7191مسند المكثرين ، حديث  -. أحمد 1878
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 يننت جلنن أبنننت لكننم قصنندي وأخف

 

 فللنننن  مننننا أخفنننني وهلل مننننا أبنننندي

 
 وأزكنننننى صنننننالة هللا ثنننننم سنننننالم 

 

 على خير هناد قند تكلنم فني المهند

 
 يكونان لي في الحشر خير وسنيلة

 

وشننننيخي أبننننا إلننننى هللا ترضننننيني 

 مهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندي

 لقاها، وتفلما قرأتص علي  النثر المتقدم والقصيدة سصر بهما واستبشر 
وعد دعا لي بدعوات كثيـرة، وبالقفبول، وأطنب في الثناء والحمد، و

ب ب  ستجلبأمثالها في مظان اإلجابة. فحمدت هللا وشكرت  إذ وفقني لما أ
  رت بق، وعقد لي ما لصالحين من عباده، وأغتنم ب  بركة دعائهممودة ا

من  لخيرعيني من أخوت  ومودت . وألبسني قباًء ل  كان يشهد ب  مواسم ا
مع وزيارات. وحباني من بره وإك ضال فرام  ما لم أكن أهال لبعض ، جص

لد ل  ونحن إذ ذال بمك فها ة شرعن كل . وكتبت ل  أيضا أهنئ  بمولود وص
 فالكامل(يات مؤرخا بها والدت : هللا تعالى هته األب

 يهنيننننك يننننا مننننوالي بنننندر طننننالع

 

 فننني أفنننق سنننعد قننند بننندا إسنننعاده

 
 أبقنننننننناه ربنننننننني نافعننننننننا لعالكننننننننم

 

 بننننننأتم مننننننا نفننننننع امننننننرءا أوالده

 
 للعبنننننننناد معظمننننننننا نفعننننننننك وأدام

 

 حتنننننننى تقبنننننننل كفكنننننننم أحفننننننناده

 
 وأقنننننر أعيننننننكم بننننن  فننننني نعمنننننة

 

 تغشنننننناه مقرونننننننا بهننننننا إرشنننننناده

 
 تاريخننن  الميمننننون قنننولي صننننادقا

 

1ده""ولنننند سننننعيد سننننركم ميننننـال
 

 

 

                                                        
ل. ـه1074أي سنة   -1 مَّ  بحساب الجص
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 ذكر بعض ما سمعت عليه من المرويات رضي هللا عنه /427لو/ 

فظ ، سمعت من  رضي هللا عن  جميع "معجم الطبراني الصغير" بل
ما قدم المدينة إال مجلسا واحدا، بروضة الجنة من المسجد النبوي ل

للزيارة في شهر رجب. وسمعت من لفظ  أيضا "أربعين حديثا عن 
مؤرخ مكة ونزيلها بالحرم  1يخ تقي الدين الفاسـيأربعين شيخا" للش

النبوي أيـضا. وسمعت من  أيضا بالحرم النبوي نحو الربع من 
معت من لفظ  أيضا بالمسجد الحرام في شهر  . وسبلفظ 2"الشمائل"

إال مجلسا واحدا، ]وهي "الفوائد المنتقاة  3رمضان جميع "الخلعيات"
أبي نصر الشيرازي من أصول  الحسان من الصحاح والغرائب" تخريج

سماعات القاضي أبي الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي رضي 
 .4 معنا كل يوم جزءا[هللا عن ، وهي عشرون جزءا. وكان يس

 هتا ولنتكر بعض أحاديث هتا الكتاب تبركا بها وبجامعها، لغرابة
ن الكتاب بقطرنا ولسماعنا لها من لفظ مسند الزمان، في أشرف مكا

 وزمان.

أخبرنا الشيخ أبو مهدي  فأقول، هتا ما انتقيت  من الجزء الخامس،
لحرام قبالة الركن عيسى ابن محمد الجعفري المالكي المغربي بالمسجد ا

لشيخ أبي اليماني في شهر رمضان من سنة ثالث وسبعين وألف، عـن ا
الحسن األجهوري عن الرملي عن زكرياء عن الحافظ ابن حجر عن 

لفرج الغزي الشهير بابن الشيخة عن أبي الحسن علي ابن قريش أبي ا
المخزومي عن الزكي عبد العظيم المنتري عن أبي محمد عبد هللا بن 
المجلى الرملي عن القاضي أبي محمد عبد هللا بن رفاعة عن القاضي 

ل: أبي الحسن علي بن الحسن ابن الحسين الخلعي رضي هللا عن  قا
شعيب بن عبد هللا ابن المنهال قراءة علي  وأنا أسـمع،  أخبرنا أبو عبد هللا

                                                        
، ذكنر (ـه832هو محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب القاسي المكي الحسني فت  -1

صناحب الهديننة جنل كتبنن ، و لن  تنناريخ مكننة فالعقند الثمننين فني تنناريخ البلند األمننين( وفشننفاء 
(. األعنالم 187ص 2الغرام بأخبار البلد الحرام(. ولم يتكر ل  هتا الكتاب. هدية العنارفين فج

 (.  231ص 5فج
(. ـهن279 الشمائل النبوية والخصال المصطفوية ألبي عيسى محمند ابنن سنورة الترمنتي فت -2

 (. 1059ص 2كشف الظنون فج
"الخلعيات" من أجزاء الحديث، أو فوائد الخلعي، تخريج القاضي أبني الحسنين بنن علني بنن  -3

(، وجمعهنا أحمند ابنن حسنين الشنيرازي فني ـهن492حسن بن الحسين الخلعي الموصلي فت 
 (.  273ص 4(. األعالم فج1297ص 2( فج722ص 1عشرين جزءا. كشف الظنون فج

 ما بين ]   [ في طرة فح م(.  -4
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 نا أحمد بن الحسن بـن إسحاق بن عتبة الرازي، نا أبو الزنباع روح بن
الفرج بن عبد الرحمان القطان، نا عمر بن خالد، نا عبيد هللا بن عمرو 

حفصة ابنة  عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن نافع عن ابن عمر عن
فكان إذا أذن المؤذن بـالفجر قام فصلى ركعتي  هللا عمر أن رسول

الفجر، ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، قال: وكان ال يؤذن حتى 
 .1 يصبال(

أخبرنا أبو عبد هللا شعيب بن عبد هللا بن المنهال قراءة علي  وأنا 
أسمع، نا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي، نا أبو الزنباع 

لفرج بن عبد الرحمان القطان، نا عمر بن خالد نا عبيد هللا بن روح بـن ا
عمرو بن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن 

يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهتا ، قال: فباس عن النبيع
 .2(السواد كحواصل الحمام ال يريحون رائحة الجنة

بن المنهال نا أحمد بن الحسن أخبرنا أبو عبد هللا شعيب بن عبد هللا 
ابن إسحاق الرازي، نا أبو الزنباع روح بن الفرج بـن عبد الرحمان 

عبيد هللا بن عمرو بن عبد الكريم بن مالك الـقطان، نا عمر بن خالد نا 
عمرة في رمضان تعدل قال: ف الجزري عن عطاء عن جابر أن النبي

 .3 (حجة

ر بن محمد بـن سعيد البزار، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عم
نا أبو الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد الثغلبي، نا إبراهيم بن عبد هللا 

 األنصاري، نا إسماعيل بن مسلم عن الحسن الكجي، نا محمد بن عبد هللا
مـن كان لسانين في الدنـيا جعل هللا ل  ف :عن أنس، قال: قـال رسول هللا

أخبرنا الخصيب بن عبد هللا بن الخصيب  .4(يوم القيامة لسانين من نار
القاضي، نا أبي عبد هللا بن محمد بن الخصيب إمالءا، نا أحمد بن يحيى 

سعيد بن سليمان عن شريك عن جامع بن أبي راشد عن بن إسحـاق، نا 

                                                        
 . 383كتاب الصالة، حديث  –سنن الترمتي  -1
. 3679كتناب الترجنل، حنديث  –. سننن أبني داود 4983كتاب الزينة، حنديث  –سنن النسائي  -2

 . 2341مسند بني هاشم، حديث  –مسند أحمد 
 .1690كتاب العمرة في رمضان، حديث  –صحيال البخاري  -3
الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسنانين، وقند  …عمر أن  قال: ف مثل : ورد عن  -4

مقدمننة،  –ذكننر أننن  مننن كننان ذا وجهننين فنني النندنيا كننان ذا وجهننين عننند هللا(. رواه أبننو داود 
 .647حديث 
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يعلمنا التشهد كما يعلمنا  أبي وائل عن عبد هللا، قال: فكان رسول هللا
هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها  السورة من القرآن: التحيات

النبي ورحمة هللا وبركات ، السـالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد 
وأشهد أن محمدا عبده ورسول ، ولم يكن  /428/لو اله إال هللاأن ال إ

: فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلال ذات بيننا، 1يعلمنا هتا كما يعلمنا التشهد(
السالم، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما واهدنا سبل 

ا ظهر منها وما بطن، وبارل لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجن
وذرياتنا، أو قـال:  ذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا 

 .2 أتمها علينا بالخير(ألنعمـك من الشاكرين مثنين بها عليك، قائليها، و

أخبرنا أبو العباس منير بن محمد بن الحسن بن علي بن منير 
اق الشاهد قراءة علي ، وأنا أسمع، نا أبو الحسن علي بن محمد بن إسح

البغدادي قراءة علي ، وأنا أسمع، نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن عيسى 
ن بن معاوية نا محمد بن تليد الرعيني إمالء، نا أسد بن موسى، نا مروا

أبي قيس مولى بني هاشم عن رجل عن عبد هللا بن الزبير، قال: بن 
: سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عن  يقول على منبر رسول هللا

ا المهاجرين األولين، أكرموا التين صاحبوني، أكرموا التين كرموفأ
آووا ونصروا، ثم التين يلونهم خير ممن بعدهم، ثم التين يلونهم، ثم 

عـدهم. ثم يظهر الكتب فيشهد الرجل وال يصش تهفد أولئك خير ممن ب
ويحلف وال يصستحلف، ويبتل نفس  بخطب الزور وال يدعى. أال فمن 

من جماعتكم التي أفارقكم عليها فإن  3لجنة فال يفن تفيِرف سره بحبوحة ا
مالئكة تحرسها. فمن رغب عنها برئت من  ذمة هللا ورسول  وهو من 

فلف أحد عن األيمان ليعرف الرجل نفس ، أال الهالكين. أال وإياكم أن  أ يصس 
. أخبرنا أبو العباس 4فمن أشفق منكم من سيئة ورجا حسنة فتلك المؤمن(

منير الشاهد، نا أبو الحسن علي بن ن أحمد بن الحسن بن علي بن منير ب
أحمد بن إسحاق البغدادي، نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن عيسى بن 

                                                        
 . 1158التطبيق، حديث  –. سنن النسائي 610كتاب الصالة، حديث  –صحيال مسلم  -1
 . 825الصالة، حديث  كتاب –سنن أبي داود  -2
 كتا في النسختين، ولعل  يقصد: فال يفارق أو يخرج عن الجماعة.  -3
في كالم عمر هتا إشارة إلى حديثين نبويين، األول في  يوصي بأصحاب  ثنم النتين يلنونهم ثنم  -4

. والثناني يتحندث 2091كتناب الفنتن، حنديث  –التين يلونهم ثنم النتين يلنونهم. رواه الترمنتي 
ن أن قرننن  هننو أحسننن القنرون ويلينن  قننرن الصننحابة ثننم قنرن التننابعين ثننم قننرن تننابعي فين  عنن

 .6166التابعين. انظر الحديث بتمامة عند البخاري، كتاب اإليمان، حديث 
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، نا أسد بن موسى نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن تليد الرعيني إمالء
 أبي  سعد ابن إبراهيم عن محمد بن جبير، قال: فأتت امرأة عند النبي

بشيء، فأمرها أن ترجع إلي . فقالت: يا رسول هللا، أرأيت إن مت  فكل
 .1 جئت فلم أجدل، تعني الموت. قال: إن لم تجدني فأ ِت أبا بكر(

منير بن أحمد بـن الحسن الخشاب نا علي بن  أخبرنا أبو العباس
الرعيني، نا أسد ابـن موسى نا محمد بن خازم الكوفي عن عبد هللا بن 

لعبد  ن أبي مليكة عن عائشة، قالت: قال رسول هللاأبي بكر عن ب
ائتنِي بكتف حتى أكتب ألبي بكر كتابا ال يفترق الرحمان بن أبي بكر: ف 

الكتف، فقال: اجلس يأبى هللا والمؤمنون أن علي ، قالت: فقام ليجيء ب
 .2 (يختلف على أبي بكر

علي  أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار قراءة 
أبو عبد ال  محمد وأنا أسمع، نا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، نا 

ابن رزيق بن جامع المديني سنة سبع وتسعين ومائتين، نا أبو الحسين 
بن بشر األسدي الكوفي نا علي ابن هاشم بن البريد عن فطر بن  سفيان

بـة، خليفة عن أبي الطفيـل قال: جمع علي علي  السالم الناس في الرح
 3يـقول لي: يوم غد يرخم فقال: أنشد هللا امرءا مسلما سمع رسول هللا

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من ما قال: ف
إال قام يشهد، قال: فـقام أناس من الناس يشهدون، قال أبو  4 (عاداه

ي فكان في نفسي شيء، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت: إن ،الطفيل: فخرجت
يقول كتا وكتا، قال:  /429لو/سـمعت أمير الـمؤمنين علي علي  السالم 
 يقول ذلك كل . وما ينكر من ذلك، فقد سمعت رسول هللا

مد بن الحسين بن جعفر العطار، نا أبو محمد أخبـرنا أبو العباس أح
الحسن بن رشيق العسكري، نا أبو عبد هللا محمد بن رزيق بن الجامع 

و الحسين سفيان بن بشر األسدي، نا علي بن هاشم ابن المديني، نا أب
البريد عن فطر عن ابن إسحاق عن سعيد بن وهب وعمرو ذي مر 

                                                        
 . 3459كتاب فضائل الصحابة، حديث  –صحيال البخاري  -1
 لم أعثر على الحديث.  -2
م المحبننة والعطننف، والننرخيم الحسننن كننتا فنني النسننختين، والرخمننة لغننة فنني الرحمننة،  -3 خ  والننرَّ

 الكالم رقيق . اللسان.
. مسنند أحمند، 118المقدمنة، حنديث  -. سنن ابن ماجة 3646المناقب، حديث  -سنن الترمتي  -4

 .606المبشرين بالجنة، حديث 
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م: أشهد هللا امرءا مسلما سمع قال: قال علي علي  السالوزيد بن يثيع، 
يقول يوم غد يرخم ما قال إال قام، قال: فقام ثالثة عشر  رسول هللا

من كنت مواله ب وسبعة من جانب، قال: فرجـال فشهدوا ستة من جان
فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، وأحب من أحب  

 (.وأبغض من أبغض  وانصر من نصره واختل من ختل 

ءة قرا أخبرنا أبو حازم محمد بن الحسين ابن خلف الفراء البغـدادي
ي علي ، وأنا أسمع نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهد

ي البغو عزيزالدارقطني الحافظ، نا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد ال
 عطاء عن ابن جريال عننا وهب بن بغية نا عبد هللا بن سفيان الواسطي 

، فقال: أمشي أمام أبي بكر رضي هللا عن  أبي الدرداء، قال: فرآنيبن 
ما طلعت  خرة،يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا واآل

 شمس وال غربت على أحد بعد النبيئين أفضل من أبي بكر رضي هللا
 عن (.

 نلي بأخبـرنا أبو حازم محمد بن الحسين الفراء، قال أبو الحسن ع
 عمر الـدارقطني نا إبراهيم بن محمد العمـري، نا أحمد بن سهيل

ن ع الواسطي، قال نا محمد بن ماهان، نا أبو األحوص عن أبي إسحاق
من حفظني في ف أبي األحوص عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا

أصحابي ورد علي الحوق، ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي 
 (.ن بعيدالحوق، ولم يرني إال م

وب  إلى الدارقطني نا ابن منيع نا عبد هللا بن عمر الكوفي نا عبد 
عباس قال: لما أسلم  هللا ابن حراش نا العوام بن خوبش عن مجاهد ابـن

فقال: فيا محمد، قد استبشر  عمر نزل جبريل علي  السالم على النبـي
   .1 أهل السماء اليوم بإسالم عمر رضي هللا عن (

بو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد هللا أخبرنا أ
العسقالني نا أبو بكر محمد بن أحمد الخندري المقرئ بعسقالن، نا أبو 

د هللا بن أبان بن شداد قراءة علي ، وأنا حاضر، نا أبو الدرداء محمد عب
باد هاشم بن محمد األنصاري نا عمرو بن بكر السكسكي عن سفيان وع

ن أبي صالال عن أبي  عن أبي هريرة قال سمعت والربتي عن سهيل اب

                                                        
 . 100المقدمة، حديث  –سنن ابن ماجة  -1
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حرم هللا عينا بكت من خشية هللا على النار، وحرم هللا يقول: ف أبا القاسم
على  سهرت في طاعة هللا على النار، وحرم هللا عينا بكت في الدنياعينا 

الفردوس على النار. ويل لمن استطال على مسلم فانتقص  حق ، ويل ل  
 (.ثم ويل ل 

  إلى السكسكي عن الزبتي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي وب
ن، هنيئا للمتحابين في هللا جنات عدأن  قال: ف  سعيد الختري عن النبي

صف من نفس ، ومن أمسى وأصبال وهم  ومن أحب أن يرافقني فيها فلين
ماهي إال  :قالواالدينار والدرهم تكاثرا حشر مع اليهود والنصارى والتين

 (.1الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدهرحياتنا 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقرئ قراءة 
القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد هللا بن  علي  وأنا أسمع، نا

مة التهلي إمالء، نا أبي يعقوب ابن نصر بجير بن عبد هللا بن أسا
نا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس  إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر

من شهد أن ال ، قال: فبن مالك يحدث عن معاذ ابن جبل أن رسول هللا
 .2(قلب  وأني محمد رسول هللا دخل الجنة إاله إال هللا مخلصا من

و أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقرئ نا أب
 ن قديدسن بقاسم علي بن الحالقاسم الحسين ابن عبد هللا القرشي نا أبو ال

 هيعةلاألزدي، نا أبو الربيع ابن أخي رشدين نا ابن وهب أخبرني ابن 
يا ابن  ال هشام بن عبد الملك البن شهاب:عن يزيد بن أبي حبيب، قال: ق

 ا أمير : يشهاب، أبلغك أن  من قال: ال إاله إال هللا دخل الجنة، فقال ل
نفع ال تلفرائض، فلما نزلت الفرائض فكان ذلك قبل أن تنزل ا المؤمنين،

 ال إاله إال هللا إال بآدابها.

، لمقريأخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل ا /430لو/
ن علي الحسن بن علي ب نا أبو الحسن بن أبي الحسن المعدل نا أبو

ن بالحسن السرمدي األعسم، حدثني أشعب بن محمد الكالبي، نا عيسى 
ف  :م بن عروة عن أبي  عن عائشة قالت: قال رسول هللايونس عن هشا

 (.من ربى صبيا حتى يقول ال إاله إال هللا لم يحاسب  هللا

                                                        
 . 24اآلية  –سورة الجاثية  -1
 .22232ي مسند األنصار، حديث باق –مسند أحمد   -2
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  بن عمر بن الخطيب القاضي قراءةيب بن عبد هللاأخبرنا الخط
ا أبو نبيع علي  وأنا أسمع، قال أبي إمالء، نا يوسف بن يعقوب نا أبو الر

 هللا عن داوود بن أبي عمرة أن عليا رضي شهاب عن القاسم ابن الوليد
ي من ستحيعن  قال: ال يخافن أحدكم إال بتنب ، وال يرجو إال رب ، وال ي

ل: ال ن يقويتعلم، وال يستحيي من يعلم إذا سئل عما ال يعلم أال يعلم أن 
 أعلم.

نا  يابيأخبرنا الخصيب بن عبد هللا، نا أبي، نا جعفر بن محمد الفر
ن زيد بالحوارى، نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمان بن يأحمد بن أبي 

مصر جابر عن بشر بن عبيد هللا الحضرمي، قال: إن كنت ألركب إلى ال
 األمصار في الحديث الواحد. من

ن مد بأخبرنا الخصيب بن عبد هللا، نا أبي نا جعفر بن محمد نا أح
ن لمسيب كاعيسى نا عبد هللا بن وهب عن مالك بن أنس أن سعيد بن ا
 يقول: إن كنت ألسير الليالي واأليام في طلب الحديث الواحد.

ا ، نإمالء أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن محمد بن سعيد البزاز
الء ن داناج األصطخري إمالشيخ الزاهد أبو العباس أحمد بن الحسن ب

ن سى بسنة خمس وثالثين وثالثمائة، نا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ومو
الال رون ومحمد بن العباس المؤدب قالوا: نا الحكم بن موسى أبو صها

خي أبن ا قال: نا عبد هللا ابن أحمد الشيخ الصالال، نا العالء بن أسلم
 بكريالعالء بن زياد، عن روبة ابن العجاج قال: دخلت على النساب ال

 ثمال. قفت، تف وهللا وعرفقال لي: من أنت؟ قلت: ابن العجاج. قال: قفصَّر  
وا م يعلقال: لعلك كقوم عندي إن سفكفتُّ عنهم لم يسألوني وإن حدثتهم 

: لمروءة. قلتعني، قلت: أرجو أن ال أكون كتلك. قال: فما أعداء ا
يحا تخبرني. قال: بنو عم السوء، إن رأوا صالحا دفنوه وإن رأوا قب

كتب، لكده افآفت  نسيان ، ونأذاعوه. ثم قال: إن للعلم آفة ونكدا وهجنة؛ 
 وهجنت  نشره عند غير أهل .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد بن 
نا  بن الربيع بن محمد العبدي، النحاس إمالء، أنا أبو الفضل يحيى

 إسحاق بن إبراهيم ابن يونس، ثنا أبو الطيب الضرير أحسب  عن
 األصمعي عبد الملك: فالبسيط(
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 العلننننم زيننننن وتشننننريف لصنننناحب 

 

 فاطلب هديت فننون العلنم واألدبنا

 
 ال خيننر فننيمن لنن  أصننل بننال أدب

 

 حتننى يكننون علننى مننا زاننن  حنندبا

 
كنننننم منننننن حسننننننيب أخننننني عننننننز 

1وطمطمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
 

 

 ٍم لدى القوم معروف إذا انتسنباد  ف

 
 فنننني بيننننت مكرمننننة آبنننناؤه نجننننب

 

 كانوا رؤوسنا فأمسنى بعندهم ذنبنا

 
 وخامننننل مقننننرف اآلبنننناء ذو أدب

 

 نسنننباننننال المعنننالي واألمنننوال وال

 
 العلننننم كنننننز وذخننننر ال نفنننناد لنننن 

 

 نعننم القننرين إذا مننا عنناقال صننحبا

 
نننلفبف   قننند يجمنننع المنننرء مننناال ثنننم يصس 

 

 والحربنننا عمنننا قلينننل فيلقنننى النننتل

 
 وجننننامع العلننننم مغبننننوط بنننن  أبنننندا

 

 فنننال يحننناذر منننن  الفنننوت والسنننلبا

 
 ينا جننامع العلننم نعننم الننتخر تجمعنن 

 

 بننننننن  درا وال ذهبنننننننا نَّ لف دِ ع نننننننال تف 

 
 ديك بننن  تحمننند معيشنننت فاشننندد يننن

 

 بنن  تنننال الغنننى والنندين والحسننبا

 

الخلعي  2آخر الجزء الخامس من الفوائد المنتقاة من مسموعات
 لعالمين.ن  والحمد هلل رب ارضي هللا ع

 وكتبت من نسخة عتيقة عليها سماع جملة من المشايخ منهم عبد
يها وعلالعظيم المنتري وعليها خط ، ومن المتأخرين الحافظ ابن حجر 

 خط .

ومما انتقيت  من الجزء السادس: أخبرنا شيخنا بسنده  /431لو/
د هللا شعيب بن أحمد المتقدم إلى القاضي أبي الحسن الخلعي، قال: أنا عب

بن المنهال، أنا أحمد ابن الحسن ابن إسحاق بن عتبة الرازي، نا أبو 
الد نا بكر الفرج بن عبد الرحمان القطان نا عمرو بن خالزنباع روح بن 

بن مضر عن عمرو ابن الحارث عن ابن الزبير المكي عن ابن الطفيل 

                                                        
 الطمطمة العجمة، والطمطم األعجم التي ال يفصال.  -1
 في النسختين: فمن مسموعاتي الخلعي(. -2 
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جمع في  ول هللاعامر بن واثلة البكري أن معاذ بن جبل حدث  أن رس
 .1غزوة تبول بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى رجعنا

أخبرنا أبو عبد هللا شعيت بن عبد هللا بن المنهال نا أحمد بن إسحاق 
عتبة الرازي، نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمان  ابن

القطان، نا عمرو بن خالد نا بكر مضر عن عمر بن الحارث عن محمد 
الظهر  بن المنكدر عن أنس بن مالك أن  قال: فصلينا مع رسول هللا

بالمدينة أربع ركعات ثم خرج إلى بعض أسفاره، فصلى بنا العصر عند 
 .2الشجرة ركعتين(

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد سعيد البزاز نا 
بن عبد أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني نا أبو موسى يونس 

األعلى الصدفي نا عبد هللا بن وهب حدثني يعقوب بن عبد الرحمان 
أبي وقاص عن  الزهري عن أبي  عن عبد الرحمان بن هاشم بن عتبة بن

قال: ففكأنها  قال: لما جاء جبريل بالبراق إلى رسول هللا أنس بن مالك
فسار صرت أذنيها، فقال لها جبريل: مد يا براق، فوهللا ما ركبك مثل ، 

فإذا هو بعجوز نائية على جانب الطريق، فقال: ما هته  إلى رسول هللا
ياجبريل؟ قال جبريل: سر يا محمد، فسار ما شاء هللا أن يسير، فإذا 

دعوه منتحى عن الطريق، هلم يا محمد، فقال ل  جبريل، سر يا بشيء ي
ال: محمد، فسار ما شاء هللا أن يسير، قال، ثم لقي خلقا من الخلق، فق

السالم عليك يا أول والسالم عليك يا آخر والسالم عليك يا حاشر، فقال 
ل قي  الثاني، فقال ل  مثل  جبريل: اردد السالم يا محمد، فرد السالم. ثم ل

مقالة األول. ثم لقي  الثالث فقال ل  مثل مقالة األولين حتى انتهى إلى بيت 
اللبن.  ول الرسولالمقدس، فعرق علي  الماء والخمر واللبن، فتنا

فقال ل  جبريل: أصبتف الفطرة، لو شربتف الماء لغرقتف  /432لو/
 ولغرقت  أمتك، ولو شربت الخمر لغويت ولغويت أمتك. ثم بصعث ل  آدم

م  رسول هللا هص فمَّ تلك الليلة. ثم قال ل  جبريل: أما  ومن دون  من األنبياء ففأ
ق من الدنيا إال ما بقي من العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يب

                                                        
كتناب الصنالة، حنديث  –. سننن ابنن ماجنة 1148صنالة المسنافرين، حنديث  –صحيال مسلم  - 1

877.. 
 .540كتاب الصالة، حديث  –سنن الترمتي  - 2
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و هللا إبليس أراد أن تلك العجوز، وأما التي أراد أن تميل إلي  فتلك عد
 .1 ى وعيسى(تميل، وأما التين سلموا عليك فتلك إبراهيم وموس

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى اإلشبيلي 
بن عالن الحراني  قراءة علي ، وأنا أسمع، نا أبو الحسن علي بن الحسن

إمالءا، نا أبو العالء أحمد ابن صالال نا محمد بن حميد الرازي، أراه 
ل بن نا محمد بن عتبة ابن أبي حازم عن سهقال، نا زاخر بن سليمان 

، فقال: فإن هللا عز وجل يقرئك سعد أن جبريل علي  السالم أتى النبي
حببت فإنك السالم ويقول لك: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أ

مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزى ب ، واعلم أن شرف المؤمن قيام  
 .2وعزه استغناؤه عن الناس( بالليل

الكوفي قراءة علي ، وأنا أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق 
أسمع نا إسماعيل بن يعقوب بن الجراب البغدادي إمالءا، نا عبيد هللا ابن 

ي مريم، نا ابن فروخ نا أسامة، أخبرني عبد الواحد بن شريك نا أب
، عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده قال: جاء رجل إلى رسول هللا

رت   –تأتي وقد لصطَّت  حوضي –فقال: فيا رسول هللا، هل في الناقة من أفج 
(إِن  سفقفي تصهفا؟ قال رسول هللا ى أجرت رَّ  .3 : في كل كبد حف

ريق الكوفي قراءة علي ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن ز
نا إسماعيل بن يعقوب بن الجراب البغتادي قراءة علي ، وأنا وأنا أسمع، 

محمد بن الحسن  أسمع، نا محمد بن زياد السمسار، نا محمد بن حاتم نا
الواثقي ثقة مرضي عن معونة بن يحيى عن الزهري عن عروة عن 

                                                        
. األنبينناء، حننديث 5245-5281األشننربة، حننديث  –فنني عنندة مواضننع  –صننحيال البخنناري  - 1

 كتاب األشربة.  -. سنن الترمتي4432. تفسير اإلسراء، حديث3214-3254
(. قننال: قننال الصنننعائي، حننديث 257الفوائنند المجموعننة فنني األحاديننث الموضننوعة فص - 2

 موضوع.
بنل تغشنى حياضني، قند لطتهنا عن ضالة اإل عن سراقة بن جحشم، قال: فسألت رسول هللا - 3

كتنناب  –إلبلني، فهنل لني منن أجنر إن سنقيتها؟ قنال: فني كنل كبند حنرَّ أجنر( رواه ابنن ماجنة 
. والط الحنوق بنالطين لوطنا: طفيَّنفن  وملسن  2972اإلبل، باب   فصل صندقة المناء، حنديث 

 وطاله.
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 تسمع  الحفظة عن قال: ف يفضل التكر التي ال عائشة قالت: ذكر النبي
 .1 مع  بسبعين ضعفا(التي تس

أنا أبو العباس منير بن الحسن بن علي بن منير الشاهد قراءة علي  
البغتادي   /433/لو حمد بن إسحاقوأنا أسمع، نا أبو الحسن علي بن أ

قراءة علي  وأنا أسمع، نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن عيسى بن تليد 
ى، نا ابن لهيعة، نا أبو قبيل أن  سمع شقيا يقول: إمالء، نا أسد ابن موس

، قال أبو قبيل: ال أحسب  إال عبد هللا بن حدثني رجل من أصحاب النبي
، فقال: ف هتا كتاب من رب العالمين هللا عمرو، قال: خرج علينا رسول

في  أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أصجمل على 
زاد فيهم، وال ينقص منهم أبدا. وهتا كتاب أهل النار آخرهم فال يص 

أبدا. فقال بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ال يصزاد فيهم وال ينقص منهم 
ففِفيمف العملص إذن إن كان هتا األمر قد فصرغ من ؟  :أصحاب رسول هللا

: سددوا وأبشروا، إن صاحب الجنة يصختم ل  بعمل فقال رسول هللا
مل. وإن صاحب النار يصختم ل  بعمل أهل النار، وإن عمل أي عالجنة، 

بيده، فمدها، فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة  ثم قال رسول هللا
 .2 وفريق في السعير(

أخبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن الشاهد، نا أبو الحسن 
ود بن علي ابن أحمد بن إسحاق البغتادي، نا أبو عمرو مقدام بن داو

عيسى بن تليد الرعيني، نا أسد بن موسى، نا الليث بن سعد عن ابن قبيل 
يعني، قال: خرج  عن شقي األصبحي عن بعض أصحاب رسول هللا

وفي يده كتابان، فقال: فأتدرون ما هتا؟ فقال: ال، أال  علينا رسول هللا
أهل تخبرنا يا رسول هللا. فقال: هتا كتاب من رب العالمين في  أسماء 

الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أصجمل على آخرهم، فال يزاد فـيهم وال 
؟ قال بلى، سددوا وقاربوا ينقص منهم أحد. فقال بعضهم: ففِلمف نعمل إذن

فإن صاحب الجنة يختم ل  بعمل أهل الجنة، وإن عمل أفنَّى عمل. وإن 

                                                        
إلنى زوائند ابنن  : فخينر النتكر الخفني، وخينر النرزق منا يكفني(. منوارد الظمنآنمثلن : قنال - 1

. مثل  فيفضنل النتكر 2323باب إخفاء التكر، حديث  –حيان، للحافظ الهيتمي. كتاب األذكار 
 .  15093على النفقة في سبيل هللا تبارل وتعالى بسبع مائة ضعف(. مسند أحمد، حديث 

حنديث  كتاب القدر، باب ما جاء أن هللا كتب كتابا ألهل الجننة وأهنل الننار، –سنن الترمتي  - 2
 . 3866كتاب اإليمان، حديث   -. النسائي 2141
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ل بيده: صاحب النار يختم ل  بعمل أهل النار وإن عمل أنى عمل. وقا
 فرغ ربكم من الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير(.

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد إمالء، 
باس أحمد بن الحسين بن داناج األصطخري نا الشيخ الزاهد أبو الع

وثالثمائة، نا إسحاق بن إبراهيم بن  /434لو/إمالء سنة خمس وثالثين 
: قرأنا على عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري عباد الديري، قال

أبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول أخبرني 
لحبة السوداء، فإن فيها شفاءت من يقول في الشونيز: فعليكم بهته ا هللا

 .1 كل شيء إال السام. يريد الموت(

لبزاز أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد ا
ثمان وثالثين  إمالء، أنا أبو الحسن أحمد بن سعيد البغتادي سنة

وثالثمائة، نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد ال  بن مسلم ومعاذ بن مثنى 
اللفظ ألبي مسلم، قاال: نا بكار بن محمد السيريني ثنا ابن عون العنبري و

دخل على بالل  عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول هللا
تمرتين، فقال: فما هتا يا بالل؟ قال ثمر أدخره. فقال: فوجد عنده نوى 

 ويحك يا بالل، أفوف ما تخاف أن يكون ل  بخار في النار، أفن ِفق  يا بالل وال
 . 2تخش من ذي العرش إقالال(

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز نا 
د بن يحيى بن سليمان المروزي نا عاصم أحمد بن سعد البغـتادي نا محم

 بن علي نا قيس عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن
مر فقال ل : فما على بالل وعنده صبر من ت عبد هللا، قال: دخل النبي

                                                        
كتناب السنالم، منا جناء فني   –. صنحيال مسنلم5255كتاب الطب، حديث  –صحيال البخاري  - 1

كتنناب السنالم، مننا جنناء فنني الحبننة السننوداء،  -. سنننن الترمننتي 4103الحبنة السننوداء، حننديث 
 . 3438الطب، حديث  -. ابن ماجة 2041حديث 

(. وجناء فني مختصنر 243ص 1راني في الكبير. كشف الخفاء ومزيل اإللبناس فجرواه الطب - 2
ومتاأنفقتم متن شتيء فهتو  منن سنورة سنبأ، 39(، في شرح اآلينة 134ص 3شرح ابن كثير فج

أي مهمننا أنفقننتم مننن شننيء فيمننا أمننركم بن ، فهننو يخلفنن  علننيكم فنني النندنيا بالبننتل وفنني  يخلفتـه
ي الحنديث فيقنول هللا تعنالى: أنفنق أنفنق علين (، وقنال اآلخرة بنالجزاء والثنواب، كمنا ثبنت فن

 فأنفق يا بالل، وال تخش من ذي العرش إقالال(.  رسول هللا 
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هتا؟ قال: أعدت  لك ولضيافتك. قال: أما تخش أن يكون ل  بخار في 
 .1 قالال(جهنم، أنفق يا بالل وال تخش من ذي العرش إ

أخبرنا الخصيب بن عبد هللا بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة، 
وأنا أسمع، نا أبي القاضي أبو بكر عبد هللا بن محمد بن الخصيب 

ءا، نا محمد بن يحيى بن سليمان، نا عاصم بن علي، نا القاضي إمال
المسعود عن الفرات بن أبي الفرات عن أبي الطفيل عن خديفة بن أسيد، 

ونحن نتتاكر الساعة، فقال: فماذا تتكرون،  : أطلع علينا رسول هللاقال
ماذا تتاكرون؟ أوف قدم ذلك أو أخر الشك مني؟ قلنا: الساعة يا رسول هللا. 

إن الساعة ال تقوم حتى يكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة قال: 
بالمغرب وخسف في  /435لو/وثالث خسوف: خسف بالمشرق وخسف 

ن مغربها، وفتال ياجوج وماجوج، ة العرب، وطلوع الشمس مجزير
ونزول عيسى ابن مريم، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 

 .2 المحشر(

هللا بن محمد بن الخصيب، نا أبي عبد هللا  أخبرنا الخصيب بن عبد
بن محمد ابن الخصيب إمالء، نا إبراهيم بن هاشم إمالء علينا في مسجد 

في جمادى األخيرة من سنة خمس وتسعين، نا شيبان بن يوم الجمعة 
 فـروخ، نـا جرير بن حازم، نا الحسن نا عمرو بن تغلب أن رسول هللا

قاتلوا قوما عراق الوجوه صغار األعين، قال: فمـن أشراط الساعة أن ت
 .3 كأن وجوههم المجان المطرقة(

بزاز نا أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد سعيد ال
يونس بن عبد األعلى عن أبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المدني نا 

الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالال عن الحسن عن 
قال: فال يزداد األمر إال شدة، وال الدنيا إال إدبارا، وال  لنبيأنس عن ا

                                                        
: فأال إن بعند زمنانكم هنتا زمنان غضنوق، يعنض مثل  فعن حتيفنة قالنك، قنال رسنول هللا  -1

 (.134ص 3الموسر على ما في يده حتار االنفاق( مختصر تفسير ابن كثير فج
-4031كتناب الفنتن، حننديث  –. سنننن ابنن ماجنة 2183كتناب الفنتن، حنديث  –نن الترمنتي سن -2

4045. 
. مسنند 4088كتناب الفنتن، حنديث  –. ابنن ماجنة 2215كتناب الفنتن، حنديث  –سنن الترمنتي  -3

 .19754مسند البصريين، حديث  –أحمد
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مهديف إال  الناس إال شحا، وال تقوم الساعة إال على شرار الناس، وال
 .1 عيسى ابن مريم(

  علي أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقالني قراءة
بو ا أبعسقالن ن وأنا أسمع، نا أبو بكر محمد بن محمد الحندري المقرئ

رداء الد محمد عبد هللا بن أبان ابن شداد قراءة علي  وأنا أسمع نا أبو
اد كر السكسكي عن الربتي وعبهاشم بن محمد األنصاري نا عمرو بن ب

ال قال: فيصي عن زيد بن أسلم عن أبي  عن عمر بن الخطاب عن النبي
وا ، ادخلنيان في الدصائال يوم القيامة: أين التين أكوموا الفقراء والمساكي

 ادواعالجنة ال خوف عليكم وال أنتم تحزنون. ويصيال صائال: أين التين 
 لى منابر من نور فيحدثون هللامرضى الفقراء والمساكين، فيجلسون ع

 والناس في الحساب(.

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد هللا، نا أبو 
ري، نا عبد هللا بن أبان بن شداد أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الحند

الدرداء هاشـم بن أحمد األنصاري نا عمر بن بكر السكسكي عن الربتي 
: قرظي عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللاعن محمد ابن كعب ال

 . 2 الطامع( /436لوفخيار المؤمنين القانع، وشرارهم/

نا أبو بكر  أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقالني
محمد بن أحمد الحندري، نا عبد هللا بن أبان بن شداد نا أبو الدرداء هاشم 

كسكي عن سفيان وعباد بن بن محمد األنصاري، نا عمر بن بكر الس
منصور ابـن المغيرة عن مجاهد عن كعب أن الرب تباركت أسماؤه، 

، وإذا قصل  ذنب عصجلت عقوبت قال: فيا موسى إذا رأيت الغنى مقبال فف 
رأيت الفقر مقبال ففقصل  مرحبا بشعار الصالحين. يا موسى إنك لن تتقرب 

ولم تأت بعمل أحبط  إلي بعمل من أعمال البر خير من الرضى بقضائي،
لحسناتك من البطر. وإيال والتضرع ألبناء الدنيا إذا أعرق عنك. 

فد ِن أبواب رحمتي فتصغ لق عنوإيال أن تجود بدينك لدنياهم. إذن آمر ب ك. أ
د  مجالسهم  م  علي، وأبعد األغنياء وبفع ِ رف ب مجالسهم منك تفك  الفقراء وقفر ِ

                                                        
لفوائننند ا –موضنننوع  –. قنننال الشنننوكاني4029كتننناب الفنننتن، حنننديث  –سننننن ابنننن ماجنننة  - 1

 (.174ص 1(. معجم الطبراني فج772ص 1منكر فج –(.قال األلباني510فص
: فقند أفلنال منن هندي إلنى اإلسنالم، ورزق الكفناف وقننع بن ( صنحيال سننن ابنن مثلن : قنال  - 2

 -: فبئس العبند عبند طمنع يقنوده( سننن الترمنتي . وقال 3338كتاب الزهد، حديث  –ماجة 
 . 45كتاب القيامة، حديث 
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لن تلقاني بكبيرة من الكبائر أشد منك. ال تركن إلى حب الدنيا، فإنك 
عليك من الركون إلى حب الدنيا. يا موسى قل للمتنبين النادمين أبشروا، 

 بين اخسؤوا(.وقل للعاملين المعج

و محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوفي، نا إسماعيل أخبرنا أب
بن يعقوب ابن الجراب البغتادي إمالء، نا محمد بن غالب بن حرب 

ا أبو المعتمر عمار بن زربي، نا بشر بن منصور السليمي عن التمتام، ن
داوود بن أبي هند عن وهب بن منب ، قال: قرأت في بعض الكتب التي 

ن هللا قال لموسى علي  السالم، أتدري ألي شيء نزل هللا من السماء، فإأ
كلمتك؟ قال: ألي شيء؟ قال: ألني اطلعت على قلوب العباد فلم أر قلبا 

 .1لي من قلبك(أشد حبا 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا الرحمان بن محمد بن سعيد الشاهد إمالًء، 
يم بن نا أبو الفضل يحيى بن الربيع بن محمد العيدي، نا إسحاق بن إبراه

 (الكامل: ف2يونس، نـا الربيع بن الفضل، قال: من قول علي علي  السالم

 بننننننني إنننننننني واعنننننننظ ومنننننننؤدبأ

 

 فننننننافهم فننننننإن العاقننننننل المتننننننأدب

 
 واحفنننننظ وصنننننية والننننند متحننننننن

 

 يغنننننندول بنننننناآلداب ال يتغضننننننب

 
 بننننننني إن الننننننرزق مكفننننننول بنننننن أ

 

فعلينننننننننننك باإلجمنننننننننننال فيمنننننننننننا 

 /437لرررررررررررررررررررررررو/تطلنننننننننننننننننننننننب
 ال تجعلننننن المننننال كسننننبك مفننننردا 

 

 ى إالهننك فنناجعلن مننا تكسننبوتقنن

 
 واتنننل الكتننناب كتننناب ربنننك موقننننا

 

 فنننيمن يقنننوم فيننن  هننننال وينصنننب

 
 بنننننننننننـتدبر وتفكنننننننننننر وتقنننننننننننرب

 

 قننننننننربإن المقننننننننرب عنننننننننده يت

 
 واعبنننند إالهننننك باإلنابننننة مخلصننننا

 

 وانظر إلنى األمثنال فيمنا تضنرب

 

                                                        
ثلنن : قننال هللا تعننالى لموسننى فإننني اصننطفيتك علننى الننناس برسنناالتي وبكالمنني،  أي علننى م - 1

جميع الناس مع الموجنودين فني زماننك، وقند قينل: إن هللا تعنالى قنال: ينا موسنى، أتندري لنم 
اختصصنتك بننالتكليم منن بننين النناس؟ قننال: ال، قنال: ألننني لنم يتواضننع إلني أحنند تواضننعك(. 

 (.471ص 2مختصر تفسير ابن كثير فج
القصيدة موجودة في ديوان اإلمام علي بن أبي طالب، جمع وترتينب عبند الكنريم الكنرم منع   -2

 (.26اختالفات كثيرة فص 
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 وإذا مننننررت بآيننننة تصننننف العننننتا

 

 ب فقننل وعينننك بننالتخوف تسننكب

 
 رةينننا منننن يعنننتب منننن يشننناء بقننند

 

 ال تجعلنننننني فننننني النننننتين تعنننننتب

 
 بنننادر هنننوال إذا هممنننت بصنننالال

 

 وتجننننننب األمنننننر النننننتي يتجننننننب

 
 واعمننل لنفسننك إن أردت حباءهننا

 

 يتقلنننننننننبن بأهلننننننننن  إن الزمنننننننننا

 
 بننني كننم صنناحبت مننن ذي غنندرةأ

 

 من تصحب ن  رف ظص صحبت فان  فإذا 

 
 واجعنننل صننننديقك مننننن إذا آخيتنننن 

 

 حفظ اإلخاء وكان دونك يضنرب

 
 ملنننق اللئنننـام فنننإنهمواحنننتر ذوي ال

 

 فنني النائبننات عليننك فننيمن يخطننب

 
 ولقنند نصننحك إن قبلننت نصننيحتي

 

 والنصال أرخص ما يباع ويوهب

 

بسنده إلى أبي الحسن الخلعي  ن: أخبرنا شيخناومن الجزء الثام
قال: نا الشيخ أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد سعيد البزاز 

عثمان سعدان بن نصر بن منصور  قراءة علي  بمكة، وأنا أسمع، نا أبو
المخرمي، نا سفيان بن عيينة، أبو محمد الهاللي عن عمرو عن ابن أبي 

أم الدرداء تروي  عن أبي الدرداء عن  مليكة عن يعلى بن مملك عن
، قال: فمن أصع ِطي حظ  من الرفـق فقد أصعطي حظ  من الخير. النبي

رم حظ  من الرفـق فقد حرم حظ  من ال خير. وقال: وإن أثقل ومن حص
 .1 شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن هللا يبغض الفاحش البتي(

د بن الحسن بن إسحاق بن أخبرنا أبو عبد هللا بن المنهال، نا أحم
 /438لو/أبو الزنباع روح بـن الفرج بن عبد الرحمان  عتبة الرازي، نا

بن أبي القطان، نا يوسف بن عدي، نا أبو بكر بن عياش عن عاصم 
 عن قول هللا عز وجل: صالال عن أبي الدرداء، قال: سألت رسول هللا

                                                        
كتناب مسنند األنصنار، حنديث  –. مسنند أحمند 2013كتاب البنر والصنلة، حنديث  –الترمتي  -1

24028-26273. 
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الحياة الدنيا لهم البشرى في1ي عنها أحد قبلـك، ه ، قـال: فما سألنـي
 .2 الرؤيا الحسنة، يراها المؤمن أو تصرى ل (

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى الشاهد، نا أبو 
محمد بن عثمان اإلمام إمالء، نا أبو عبد هللا عبد الكريم  الحسن أحمد بن

ت بن إبراهيم بن حبان، نا الحسين بن الفضل بن أبي حديدة، قال: سمع
ضمرة بن ربيعة القرشي الرملي، يقول: سمعت يحيى بن أبي عمرو 

أبا  الشيبـاني، يقول: سمعت عمرو بن عبد هللا الحضرمي، يقول: سمعت
، يقول: فإن هللا استقبل بي ول: سمعت رسول هللاأمامة الباهلي، يق

الشام، وولى ظهري إلى اليمن، فقال لي: يا محمد إنـي جعلت ما وراءل 
، وجعلت ما اتجاهك عصمة لك ورزقا. قـال: والتي نفسي بيده، مددا لك

الشرلف وأهلف  حتى يسير ال يزال هللا يزيد في اإلسالم وأهِل  وينقص 
ين ال يخشى إال جورا، يعني جور السلطان. قيل يا الراكبص بين النطفت

رسول هللا، وما النطفتان؟ فقال: نحو المشرق والمغرب. قال: وقـال 
 .3ي نفسي بيده ليبلغن هتا الدين ما بلغ الليل(الت: والنبي

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوفي، قراءة علي  
الجراب البغتادي إمالء، نا  وأنا أسمع، أنا إسماعيل بن يعقوب بن

إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا حفص بن عمر الحوضي، نا شعبة عن 
، قال: فأصعطيت ن النبيواصل األحدب عن مجاهد عن أبي ذر ع

 .4 الشفاعة وهي ثابتة لمن مات من أمتي ال يشرل باهلل شيئا(

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار قراءة علي  
وأنا أسمع، نا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، نا أبو عبد هللا محمد 

ا عبدة بن عبد بن رزيق ابن جامع المديني سنة تسع وتسعين ومائتين، ن
الرحيم، نا وكيع نا األعمش عن عدي بن ثابت األنصاري عن زر بن 

                                                        
 .64اآلية  –سورة يونس   -1
كتناب الرؤينا،  -. سننن ابنن ماجنة 3031-2201-2199ؤينا، حنديث كتناب الر –سنن الترمنتي  -2

 . 3388حديث 
: ال يزال اإلسنالم يزيند وأهلن  حتنى يسنير الراكنب بنين النطفتنين ال يخشنى جزء من : فقال - 3

: فلينبلغن هنتا (. جنزء آخنر منن : قنال416ص 2جنوًرا(. غرينب الحنديث البنن الجنوزي فج
 (. 35ص 1ة فجالدين ما بلغ الليل(. حياة الصحاب

 .20463-2606مسند بني هاشم، حديث  –. أحمد3602كتاب الدعوات، حديث  –الترمتي  - 4
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األمي أن  ال  بيحبيش عن علي رضي هللا عن ، قال: فلعهد إلي الن
 .1 إال مؤمن وال يبغضني إال منافق( يحبني

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار، نا، أبو محمد 
ري، نا، أبو عبد هللا محمد بن رزيق بن جامع الحسن ابن رشيق العسك

ا ابن أبي ليلى عن المنهال بن المديني نا عبدة بن عبد الرحيم، نا وكيع ن
بن أبي ليلى قال: فكان علي علي  عن عبد الرحمان  /439لو/عمرو 

السالم يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء. فقيل 
أل ، فقال: يا رسول هللا، إني أرمد العين، ألبي: لو سألت  عن هتا. فس

فتفل في عيني، وقال: اللهم أذهب عن  الحر والبرد. فما وجدتص حرا وال 
: ألعطين الراية رجال يحب  هللا ومئت. فقال علي  السالمبردا منت ي

. قال: فتشوق الناس إليها، 2ورسول  ويحب هللا ورسول ، ليس بفرار(
، فأعطاه الراية. قال: وقال ابن أبي ليلى عن فبعث إلى علي علي  السالم

بن عمرو قال عـبد الرحمان: وكـان أبي يسمر مع علي علي   المنهال
 السالم.

مد بن رزيق الكوفي، نا إسماعيل أخبرنا أبو محمد الحسن بن مح
بن يعقوب ابن الجراب البغتادي، نا الحسن بن سليمان بن نافع الدارمي، 

ن غياث، نا خلد، أنا حسين بن قيس عن عكرمة نا عبد الواحد يعني اب
: فمن قبض يتيما من بين المسلمين عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا

وجل أوجب هللا ل  الجنة البتة، إال  إلى طعام  وشراب  حتى يغني  هللا عز
أن يعمل ذنبا ال يغفر. ومن عال ثالث بنات فأحسن إليهن وزوجهن فل  

رسول هللا أو اثنين، قال: أو اثنين، حتى لو قال: أو  الجنة. قال قائل: يا
. فومن أذهب هللا عز وجل كريمتي  كان تواب  على 3 واحدة، لقال واحدة(

. قال: 4 ا رسول هللا، وما كريمتاه، قال: عيناه(هللا عز وجل، فقالوا: ي
فكان ابن عباس إذا حدث بهتا الحديث قال: هتا وهللا من كرائم الحديث 

رِ   ِه.وغصرف

                                                        
المقدمنة،  -. ابنن ماجنة 4936اإليمنان، حنديث  –. النسائي113كتاب اإليمان، حديث  –مسلم  - 1

 .111حديث 
 .1062مسند العشرة، حديث  –. أحمد 114ابن ماجة ، حديث  -2
 .1917-1912البر والصدقة، حديث  كتاب –الترمتي  -3
 . 13510مسند المكثرين، حديث  –. أحمد 2400كتاب الزهد، حديث  –الترمتي  -4
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وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج، قال: أنا أبو القاسم 
علي ابن يعقوب بن إبراهيم الهمداني قراءة علي  وأنا أسمع بدمشق، نا 

إسحاق بن الحريص، نا إبراهيم بن هشام، حدثني أبي عروة  محمد بن
بن رويم عن هشام بن عروة عن أبي  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

فمن كان ذا وصلة ألخي  المسلم إلى ذي سلطان في  رسول هللا قال
 مبلغ بر أو تيسير عسير أعان  على إجازة الصراط يوم دحض األقدام(

1. 

أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى الشاهد، نا أبو  أخبرنا أبو العباس
الطيب محمد بن جعفر بن در بن غندر، نا إسماعيل بن علي الشافعي، نا 

إبراهيم بن كثير الصيرفي، نا أبو نواس الحسن ابن هانئ، نا  محمد بن
بن مالك، قال: قال رسول  /440لو/حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس 

حتى يحسن الظن باهلل، فإن حسنف الظن باهلل ثمنص فال يموتن أحدكم  هللا
 .2 الجنة(

أخبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير 
، نا أبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق البغتادي، نا أبو عمرو الشاهد

ام بن داوود ابن عيسى بن تليد الرعيني إمالء، نا أسد بن موسى، نا مقد
ة حدثني ثابت البناني، أخبرني عبد الرحمان أن رسول المبارل بن فضال

صلى صالة الصبال، فلما قضى صالت  قال: فأيكم أصبال اليوم  هللا
ال عمر بن الخطاب: أما أنا يا رسول هللا بت الليلة وأنا ال صائما؟ فق

فسي بالصوم، فأصبحت مفطرا. وقال أبو بكر: أما أنا يا رسول أحدث ن
نفسي بالصوم، فأصبحت صائما. قال: فأيكم عاد  هللا فبت الليلة أحدث

اليوم مريضا؟ فقال عمر: يا رسول هللا، إنا صلينا الساعة ولم نبرح 
دص  المرضى. فقال أبو بكر: أنا يا رسول هللا أخبرونا باألمس أن  فكيف عفو 

ِجعت فجعلت طريقي علي ، فسألت عن  ث م أخي عبد الرحمان بن عوف وف
: فأيكم تصدق اليوم بصدقة؟ فقال عمر: ول هللاأتيت المسجد. فقال رس

يا رسول هللا، وهللا ما برحنا معك منت صلينا، أو قال: لم نبرح منت 
يف نتصدق. فقال أبو بكر: أنا يا رسول هللا لما جئت من عند صلينا، فك

لعبد عبد الرحمان بن عوف دخلت المسجد، فإذا سائل يسأل وابنت 
                                                        

(. وقننال ابننن الجننوزي: هننتا حننديث ال يثبننت. العلننل 161ص 1المعجننم الصننغير للطبراننني فج -1
 (. 520ص 2المتناهية في األحاديث الواهية. فج

 .5125_5124الجنة وصفة نعيمها، حديث  –الجزء األول من الحديث: مسلم  - 2
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أنت  1رةت، فأختتها فناولتها للسائل. ]قال[:الرحمان بن أبي بكر مع  كس
فأبشر بالجنة، أنت فأبشر بالجنة. فلما سمع عمر بتكر الجنة تنفس، فقال: 

، فقال كلمة رضي بها عمر. فقال رسول ظر إلي  رسول هللاهاه. فن
: رحم هللا عمر، إن عمر يقول: ما سبقتص أبا بكر إلى خير قط إال هللا

 .2 سبقني إلي (

ا الخصيب بن عبد هللا بن محمد بن الخصيب قراءة علي  وأنا أخبرن
أسمع، قال: نا أبي القاضي أبو بكر عبد هللا بن محمد بن الخصيب 

الء، نا أحمد بن يحيى بن إسحاق، نا عبد األعلى بن حماد النرسي، نا إم
منكدر يعقوب بن إسحاق الحضرمي، نا سعيد بن خالد عن محمد بن ال

، وسعيدت من هلك ل رسول هللاعن جابر، قال: قا : فالمؤمنص واهي راقعت
ق عفٍة(  .3على رص

حمد إمالءا، أخبرنا الخصيب بن عبد هللا، قال: نا أبي عبد هللا بن م
وليد النرسي، نا عبد الواحد أنا يحيى ابن محمد النحتري، نا عباد بن ال

رة بن هبي /441لو/بن زياد نا سليمان األعمش نا أبو نجى مولى جعدة 
: فيا رسول هللا، فالنة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي يقول: قيل للنبي

. قالوا: ، هي في النار: ال خير فيهاجيرانها بلسانها. فقال رسول هللا
وال تؤذي أحدا،  –يعني األقط  –فالنة تصلي المكتوبة وتصدق باألثوار 

 .4 : أبشر، فهي في الجنة(فقال

ن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أخبرنا أبو حازم محمد ب
البغدادي، نا أبو الحسن علي بن عمرو بن أحمد بن مهدي بن مسعود 

بد هللا عبيد هللا بن عبد الصمد بن المهتدي الدارقطني الحافظ، نا أبو ع
باهلل، نا سيار بن نصر أبو الحكم، نا عمر بن حفص بصري، نا العالء 

بي إسحاق عن الحارث عن الوضاح عن إسرائيل عن أبن عمرو، نا 
ألبي بكر رضي هللا عن : فيا  علي رضي هللا عن ، قال: قال رسول هللا

ن آمن ب  منت خلق هللا آدم علي  السالم أبا بكر، إن هللا أعطاني تواب م
وإن هللا أعطال يا أبا بكر تواب من آمن بي منت إلى أن تقوم الساعة. 

 (.بعثني هللا عز وجل إلى أن تقوم الساعة
                                                        

 غير موجودة في النسختين. - 1
 (.15(. أبو بكر الصديق لمحمد رضا فص 110ص 7ورد برواية أخرى: مسلم فج -2
 (. واهي: متنب. راقع: تائب مستغفر.66ص 1المعجم الصغير للطبراني فج -3
 (. واألقط: اللبن المجفف.  440ص  2مسند أحمد فج -4
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أنا أبو حازم محمد بن الحسين بن خلف الفراء، نا أبو الحسن علي 
حمد بـن بن عمر بن مهدي الدارقطني الحافظ، نا أبو محمد يحيى بن م

صاعد وأبو حامد الحضرمي والحسين بـن إسماعيل، قالوا: نا محمد بن 
ل عن الشعبـي وأبو عمرو بن أبي متعور، نا هشيم، نا مالك بـن مغـو

عن الشعبي عن الحارث عن علي علي  السـالم قال: فأقبل أبـو إسحـاق 
لما ، كل واحد منهما آخت بيده صاحب . قال: فبكر وعمر إلى رسول هللا

ن األولين واآلخرين إال النبيئين رآهما قال: هاذان سيدا كهول الجنة م
 .1والمرسلين، ال تخبرهما يا علي(

يد بن عبيد هللا أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سع
العسقالني قراءة علي  وأنا أسمع، نا أبو بكر محمد بن أحمد الحيـدري 

بن شداد، نا أبـو الدرداء هاشم بن  المقرئ، نا أبو محمد عبد هللا بن أبان
محمد األنصاري، نا عمرو بن السكسكي عن ابن المثنـى عن أبي الزبيد 

ن  كانت قال: فيصيال صائال ي نبيعن أبي الدرداء عن ال وم القيامـة: مف
، أين أهل العفو فيدخلـون الجنة. ثم يصيـال صائـال:  لـ  عند هللا عصدَّةت فل يفقصم 

. أين أهـل الصدقة، فيقومون، فيدخلون من كانت ل  عند هللا  عدة فل يفقصم 
 .2 الجنة. وهم أول الناس دخوال الجنة(

، نا أبو أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد هللا
بكر محمد ابن أحمد الحيدري المقرئ، نا أبو محمد عبد هللا بن أبان بن 

صاري، نا عمرو بن مد األنبن مح /442لوشداد، نا أبو الدرداء هاشم /
بكر السكسكي عن عباد عن أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن 

هللا،  قال: فمن مكارم األخالق التزاور في نافع عن ابن عمر عن النبي
قَّ على المزور أن يقرب إلى أخي  ما تيسر عنده، وإن لم يجد إال  وحص

ر لم يزل في مقت جرعة من ماء. وإن احتشم أن يقرب إلى أخي  ما تيس
ن استحقر ما يقرب إلي  أخوه لم يزل في  هللا عز وجل يوم  وليلت . ومف

 .3 مقت هللا عز وجل يوم  وليلت (

                                                        
 .3666كتاب المناقب، حديث  –متي التر -1
(. مختصر الترغيب والترهيب البن حجنر العسنقالني 312ص 1مختصر تفسير ابن كثير فج -2

 (.224فص
: فأيما مسنلم ضناف قومنا، فأصنبال الضنيف محرومنا، كنان حقنا علنى كنل مسنلم مثل ، قال  - 3

 (.  3004حديث  11نصرت  حتى يؤخت ل  بقراه من مال  وزرع (. شرح السنة للبغوي فج
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ى ألقصابن محمد بن النحوي في المسجد  أخبرنا أبو الفرج عبيد هللا
يم قراءة علي  وأنا أسمع، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرح

ا ة، نن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي بقيساريالقيسراني، نا محمد ب
ن فر بمحمد بن جابر الضرير، نا عبيد هللا ابن عمر القواريري، نا جع

طب عن الحسن، قال: ما من عبد يخضبعي عن مالك بن دينار سليمان ال
إذا  لحسناخطبة إال سائل  هللا عنها يوم القيامة: ماذا أردت بها؟ وكان 

 ذكر هتا الحديث بكى.

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوفي، نا إسماعيل 
بن يعقوب ابن الجراب البغتادي، نا محمد بن يونس القرشي، نا حرم بن 

بادة األسدي، عن أبي  عن ابن عباس في قول  حفص، نا صدقة بن ع
، قال: دخل إخوة يوسف علي  السالم 1فعرفهم وهم له منكرون تعالى:

  جام من فضة مخوص بالتهب، وبيده حصاة يضرب بها علي  وبين يدي
في الجام ويطن الجام. ثم قال لهم: تدرون ما يقول هتا الجام؟ قالوا: ال 

إن  كان لكم أخ من أبيكم، ففعفل تصم  ب  كتا، وفعلتم أيها الملك. قال: يقول لي 
فعرفهم ب  كتا. قال: معاذ هللا. قال ابن عباس: وهو قول هللا عز وجل:

 . منكرونوهم له 

ل أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوفي، نا إسماعي
ا ن افع،نبن يعقوب ابن الجراب البغتادي إمالء، نا الحسن بن سليمان بن 

ير هدبة بن خالد، نا حماد بن سلمة عن سمال بن حرب عن سعيد بن جب
، العجلعن بن عباس، أن هارون علي  السالم مر بالسامري وهو يصنع 
ون هار فقال ل : ما هتا التي تصنع؟ قال: أصنع ما ينفع وال يضر. فقال

رون ى ها . فلما قففَّ علي  السالم: اللهم اعط  ما سألك على ما في نفس
 خار لي  السالم قال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور. فكان إذاع

 سجدوا، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. وإنما خار لدعوة هارون.

ا نشدننا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج اإلشبيلي، قال أشدأن
 شدناالقاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد هللا بن نصر، قال: أن

ال، الرحمان بن صال /443لو/سلم، قال أنشدنا عبد أحمد بن محمد بن م
 فالبسيط( قال: أنشدنا جليس ألبي بكر ابن عياش:

                                                        
 .58اآلية  –سورة يوسف  - 1
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 إن الكنننننريم النننننتي تبقنننننى مودتننننن 

 

 ويكتم السر إن صنافا وإن صنرما

 
 ليس الكنريم النتي إن زل صناحب 

 

 أفشنننى وقنننال عليننن  كنننل منننا كتمنننا

 

أبي : أخبرنا شيخنا بسنده إلى القاضي ومن الجزء السابع عشر
الحسن الخلعي، أنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد 

ن زياد بن بشر بن بن النحاس قراءة علي  وأنا أسمع، أنا أبو سعيد أحمد ب
درهم البصري المعروف عن محمد ابـن عبد العزيز عن مولى ألبي 

: فذنبان ال يغفران، وتعجل بكرة عن أبي بكرة، قال: قال رسول هللا
 .1احبهما العقوبة: البغيص وقطيعة الرحم(لص

بن نظيف الفراء، نا أبو  أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن الفضل
الفوارس أحمد ابن محمد بن الحسين الصابوني، نا إبراهيم بن أبي 

نا آدم نا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد هللا عن يوسف  داوود،
بن سليمان عن جدت  ميمونة عن عبد الرحمان بن سن ، قال: سمعت 

ما بين يقول: فوالتي نفسي بيده ليأرز اإليمان إلى  رسول هللا
 .2 المسجدين؛ مسجد مكة ومسجد المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها(

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء، نا أبو 
الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني، نا إبراهيم بن أبي 
داوود، نا آدم، نا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد هللا بن أبي 

ن يزيد السكوني عن أبي بحرية السكوني عن معاذ بن جبل، مريم ع
: فالملحمة العظمى وفتال القسطنطنية في سبعة قال: قال رسول هللا 

 .3 أشهر(

أخبرنا أبو عبد هللا شعيب بن عبد هللا بن أحمد بن المنهال، قراءة 
علي ، وأنا أسمع، أنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة 

نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمان القطان  /444لو/ الرازي،
نا عمرو بن خالد، نا عبد هللا ابن لهيعة، عن أبي يونس عن أبي هريرة 

                                                        
 .2511كتاب صفة القيامة، حديث  –الترمتي  -1
 .2525باب فضل المدينة، حديث  –كتاب الحج  –ابن ماجة  -2
 . 3743-3742كتاب المالحم، حديث  –. أبو داود2164كتاب الفتن، حديث  –الترمتي  - 3
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أن  قـال: فنِع مف القـوم األزد، نقيةت قلـوبهم، بـارةت إيمانهم،  عن رسول هللا
 .1 طيبةت أفواههم(

بن المنهال قراءة علي ، وأنا أخبرنا أبو عبد هللا شعيب بن عبد هللا 
أسمع، نا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، قال 
أبو الزنباع عن روح بن الفرج بن عبد الرحمان القطان، نا عمرو بن 
خالد نا ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن ناعم أن عبد هللا بن عمرو 

األعراب، فقال: فيا رسول ، فأقبل رجل من قال: كنا عند رسول هللا
: هل بقي من والديك هللا، إني أحب الجهاد والهجرة. فقال ل  رسول هللا

 .2 أحد؟ قال: نعم، كالهما. قال: فارجع فأحسن صحبتهما(

ي أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى اإلشبيل
صر ن ند بالشاهد قراءة علي ، وأنا أسمع، نا أبو الفضل العباس بن محم

بد بن عبن السري الرافقي إمالءا، نا سعد بن يحيى بن يزيد، نا مصعب ا
أبي   ة عنهللا، حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي  عن عبد هللا بن أبي قتاد

وا عليها إذا دصعي إلى جنازة سأل عنها. فإن أثن قال: فكان رسول هللا 
ولم  ها.لها: شأنكم بخيرا صلى عليها وإن أثنوا عليها غير ذلك، قال أله

 يصل عليها(.

أحمد قال وأنا أحمد بن إبراهيم بن  /445لو/أخبرنا أبو العباس
جامع، نا علي هو ابن عبد العزيز قال، نا عثمان بن زفرح، أنا أبو 
العباس أحمد بن محمد اإلشبيلي، قال: وأنا عبد هللا بن إبراهيم بن إسحاق 

اس، نا محمد بن خلف التيمي، نا بن الفراء ل ، نا علي ابن محمد ابن ك
عثمان بن زبرزاد بن جامع في حديث  الكوفي، نا محمد بن زياد، قال 
زكرياء عن محمد بن زياد الطحان عن محمد بن عجالن عن أبي الزبير 

بجنازة رجل فلم يصل علي ، فقيل: يا  عن جابر، قال: فأصتي رسول هللا
لى هتا. فقال: إن  كان يبغض رسول هللا، ما رأينال تركت الصالة إال ع

بجنازة رجل  ، هتا لفظ علي. وقال زكرياء: فأصتِيف رسول هللا3عثمان(
ليصلي علي ، فأبى أن يصليف علي . قالوا: يا رسول هللا، ما رأينال تركت 

                                                        
 .8261باقي مسند المكثرين، حديث  –أحمد  - 1
 .4624كتاب البر والصلة واآلداب، حديث  –مسلم  - 2
 . 3642كتاب المناقب، حديث   –الترمتي  - 3
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الصالة على أحد غير هتا؟ فقال: إن  كان يبغض عثمان ابن عفان، 
 أبغض  هللا(.

مان بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز، أخبرنا أبو محمد عبد الرح
نا أبوالطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، قال يونس بن عبد 
األعلى الصدفي، نا ابن وهب يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي 

يقول: فمن رآني في المنام  ،سلمة أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول هللا
، 1 يقظة، وال يمثل الشيطان بي(فسيراني في اليقظة أو فكأنما رآني في ال

فمن رآني فقد  /446لو/:وقال أبو أسامة: قال أبو قتادة: قال رسول هللا
 رأى الحق(.

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى اإلشبيلي، نا 
القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجي إمالًء بمصر، نا 

ميك، نا سليمان بن الفضل الرندي أبو الفضل محمد ابن طاهر بن أبي الد
، قال: فمن نا عبد هللا ابن المبارل عن همام عن قتادة عن أنس أن النبي

 .2 حسن عبادة المرء حسنص ظن (

أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء، نا أبو بكر 
بابن أحمد ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد المعروف 

الحداد إمالء، نا زكرياء ابن يحيى السنجري ويعرف بخياط السنة، نا 
أبو مروان العثماني محمد بن عثمان، نا أبي عن ابن أبي الزياد عن أبي  

لقي عثمان وهو عند المسجد  عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا
 تبارل فيا عثمان، هتا جبريل علي  السالم يصخبرني أن هللا /447لو/ فقال:

كف أم كلثوم على مثل صداق رقية، وعلى مثل صحبتها( جف وَّ  .3 وتعالى زف

أخبرنا الخطيب بن عبد هللا بن محمد بن الخطيب القاضي قراءة 
علي ، وأنا أسمع، قال أبي القاضي أبو بكر عبد هللا بن محمد بن 
 الخطيب، نا أحمد ابن يحيى الحلواني، نا علي بن جعفر األحمر، نا عبد
السالم عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال: قامت إلى 

                                                        
 .2276كتاب الرؤيا، حديث  –الترمتي  - 1
 . 1364مسند المكثرين، حديث  –. أحمد 5124الجنة وصفة نعيمها، حديث  –مسلم  -2
: منا بن عفان فسأل  رسول هللا عقب غزوة بدر بكى عثمان فلما توفيت رقية بنت رسو هللا -3

: فهننتا جبريننل يننأمرني بننأمر هللا أن يبكيننك؟ قننال: أبكنني علننى انقطنناع صننهري منننك، فقننال
أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشيرتها( فقيل لن  فذو الننورين(. نسناء 

 (. 554(. تراجم سيدات بيت النبي فص147الصحابة لعبد العزيز الشناوي فص
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امرأة جليلة كأنها من نساء مصضفر، فقالت: فيا رسول هللا، إنَّا كفلٌّ  النبي
ط بص  على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما التي لنا من أموالهم؟ قال: الرَّ

ِدينف ص(  .1 تفأ كصل نف ص وتفه 

هللا بن محمد بن الخصيب، نا أبي عبد هللا أخبرنا الخصيب بن عبد 
بن محمد بن الخصيب إمالءا، نا عبد هللا بن الحسن بن أحمد بن أبي 
شعيب، نا يحيى ابن عبد هللا بن الضحال، نـا األوزاعي، وحدثني 
الزهري وحدثني سعيد بن المسيب أن  سمع أبا هريرة يقول: فقرأ الناس 

أقبل  بالقراءة، فلما قضى صالت في صالة جهر فيها  مع رسول هللا
عليهم، فقال: هل قرأ معي منكم أحدت آنفا؟ فقالوا: نعم، يا رسول 

. قال 2 : إني أقول ما لي أنازع القرآن(قال رسول هللا /448لوهللا./
 الزهري: فاتعظ المسلمون بتلك فلم يكونوا يقرؤون.

أخبرنا القاضي أبو الحسن الخصيب بن عبد بن محمد بن 
صيب، نا أبي، نا الحسن بن علوية القطان، نا إسماعيل بن عيسى الخ

العطار، نا إسماعيل ابن زكرياء عن سفيان ومسعد عن زياد بن عالقة 
قال: ففناءص أمتي بالطعن  عن يزيد بن الحارث عن أبي موسى عن النبي

والطاعون. قيل: يا رسول هللا، هتا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: 
 . 3 عدائكم من الجن، وفي كل ٍ شهداء(وخز أ

أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار قراءة علي  
وأنا أسمع، نا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري، نا أبو عبد هللا محمد 
بن رزيق ابن جامع المديني، نا أبو الحسين سفيان بن بشر األسدي 

ن عبد الملك بن حميد عن الحكم الكوفي، نا علي بن هاشم بن البريد ع
بن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة، قال: ف غزوت مع علي 

ذكرت   علي  السالم اليمن فرأيت من  جفوةً. فلما قدمت على النبي
تص ، فرأيت  يتغير، فقال: يا بريدة، ألستص أولى  وج  النبي /449لو/فتنقَّص 

ل هللا. قال: فمن كنت مواله فإن بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسو
 .4 عليا مواله(

                                                        
 . 1436كتاب الزكاة، حديث  –سنن أبي داود  -1
 .881باب ترل القراءة خلف اإلمام، حديث  –النسائي  - 2
 (.50ص 1المعجم الصغير للطبراني فج - 3
 .3712كتاب المناقب، حديث  –الترمتي  - 4
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أنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار، نا أبو محمد 
الحسن ابن رشيق العسكري، نا أبو عبد هللا محمد بن رزيق بن جامع، نا 
أبو الحسين سفيان بن بشر األسدي الكوفي، نا علي بن هاشم بن البريد 

قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: خرج عن أبي هالل الراشدي عن 
سفرا، فخلف عليا علي  السالم، فقال: فإنك مني بمنزلة  رسول هللا

 .1 هارون من موسى، إال أن  ال يصوحى إليك(

أخبرنا أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء 
ن بحمد أالبغتادي قراءة علي  وأنا أسمع، نا أبو الحسن علي بن عمر بن 
نا  بشر،مالمهدي الدارقطني الحافظ قراءة علي ، نا علي بن عبد هللا بن 

محمد بن حرب النشاي، نا وكيع عن سفيان ومسعود، ونا القاضي 
بن  الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم وسلم بن جنادة ويوسف

ن بمان موسى، قالوا: نا وكيع، نا مشعر ابن كدام وسفيان الثوري عن عث
زي لفزاة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم االمغير

عن علي بن أبي طالب علي  السالم، قال: كنت إذا سمعت من رسول 
استحلف تص ،  /450لوحديثا نفعني هللا بما شاء. فإذا حدثني عن  غيري / هللا

 فإذا حلف لي صدقت .

من عبد وحدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر أن  قال: فما 
يتنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر هللا إال 

غصِفرف ل (
 2. 

أخبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن محمد الكاتب قراءة علي  وأنا 
أسمع، نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ، 

د اآلدمي، نا نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، نا محمد بن يزي
عبد المجيد بن عبد العزيز أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن 

: فعصِرضت علي أجورص أمتي حتى أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا

                                                        
المناقنب، حنديث  -فإال أنن  ال نبني بعندي(. الترمنتي  4418فضائل الصحابة، حديث  –مسلم  -1

 .1514مسند العشرة، حديث  -أحمد  .3663
 . 1015باب الصالة عند التوبة، حديث  –شرح السنة للبغوي  -2
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القتاة يخرجها الرجل من المسجد. وعصِرضت علي ذنوب أمتي فلم أر 
 .1 ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل ثم نسيها(

هكتا قال اآلدمي في هتا اإلسناد عن الزهري عن  قال الدارقطني:
أنس وغيره يروي  عن عبد المجيد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد 
هللا بن حنطب عن أنس وهو الصواب، أخبرنا أبو النعمان تراب بن 
عمر بن عبيد الكاتب إمالءا، نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 

صر، نا أبو بكر أحمد بن نصر يعرف مهدي الدارقطني الحافظ إمالءا بم
بحبشون البندار، نا إبراهيم بن اآلدمي، نا داوود بن مهران، نا عمر بن 
يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب علي  السالم، 
 قال: سمعت أبا بكر الصديق وهو الصدوق يقول: سمعت رسول هللا

فأحسن الوضوء وقام فصلى يقول: فما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ 
ركعتين، ثم استغفر هللا تبارل وتعالى إال كان حقا على هللا أن يغفر ل . 

فإن  ،قال: فجعل ينادي بها على المنبر، صدق أبو بكر، صدق أبو بكر(
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا  هللا يقول:

 .2)3رحيما

هللا بن محمد النحوي قراءة علي ، وأنا أسمع  أخبرنا أبو الفرج عبيد
في المسجد األقصى، نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم 
القيسراني سنة خمس وسبعين وثالثمائة، نا محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل الخرائطي بقيسارية في رجب سنة خمس وعشرين وثالثمائة، نا 

نا سليمان التميمي عن قتادة  نا أسباط بن محمد /451لو/علي بن حرب،
، قال: فإن منكم قومـا يتعبدون حتى يتعجب الناس عن أنس أن النبي

 .4 وتعجبصهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(

أخبرنا أبو الفرج عبيد هللا بن محمد النحوي قراءة علي  وأنا أسمع، 
لقيسراني، نا محمد بن جعفر نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم ا

                                                        
قال أبو عيسى: هتا حديث غريب ال نعرف  إال من هنتا الوجن ، وهنو غرينب ألن عبند هللا بنن  -1

 –عبد الرحمان قال: أنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سنمع منن أننس. سننن الترمنتي 
 .  2916ضائل القرآن، حديث كتاب ف

 .110اآلية –سورة النساء  - 2
 .406كتاب الصالة عند التوبة، حديث  –الترمتي  - 3
. فتال 142الزكاة، حديث  –. مسلم 6880كتاب التوحيد، حديث  –ترمقون: تنفتون. البخاري  - 4

يث (. قنال األلبناني: حند354ص 2(. غريب الحديث البن الجنوزي فج416ص 13الباري فج
 (.1915حديث  4ضعيف. سلسلة األحاديث الضعيفة فج
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بن محمد بن سهل الخرائطي، نا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري، نا أبو 
عمر الحوضي، نا عبد الحكم بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن أبي 

: فشر البرية عند هللا منزلة يوم القيامة من هريرة، قال: قال رسول هللا
 .1 أذهب آخرت  بدنيا غيره(

فرج عبيد هللا بن محمد النحوي، نا أحمد محمد بن أخبرنا أبو ال
محمد ابن عبد الرحيم القيسراني، نا محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
الخرائطي نا إبراهيم بن الجنيد نا سعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، 
حدثني عياش بن عباس القتابي عن عيسى بن عبد الرحيم عن يزيد بن 

رج عمر بن الخطاب رضي هللا عن  إلى مسجد أسلم عن أبي ، قال: خ
، فقال ل : ، فإذا هو بمعاذ ابن جبل يبكي عند قبر رسول هللارسول هللا

ما يبكيك يا معاذ؟ قال يبكيني شيء سمعت  من رسول هللا صاحب هتا 
القبر، قال: وما هو؟ قال سمعت  يقول: فيصير الرياء شركا، وإن من 

 بالمحاربة. إن هللا يحب األبرار األتقياء عادى أولياء هللا قد بارز هللا
بوا،  األخفياء التين إن غابوا لم يصف تقدوا وإن حضروا لم يصد عوا ولم يصقفرَّ

 .2 قلوبهم مصابيال الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة(

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد المقرئ 
لحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني قراءة علي  وأنا أسمع، نا أبو ا

الحافظ إمالء، نا أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا 
علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري، نا الفضل بن مرزوق عن عدي بن 

: فإن هللا ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللا
با، وإن هللا عز وجل أمر المؤمـنين تبارل وتعالى طيب وال يقبل إال طي

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا  بما أمر ب  المرسلين، فقال:

. ثم 4يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: 3صالحا
ذكر الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب، أفش عفتف 

                                                        
 .3956كتاب الفتن، حديث  –ابن ماجة  -1
 .6137كتاب الرقائق، حديث  –البخاري  -2
 . 51اآلية  –سورة المؤمنين   -3
 .172اآلية  –سورة البقرة   -4
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، مطعم  حرا بفرف  /452لو/م، ومشرب  حرام، وملبس  حرام، وغصتيأفغ 
 .1 بحرام. فأنى يستجاب لتلك(

 لكي،أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد الما
دي ن مهقراءة علي  في الـجامع، نا خلـف بن عمرو العكري، نا المعلى ب

 الموصلي، نا عمران بن خالد الخزاعي، نا ثابت عن أنس قال: دخل
مان على عمر بن الخطاب رضي هللا عن  وهو متكئ على وسادة سل

  للقي فألقاها ل ، ثم قال: يا سلمان، ما من مسـلم يدخل على أخي  في
 وسادة إكراما ل  إال غفر هللا ل .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد المالكي، 
لبغتادي، نا محمد بـن نا أبو الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد الثغلبي ا

عثمان ابن أبي شيبة، نا علي بن المديني، نا حاتم بن إسماعيل عن ابن 
مجمع عن أبي الزبير عن علقمة ابن سفيان الثقفي، قال: قال أبو أيوب: 

، يقول: فمن توضأ كما أصِمر وصلى كما أصِمر غصفر ل  سمعت رسول هللا
 .2 ما تقدم من ذنب (

عيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد هللا أخبرنا أبو محمد إسما
العسقالني قراءة علي  وأنا أسمع، أنا أبو بكر محمد بن أحمد الحندري 
المقرئ بعسقالن، أنـا أبو محمد عبد هللا بن أبـان بن شداد قراءة علي  
وأنا أسمع، نا أبو الدرداء هاشم بن محمد األنصاري، نـا عمرو بن بكر 

عبلة قال: سمعت أبا أبي ابن أم حرام  السكسكي عن إبراهيم ابن أبي
: فعليكم بالسنا والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل يـقول: قال رسول هللا

، قال أبو 3داء إال السام، قالوا: يـا رسول هللا، وما السام؟ قال: الموت(
بُّ  الدرداء، قلنا: لعمرو، وما الـسنوت؟ قال: في غريب كالم العرب: رف

خرج خطوطا سوداء مع السمن، وقال الشاعر: عكة السمن تعصر فت
 فالطويل(

                                                        
حننديث  كتناب تفسنير القنرآن، –الزكناة، بناب الصنندقة منن الكسنب الطينب. الترمننتي  –مسنلم  -1

 (.151ص 1. مختصر تفسير ابن كثير فج2989
 . 231كتاب الوضوء، حديث  –ابن ماجة  -2
 .3448كتاب الطب، حديث  –ابن ماجة  -3
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نص بالسننوت ال أفل ننسف فنني  همهصنمص السَّننم 
 

1أن يتقننردا جننارهموهننم يمنعننون 
 

 

فل سف فيهم؟ قال: ال عسر فيهم. قلنا: ما يتقردا يصستتل  ل: ال؟ قاقلنا: ال أ
 جارهم. قال الشاعر: فالطويل(

 وجننناءت بنننن  شنننكالء ذات أسننننرة

 

بَّننن ننند  يكننناد عليهنننا رف مص  هص ة النحنننر تفك 
 

أخبرنا الخصيب بن عبد هللا بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة 
نا أبي القاضي أبو بكر عبد هللا بن محمد بن  /453لو/علي  وأنا أسمع،

الخصيب إمالءا، نا أحمد ابن الحسن بن أحمد الحداء، نا أحمد بن 
بي عن بكر بن إبراهيم، حدثني أبو الوليد خلف بـن الوليد، نا المحار

خنيس عن ضرار بن عمرو عن الحسن، قال: فقراء القرآن ثالثة: رجل 
اتخته بضاعة ينـقل  من مصر إلى مصر يطلب ب  ما عند الناس. وقوم 
وا ب  الوالة واستطالوا ب   تفدفرُّ قرؤوا القرآن حروف  وضيعوا حدوده، واس 

هصمص هللا. ورجل على أهل بالدهم، فقد كثر هؤالء في حملة القرآن، ال كفثَّ  رف
قرأ القرآن فبدأ بدواء القرآن فوضع  على داء قلب ، فسهر ليل  وهملت 
عيناه، تسربلوا بالحزن وارتدوا بالخشوع، ركدوا في محاربهم، وحثوا 
برانسهم. فبهم يسقي هللا الغيث، وينزل النصر، ويرفع البالء. وهللاِ لفهتا 

 .2 ألحمر(الضرب في حملة القرآن أقل من الكبريت ا

 حمدأنا  ،أخبرنا الخصيب بن عبد هللا بن محمد بن الخصيب، نا أبي
ابن الحسين بن نصر نا أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو النضر عن 
األشجعي عن سفيان عن عمران المنقري، قال: سألت الحسن عن 

ير ها غمسألة، قال: فلما أجابني، قلت: إن بعض هؤالء الفقهاء يقول في
، إنما الفقي  الزاهد فيهتا. فقال راغب نيا الالد : وهل رأيت فقيها يفف تِيكف

 في اآلخرة، البصير بدين  المداوم على عبادة رب .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز 
قراءة علي ، وأنا أسمع، نا أبو الحسن أحمد بن بهتاذ بن قهران، قراءة 

                                                        
ده انتننزع قرداننن   –السَّنننا ن نبننت، والسنننوت العسننل أو الكمننون. لسننان العننرب  -1 مننادة سنننا. قفننرَّ

ي دة التي تعض اإلبل(. والبينت فني فصنوص صناعد فج (. وكنتلك فني لسنان 178ص  3فالدوف
 مادة قرد. -العرب منسوب للحصين بن القعقاع. 

( 531ص 3وإنمنا ينروى عنن الحسنن البصنري كمنا قنال األلبناني فج  ال يصال عن الرسنول -2
 وكما هو في النص.
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تسع وثالثين وثالثمائة، نا محمد بن زكرياء  علي  يوم االثنين سنـة
الغالبي، نا عبد هللا بن الضحال الهدادي، نا الهيثم بن عدي، قال: أوتي 
صدخل علي  والحجاج يتغتى،  الحجاج بن يوسف برجل من الخوارج، فأ
فجعل الخارجي ينظر إلى حيطان  وما قد نجد، فجعل يـقول: اللهم اهدم، 

. فقال ل  الحجاج: هي ، كأنك ال تدري ما يصراد بك؟ اللهم اهدم، اللهم اهدم
، وما عليك لو دعوتني 1فقال الخارجي: هي ، نزع هللا ما ِصغيك

ا أن فـيك ثالث خالل مما نعت هللا ب  عادا؛  /454لو/إلى طعامك! أمَّ
أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا فـقال: 

 3. فامتأل الحجاج غيظا، فأمر بقتل . فأخرج  2نبطشتم بطشتم جباري
الحراس إلى الرحبة ليقتلوه فقال لهم: دعوني أتمثل بثالثة أبيات. فقالوا: 

 (الوافرتمثل بما شئت. فأنشأ يقول: ف

 مننا رغبننة النننفس فنني الحينناة وإن

 

 عاشننـت طننويال فالننـموت الحقهننا

 
 أو أيـقنننننننـت أنهننننننا تعننننننـود كمننننننا

 

 خالقهنننناكننننـان بننننـراها بننننـاألمس 

 
 إال تمنننننت غبطنننننـة تمنننننت هرمنننننا

 

 للمنننـوت كنننـأس والنننـمرء ذائقهنننا

 

 ، ثم مد عنق  فضربت. فانصرف قاتلوه إلى الحجاج فأخبروه بقول
ت  من نتقيافقال: هلل دره، ما كان أصرم  في حيات  وعند وفات . انتهى ما 

 األجزاء المتقدمة تبركا بلفظها، فاغتفرت طولفها لفائدتها.

في اإلكثار من النقل من هتا الكتاب بإمام المرتحلين وقد اقتديت 
في رحلت  "ملء العيبة  4وشيخ المحدثين الشيخ محمد ابن رشيد السبتي

مع من طول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة". وقد أكثر فيها من  بما جص
الفوائد خصوصا من هتا الكتاب، فربما ينقل جزء بكمال  تكثيرا للفائدة. 

ن الناظر فيما كتبت  ال يسأم من مطالعة هته األحاديث وقد علمت أ

                                                        
نغ ًوا أي منال، وصناِغيَّة الرجنل أي النتين يميلنون إلين  ويأتوننن   -1 نغصو صف نِغي ويفص  نغفا يفص  منن صف

نف ، ومنن  قنولهم: أكرمنوا فالننا فني صناغيت . لسنان العنرب  ويطلبون منادة  –ما عنده ويفغ شفنو 
 صغا.

 .128اآلية  –سورة الشعراء  -2
 .في النسختين ]فأخرجوه[  -3
 ه( رحالة عالم باألدب، عارف بالتفسير والتاريخ. سبق. 721فت  - 4
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وأمثالها من الفوائد، إال أن يكون ممن قصده اإلسمار من الجهلة 
 األغمار، وال عبرة بهم عند العلماء المحصلين.

ومما رويت  عن  وكتبت  من خط  رسالة اإلمام أبي القاسم 
، 2لهم من المحنة"المسماة ب "شكاية أهل السنة بحكاية ما نا 1القشيري

وهي غريبة. ذكر فيها أشياءف مما نسب  أهل البدعة لإلمام األشعري. 
أخبرني بها بسنده إلى ابن حجر عن الزين العراقي عن أبي محمد 
المقدسي العطار، قال: أخبرنا الفخر ابن النجاري عن ابن الفاخر، قال: 

 قال:  أنا زاهد بن طاهر السحامي قال: أنا أبو القاسم القشيري

ي فالمجزل في عطائ ، العدل  /455لو/الحمد هلل المجمل في بالئ 
 ح الحقإيضاقضائ ، المكرم ألوليائ ، المنتقم من أعـدائ  الناصر لدين ، ب

 لبدعوتبيين ، المبيد لإلفك وأهل ، المسحق للباطل من أصل . فاضال ا
ر ا غيبلسان العلماء، وكاشف الشب  ببيان الحكماء. وممهل الغواة حين

مهملهم، ومجازي كل غدا على مقتضى عملهم. نحمده على ما عرفنا 
من توحيده، ونستـوفق  على أداء ما كلفـنا من رعايـة حدوده. 
ونستعصم  من الخطإ والخطل، والزيغ والزلل في القول والعمل. 

جى ونسأل  أن يصلي على سيدنا محمد المصطفى، وعلى آل  مصابيال الد
 ى.وأصحاب  أئمة الور

 حنة"هته قصة سميناها "شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من الم
بخبر عن بثة مكروب، ونفثة مغلوب. وشرح ملم مولم، وذكر فـهم 

ريم موهم. وبيان خطب فادح، ونشر سافال للقلوب جارح. رفعها عبد الك
 بن هوازن رحم  هللا إلى العلماء األعالم بجميع بالد اإلسالم.

 تعالى إذا أراد أمرا قدره، فمن ذا التي يمسك ما أما بعد، فإن هللا
يسره أو يقدم ما أخره. أو يعارق حكم  بغيره، أو يغالب  على أمره 
بقهره. كال، بل هو هللا الواحد القهار، الماجد الجبار. ومما ظهر ببالد 
نيسابور من قضايا التقدير في منسلخ سنة خمس وأربعين وأربعمائة من 

أهل الدين إلى شق صدر صبرهم، وكشف قنـاع  الهجرة، ما دعا
ضيرهم. بل ظلة الملة الحنفية تشكو غلبها، وتبدي عويلها. وتنصب 
عزالي رحمة هللا تعالى على من يستمع شكواها، وتصغي مالئكة السماء 

                                                        
 ه(. سبق.465عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي فت  - 1
 (.607ص 5هدية العارفين فج - 2
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حين ينـدب شجواها. ذلك مما أصحدث من لع ن إمام الدين، وسراج ذوي 
عة، وناصر الحق، الزكي أبي الحسن اليقين، محيي السنة، وقامع البـد

األشعري، قدس هللا روح ، وسقى بالرحمة ضريح . وهو التي دب عن 
الدين بأوضال حجج، وسلك في قمع المعتزلة وسائر أنواع المبتدعة أبين 
منهج. واستنفت عمره في النصال عن الحق، وأورث المسلمين بعد وفات  

ير أبا علي الحسن بن علي كتبف الشهادة بالصدق. وسمعت األستاذ الشه
الدقاق رحم  هللا تعالى، يقول: سمعت أبا علي زاهر بن أحمد الفقي  
رحم  هللا يقول: مات أبو الحسن األشعري رحمة هللا علي  ورأس  في 
ِحجري، وكان يقول في خالل نزاع  من داخل حلق ، فأدنيت إلي  

عن هللا رأسي، وأصغيت إلى ما كان يقرع سمعي، فإذا هو يقول: ل
هصوا وغفِرقصوا. وَّ  المعتزلة، مف

وإنما كان أبو الحسن األشعري رحم  هللا تعالى يتكلم في أصول 
ا أوجب  هللا سبحان   الدين على جهة الرد على أهل الزيغ والبدع، تأديا ِلمف
على العلماء من النصال في الدين وكشف تموي  الملحدين والمبتدعين، 

نَّ هللا الكريم ع لى أهل السنة بركاب السلطان المعظم، المحكم في وِلِما مف
. وقام بإحياء 1رقاب األمم. الملك األجل شاهنشاه ظغرلنك السلجوقي

السنة، والمناضلة عن الملة. حتى لم يبق من أصناف المبتدعة حزبا، إال 
سل الستئصالهم سيفا عضبا. حرجت صدور أهل الزيغ عن محمل هته 

نُّوا بلعن أنفسهم على النقم، وضاق صدورهم عن مقاس اة هتا األلم. ومص
، /456لو/2وضاقت عليهم األرض بما َرُحبَتْ  رؤوس األشهاد بألسنتهم،

بانفرادهم بالوقوع في مهواة محنتهم. فسولت لهم أنفسهم أمرا، وظنوا 
أنهم بنوع تلبيس وضرب تدليس يجدون لعسرهم يصسرا. فسعوا إلى عالي 

نميمة، ونسبوا األشعري إلى متاهب مجالس السلطان المعظم بنوع 
في المقاالت  4-3ذميمة. وحكوا عن  مقاالت ال يوجد في كتب  منها ثر

المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت األوائل إلى زمانـنا 
هتا المنشئ منها حكاية وال وصفا. بل كل ذلك تصوير بتزوير، وبهتان 

                                                        
 (.993ص 1مادة السالجقة. الموسوعة العربية الميسرة فج  -1
 .25اآلية  –سورة التوبة  -2
 في فخ ع( ]ثد[. -3
 من ثرر أي غزر، وعين ثرة غزيرة الماء، وسحابة ثرت أي كثير الماء.  -4
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إذا لم تستحي ن كالم النبوءة ف بغير تقرير. وإن مما أدرل الناس م
 .1 (فاصنع ما شئت

قال: ولما رفعنا إلى المجلس العلي هته الظُّالمة، وكشفنا قناع هته 
الخطة. وذكرنا أن هته المقاالت لم تصسمع من السنة الزمـرة، ولم توجد 
في كتبهم من هته الجملة. ورجونا من  لهته الظالمة نقض بنيانها، 

ن الجواب بغير ما أردنا، وعما رجونا وأملنا. صددنا وإبطال بطالنها. كا
إلى أن قال، ثم انصرفنا. وما نقموا من األشعري إال أن  قال بإثبات القدر 
هلل خيره وشره، ونفع  وضره، وإثبات صفات الجالل ل  من قدرت  
وعلم  وإرادت  وحيات  وبقائ  وسمع  وبصره، وكالم  ووجه  ويده، 

 غير مخلوق، وأن  تعالى موجود تجوز رؤيت ، وأن وأن القرآن كالم هللا
إرادت  نافتة في مرادات . وما ال يخفى من مسائل األصول التي يخالف 
طريق  طريق المعتزلة والمجسمة فيها. وإذا لم يكن في مسألة ألهل 
الِقبلة غير قول المعتزلة وقول األشعري، فإذا بطل قول األشعري، فهل 

معتزلة! وإذا بطل القوالن فهل هتا إال تصريال تتعين بالصحة لقول ال
بأن الحق مع غير أهل معاشر المسلمين! الغياث الغياث، سعوا في 

يريدون أن  إبطال الدين، ورأوا هدم قواعد المسلمين. وهيهات هيهات

، وقد وعد هللا الحق 2نور هللا بأفواههم ويأبى هللا إال أن يتم نوره يطفئوا
طل محق  وتبوره. إال أن كتب األشعري في اآلفاق نصره وظهوره، والبا

منشورة، ومتاهب  عـند أهل السنة مـن الفريقين معروفة مشهورة. فمن 
وصف  بالبدعة عفِلمف أن  غير محق في دعواه، وجميع أهل السنة خصم  
كي عن  وعن أصحاب  أنهم يقولون: إن محمدا  فيما افتراه. فأما ما حص

رسول بعد موت ، فـبهتان عظيم، وكتب محض.  ليس بنبي في قبره، وال
لم ينطق ب  أحد منهم، وال سصمع في مجلس مناظرة ذلك عنهم، وال وجد 

 حي في قبره. في كتب لهم. وكيف يصال ذلك! وعنهم أن محمدا

اآلية، فأخبر  3وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللاقال هللا تعالى: 
، واألنبياء أولى بتلك، لتقاصر رتبة سبحان  أن الشهداء أحياء عند ربهم

                                                        
سنتحي فاصننع منا شنئت( عن ابن مسعود قال: كنان آخنر منا حفنظ منن كنالم النبنوءة فإذا لنم ت -1

 (. 154تأويل مختلف الحديث البن قيبية الدينوري فص
 .8اآلية  –سورة الصف  -2
 .169األية  –سورة آل عمران  -3
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فأولئك مع الذين أنعم هللا عليهم  الكافة عن درجة النبوءة. قال هللا تعالى:

 فرتبة الشهداء ثالث درجة النبوءة.  .1من النبيئين والصديقين والشهداء

ولقد وردت األخبار الصحيحة واآلثار المروية بما يدل على هته 
إن هلل قال: ف عن ابن مسعود عن النبي الجملة؛ فمن ذلك ما روي

. وال يصبفلَّغص السالم 2 (مالئكة سياحين في األرق تبلغني عن أمتي السالم
: إال لمن كان حيا. ومنها ما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا

دَّ هللاص إلي   3ما من نبي يموت فيقومف في قبـره إال أربـعين صبـاحا حتى يفرص
 .4 (روحف 

 /457لو/ما من أحدقال: ف ومنها عن أبي هريرة أن رسول هللا
. دل الخبر 5 يسلم علي إال رد هللا علي روحي حتى أرد علي  السالم(

 على أن الميت ال يعلم حتى يرد هللا علي  الروح، ودل على أن النبي
 حي في قبره.

من صلى علي عند قبري قال: ف ومنها عن أبي هريرة عن النبي
. ومنها عن أنس بن مالك أن 6 (، ومن صلى علي غائبا بلغتنيسمعت 

أتيت على موسى ليلة أصس ري بي عند الكثيب األحمر، قال: ف  رسول هللا
. ومنها حديث اإلسراء ومروره باألنبـياء في 7 (وهو قائم يصلي في قبره

السماوات وخطابهم إياه. ومنها ما رواه ابن قتيبة عن أنس قال: قال 
 .(األنبياء أحياء في قبورهم يصلون: ف رسول هللا

حي، فالحي ال بـد أن يكون إما عالما أو جاهال.  فإذا ثبت أن نبينا
ما ضل جاهال، لقول هللا تعالى في صفت  وال يجوز أن يكون النبي

                                                        
 .69اآلية  –سورة النساء  -1
 (.975ص 2ضعيف. األحاديث الضعيفة والموضوعة فج -2
 كتا في النسختين، وعند األلباني ]فيقيم[. -3
موضنوع وباطنل كمنا أقنره فني تهنتيب التهنتيب وكنتلك نقلن  عنن  النتهبي فني قال األلبناني: ف -4

 (.201حديث  1الميزان(. األحاديث الضعيفة والموضوعة فج
 . 1795حديث  –سنن أبي داود  -5
مثل : فمن صلى علني عنند قبنري سنمعت ، ومنن صنلى علني نائينا وكنل هللا بهنا ملكنا يبلغنني،  -6

شننهيدا وشنفيعا(. قنال الشننوكاني فني الفوائند المجموعننة  وكفنى أمنر دنيناه وآخرتنن ، وكننت لن 
(: رواه الخطيب عن أبي هرينرة مرفوعنا، قنال العقيلني، ال أصنل لن : وقند أخرجن  325فص

 البيهقي في الشعب من الطريق األولى، وفي إسناده كتاب.
قينام اللينل والتطنوع، حنديث  –. سننن النسنائي4379كتناب الفضنائل، حنديث  –صحيال مسنلم  -7

1613. 
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، فثبت أن  2آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال:. 1صاحبكم وما غوى
يزداد كل يوم  تبة الشرف وعلو المنزلة، وهومؤمن. ورتبة النبوءة ر

شرفا ورتبة إلى األبد. فكيف ال يكون عارفا وال نبيئا، والرسول فـعول 
بمعنى المرسل، وال نظير ل  في اللغة، واإلرسال كالم هللا، وكالم  
قديم، وهو قبل أن خلق كان رسوال بإرسال هللا، وفي حالة النوم، وإلى 

م  وقدم قول  واستحالة البطالن على إرسال  التي األبد رسول، لبقاء كال
وآدم فقيل ل : متى كنت نبيا؟ فقال: ف هو كالم . ولـقد سئل رسول هللا

إني لخاتم النبيئين وإن آدم سجد لي في : ف ، وقال3(منجدل تحت طينت 
 (.طينت 

فإن قيل: فـأين وقعت هته المسألة إن لم يكن لها أصل؟ قيل: إن 
ألزم  -وظني أن هللا قد فعل  - 5مأل هللا قبره ]نارا[ 4يةبـعض الكرام

بعض أصحابنا، وقال: إذا كان عندكم الميت في حال موت  ال يحس وال 
في قبره غير مؤمن؟ ألن اإليمان عندنا المعرفة  يعلم، فيجب أن يكون

والتصديق، والموت ينافي ذلك، ومن ال يكون مؤمنا ال يكون نبيا. وما 
حي يحس ويعلم، وتصعرق   ، ألن عندنا أن رسول هللاألزموه باطلت 

 علي  أعمال أمت ، ويفبلغ  الصالة والسالم على ما بينا.

ثم األشعري ال يختص بقول : إن الميت ال يحس وال يعلم، بل جميع 
علي . وجواب األشعري كجواب جميع  –ما عدا الكرامية  –الطوائف 

ن هللا ال يجازي المطيعين على الناس. وأما ما قالوه من أن  يقول: إ
إيمانهم وطاعتهم، وال يعتب الكفار والعصاة على كفرهم ومعاصيهم، 
فتلك أيضا بهتان. وكيف يصال من قول أحد يقر بالقرآن، وهللا 

                                                        
 .2اآلية  –سورة النجم  -1
 .285اآلية  –سورة البقرة  -2
. ومثلن ، فكننت نبينا وآدم بنين المناء والطينب(. 3610كتاب المناقنب، حنديث  –سنن الترمتي  -3

 (. 645ص 2(. شرح علل الترمتي البن رجب فج302حديث  1قال األلباني: موضوع، فج
هناد سجسنتان، ولن  أتبناع، يعتقندون أن هللا تعنالى هم أتباع أبي عبد هللا بن كرام، وكان منن ز -4

جسم وجوهر ومحنل للحنوادث، ويثبتنون لن  جهنة ومكاننا، ولهنم فني الفنروع أقنوال وتزوينر 
وإظهننار تزهنند. والكراميننة فننرق متعننددة منهننا الطرايقننة واإلسننحاقية والحماقيننة، والعابديننة 

 (.  87مشركين للرازي فص اليونانية والسومرية والهيصمية. اعتقادات فرق المسلمين وال
 ساقطة في فح م(.   -5
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جزاء من ربك عطاءا 2،جزيناهم بما كفروا1،جزاء بما كانوا يعملونيقول

 من اآليات.، وغير ذلك 4كذلك نَْجزي من شكر3 ،حسابا

وليس الخالف في ذلك، وإنما الخالف في أن : هل يجب على هللا 
أن يثيب المطيعين وأن يعتب العاصين، حتى تكون الطاعة والمعصية 
علتين في استحقاق التواب والعقـاب، كما يقول المعتزلة. أو ال يجب 
شيء مـن ذلك، وهو متهب أهل السنة ألن الخلقف خلقص ص، والملك ملك ، 

عما يفعل وهم  ال يسألالحكم حكم ، فل  أن يتصرف كيف شاءو

 .5يسألون

. فال محالة أن  يجازيهم؛  وقد وعد المؤمنين الجنة، وقول  ِصد قت
فالمطيعون ال محالة لهم جزاء الطاعة، ولكن بفضل هللا عليهم ال 
باستحقاقهم. والعاصون ال محالة لهم ما توعدهم ب ، ولكن بعدل  ال 

م. فالطاعات والمعاصي عالمة للتواب والعقاب، ال علل وال باستحقاقه
لَّنفا دار المقامة من  موجبات. قال هللا تعالى حكاية عن أهل الجنة التي أحف

 ،6ولوال  فضل هللا عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدافضل ، وقال:
نا ولو شئ ، وقال:7ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعاوقال:

 9فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ، وقال:8آتينا كل نفس هداها
ليس أحدكم ينجي  : ف اآلية. وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا

عمل . قالوا: وال أنت يا رسول هللا؟ قال: وال أنا، إال أن يتغمدني هللا 
 .10 (برحمة من  ومغفرة

لة القدر. وأهل الحق ال يقولون بوجوب وهته المسألة من شصعفِب مسأ
شيء على هللا، ويقولون: هلل أن يحكم على عباده بما يريد أو يخص من 
شـاء بما شاء. ولقد روى ابن الديلمي قال: فأتيت أصبي بن كعب، فقلت: 

                                                        
 .14اآلية  – فسورة األحقا -1
 .17اآلية  –سورة سبأ  -2
 .36اآلية  –سورة النبأ  -3
 .35اآلية  –سورة القمر  -4
 .23اآلية  –سورة األنبياء  -5
 .21اآلية  –سورة النور  -6
 .99اآلية  –سورة يونس  -7
 .13اآلية  –سورة السجدة  -8
 .125 –اآلية  –سورة األنعام  -9
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إن  وقع في نفسي من القدر، فحدثني بشيء لعل هللا أن يتهب  من قلبي. 
ب أهل سماوات  وأهل أرض  عتبهم وهو فقال: لو أن هللا عز وجل عت

غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمت  خيرا من أعمالهم. ولو 
مثل أصحد ذهبا ما قبل هللا منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلمف أن  /458لو/أنفقتف 

ما أخطأل لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ولو مصتَّ على 
عبد هللا بن مسعود فقال من ذلك. ثم . ثم لقيت 1 غير هتا دخلتف النار(

 لقيت حتيفة فقال مثل ذلك. ثم لقيت زيد بن ثابت، فحدثني عن النبي
 بمثل ذلك.

سيكون قوم يقولون: ال : فوروينا عن حتيفة قال: قال رسول هللا
، أوالئك مجوس هته األمة، فإن مرضوا فال تعودوهم، وإن ماتوا  قدرف

 .2(ال، وحق على هللا أن يلحقهم ب فال تشهدوهم، فإنهم شيعة الدج

وأما ما يقولون عن األشعري أن متهب  أن موسى علي  السالم لم 
يسمع كالم هللا. فسبحان هللا، كيف ال يستحيي من يأتي بمثل هتا البهتان 
التي يشهد بتكتيب  كل مخالف وموافق! إذ حد ما يجوز أن يصسمع عند 

د قديم. وكيف ال يجوز وهللا األشعري هو الموجود، وكالم هللا موجو
. وإنما هتا على متهب القدرية القائلين: 3وكلم هللا موسى تكليما يقول:

إن كالم  مخلوق في الشجر. فلزمهم أن موسى سمع كالم الشجرة ال 
 كالم هللا.

. ومنن نسنب إلنى 4وهتا كما يقال فني المثنل: رمتنني بندائها وانسنلت
كني  جند فني كتبن ، وال نالن  أحد قوال لم يسمع  من ، وال حص لن  عنن ، وال وص

جد في كتب المغناالت لموافنق وال مخنالف، عصلنم  أحد من أصحاب ، وال وص
 5ولتوال إذ ستمعتموه قلتتم متا يكتون لنتا أن  بهتان وكتب. وقند قنال تعنالى:

 اآلية.

وأما ما قالوا: إن متهب  أن القرآن لم يكن بين الدفتين، فهتا أيضا 
لى العوام؛ فإن األشعري وكل مسلم غير مبتدع تشنيع فظيع وتلبيس ع

                                                        
 .2144كتاب القدر، حديث  –الترمتي  -1
 . حسن.75حديث  –ابن ماجة  -2
 . 164اآلية  –سورة النساء  -3
 (. ويقال لمن يرمي اآلخر بعيب والعيب في .367ص 1مجمع األمثال فج  -4
ولتوال إذ ستمعتموه قلتتم متا يكتون لنتا أن نتتكلم بهتذا، ستبحانك، هتذا بهتتان  .16اآلية  –سورة النور  -5

 .          عظيم
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يقول: إن القرآن كالم هللا، وهو على الحقيقة مكتوب في المصاحف، ال 
على المجاز، قديم غير مخلوق. ولم يزل وال يزال وال يجب انفصال  
عن ذات هللا تعالى، وال الحلول في المحال. وكون  مكتوبا على الحقيقة 

  في  وال انفصال  عن ذات المتكلم، قال هللا في الكتاب ال يقتضي حلول
. 2في الثوراة واإلنجيل 1 [عندهم] النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا تعالى:
على الحقيقة في الثوراة واإلنجيل وكتلك في القرآن مكتوب على  فالنبي

الحقيقـة في المصاحف. كما أن هللا تعالى على الحقيقة ال على المجاز 
ساجدنا، معلوم في قلوبنا، متكور بألسنتنا. وهو واضال بحمد معبود في م

 هللا، ومن زاغ عن هته الطريقة فهو قدريٌّ معتزليٌّ يقول بخلق القرآن.

هو ر، ووأما ما قالوا: إن  يقول بتكفير العوام، فهو أيضا كتب وزو
و هأيضا من تلبيسات الكراميةعلى العوام، فإنهم يقولون: اإليمان 

م من غيرهجرد، وال فرق بين المؤمن والكافر إال باإلقرار. واإلقرار الم
اء نتهأهل القبلة يقول: اإليمان هو جميع الطاعات؛ فرضها ونفلها واال

عن جميع ما نهى هللا عن  تحريما وتنزيها. وهتا متهب أصحاب 
فة الحديث. وعند األشعري: اإليمان هو التصديق. وهو متهب أبي حني

 عالىن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون هللا ترضي هللا عن ، والظ
طوي ا تنفي أخباره، وأنهم عارفون باهلل، مستدلون علي  بآيات . فأما م

تفِكنُّ في القلوب من اليقين والشك فاهلل    .بأعلم  عالىتعلي  العقائد ويفس 

 3وال تنكحوا المشركات حتى يؤِمن  فإن قيل: فقد قال هللا تعالى: 
كم بإيمان ، فعلم أن اإلقرار هو اإليمان. قيل: هتا ال اآلية، ف من أقر حص

يختص األشعري بجواب  بل هو وغيره في  أسوة، فالجواب أنا نحكم في 
وال تقربوهن حتى  الظاهر بإيمان  وهللا أعلم بحقيقة حال . وهتا كقول :

تص جاز قربصها، وإن كانت في نفس األمر4يطهرن  ، فإذا قالت: قد طفهصر 
على خالف ذلك. فإن قالوا: األشعري يقول: إن العوام إذا لم يعلموا علم 
الكالم فهم أصحاب تقليد فليسوا بمؤمنين. قيل: هتا أيضا تلبيس، فإن 
األشعري ال يشترط في صحة اإليمان ما قالوا، بل هو وجميع أهل 
التحصيل من أهل القبلة يقولون: يجب على المكلَّف أن يعرف الصانع 
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بود بدالئل  التي نصبها على توحيده. وليس المقصود استعمال ألفاظ المع
المتكلمين من الجوهر والعرق، وإنما المقصود حصول النظر 
واالستدالل المؤدي إلى معرفة هللا عز وجل. وإنما استعمل المتكلمون 
هته األلفاظ على سبيل التقريب والتسهيل، والسلف الصالال وإن لم 

في معارفهم خلل، والمستعملون ليس بينهم وبين يستعملوها لم يكن 
السلف مباينة في الحق، وال ما استعملوه بدعة في الدين. وهتا 
كاصطالح الفقهاء على ألفاظ مثل العلة والمعلول والقياس وغيره، 

 واصطالح النحاة وأهل التصريف وغيرهم.

مين. لمسلفإن قيل: إن االشتغال بعلم الكالم بدعةت ومخالفة لطريقة ا
م قيل: ال يختص األشعري بهتا دون غيره من متكلمي أهل القبلة. ث
م. االسترواح إلى مثل هتا الكالم صفة الحشوية التين ال تفصيل له
وا وكيف يصظفنُّ بسلف األمة أنهم لم يسلكوا سبيل النظر وأنهم رض

 بالتقليد! حاشى أن يكون ذلك وصفهم.

ى د رجلين: جاهل ركن إلوبالجملة، ال يجحد علم الكالم إال أح
التقليد وشق علي  سلول أهل التحصيل وخال عن طرق أهل النظر. 

دع لى بوالناس أعداء ما جهلوا. أو رجلت يعتقد متاهب فاسدة، فينطوي ع
ى عليهم فضائال افر متهب  ويفعمف نتهى دت . اعقي خفية يصل بِسص على الناس عصوَّ

 باختصار. 

م المؤمنين وشأني" ألبي عمران ومنها قصيدة "ما شأن أ /459لو/
في فضل أم المؤمنين  1موسى ابن محمد بن عبد هللا الواعظ األندلسي

عائشة رضي هللا عنها. سمعتها علي  بكمالها. وأخبرني بها بسنده 
المعروف إلى شيخ اإلسالم زكرياء عن ابن الفرات عن العز بن 

سار سماعا، أنا جماعة، نا أبو عبد هللا محمد بن أبي الحرم مكي السم
الحافظ الرشيد أبو الحسين يحيى بن علي القرشي عرف القطار عن 

 ناظمها إجازة، قال رضي هللا عن : فالكامل(

 منننننا شنننننأن أم المنننننؤمنين وشنننننأني

 

 هنندي المحننب لهننا وضننل الشنناني

 
 إننننني أقننننول مبينًننننا عننننن فضننننلها

 

 ومترجمننننا عننننن قولننننـها بلسنننناني

 
                                                        

لمعنروف بنالمرتلي فت لعلن : أبنو عمنران موسنى بنن حسنين بنن عمنران الزاهند األندلسني ا  -1
 (. 406ص 1(. المغرب في حلل المغرب فج132(. تحفة القادم البن األبار فص ـه604
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 ينننا مبغضننني ال تنننأت قبنننر محمننند

 

 ي والمكنننننان مكنننننانفالبينننننت بيتننننن

 
 إننني خصصننت علننى نسنناء محمنند

 

 بصننننننفات بِننننننر ٍ تحننننننتهن معننننننان

 
 وسنننننبقتهن إلنننننى الفضنننننائل كلهنننننا

 

 فالسنننبق سننننبقي والعننننان عننننناني

 
 مننرق النبنني ومننات بننين ترائبنني

 

 فننناليوم ينننومي والزمنننان زمننناني

 
 زوجننني رسنننول هللا لنننم أر غينننره

 

 هللا زوجنننننننننني بننننننننن  وحبننننننننناني

 
 وأتننناه جبرينننل األمنننين بصنننورتي

 

 ننننني المختننننار حننننين رآنننننيوأحب

 
 أننننا بكنننره العنننتراء عنننندي سنننره

 

 وضننننجيع  فنننني منزلنننني قمننننران

 
 وتكلننننننننم هللا العظننننننننيم بحجتنننننننني

 

 وبراءتننننني فننننني محكنننننم القنننننرآن

 
 وهللا خفرننننننني وعظننننننم حرمتنننننني

 

 وعلنننننننى لسنننننننان نبيننننننن  برأنننننننني

 
 وهللا فننني القنننرآن قننند لعنننن النننتي

 

 بعننننند البنننننراءة بنننننالقبيال رمننننناني

 
 وهللا وبنننننننخ منننننننن أراد تنقصننننننني

 

 وسننننبال شننننان  فنننني شنننناني إفكننننا

 
 إننننننني لمحصنننننننة اإلزار بريئننننننة

 

 ودليننل حسننن طهننارتي إحصنناني

 
 وهللا أحصننننننننني بخننننننناتم رسنننننننل 

 

 وأذل أهنننننننل اإلفنننننننك والبهتنننننننان

 
 وسننننمعت وحنننني هللا عننننند محمنننند

 

 مننننن جبرئيننننل ونننننوره يغشنننناني

 
 ينننوحي إليننن  وكننننت تحنننت ثيابننن 

 

 فجثننننننا علنننننني بثوبنننننن  وخبنننننناني

 
 مننن ذا يفنناخرني وينكننر صننحبتي

 

 فنننننني حجننننننره ربننننننانيومحمنننننند 

 
 وأخنننتت عنننن أبنننوي دينننن محمننند

 

 وهمننا علننى اإلسننالم مصننطحبان

 
 وأبنننني أقننننام النننندين بعنننند محمننننند

 

 فالنصنننل نصنننلي والسننننان سننننان
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 والفخر فخنري والخالفنة فني أبني

 

 حسنننننبي بهنننننتا مفخنننننرا وكفننننناني

 
 وأنننا ابنننة الصننديق صنناحب أحمنند

 

 وحبيبنننن  فننننني السنننننر واإلعنننننالن

 
 نصننننننر النبنننننني بمالنننننن  وفعالنننننن 

 

 جنننن  معنننن  مننننن األوطننننانوخرو

 
 وجننننى الغننننا حتنننى تخلنننل بالعبنننا

 

 زهنننننندا وأذعننننننن أيمننننننا إذعننننننان

 
وتخللننننت معنننن  مالئكننننة /460لررررو/

 السنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننما

 

 وأتتننننن  بصشنننننرى هللا بالرضننننننوان

 
 وهننو الننتي لننم يخننش لومننـة الئننم

 

 فننني قتنننل أهنننل البغننني والعننندوان

 
 قتننل األلننى منعننوا الزكنناة بكفننرهم

 

 وأذل أهننننننل الكفننننننر والطغيننننننان

 
 والقرابنننة للهننندى سنننبق الصنننحابة

 

 هو شيخهم في الفضل واإلحسنان

 
 وهللا منننننا اسنننننتبقوا لنينننننل فضنننننيلة

 

 مثنننل اسنننتباق الخينننل ينننوم رهنننان

 
 إال وطننننننار أبنننننني إلننننننى عليائهننننننا

 

 فمكانننننننن  منهنننننننا أجنننننننل مكنننننننان

 
 وينننننننل لعبننننننند خنننننننان آل محمننننننند

 

 بعنننننننننداوة األزواج واألختنننننننننـان

 
 طننوبى لمننن والننى جماعننة صننحب 

 

 ويكننننون مننننن أحبابنننن  الحسننننننان

 
 الصنننننحابة والقرابنننننة ألفنننننة بنننننين

 

 ال تسننننننتحيل بنزعننننننة الشننننننيطان

 
 هم كاألصنابع فني اليندين تواصنال

 

 هننننل يسننننتوي كننننف بغيننننر بنننننان

 
 الننتيحصننرت صنندور الكننافرين ب

 

 وقلننننوبهم ملئننننت مننننن األضننننغان

 
 حنننب البتنننول وبعلهنننا لنننم يختلنننف

 

 مننننن ملنننننة اإلسننننالم فيننننن  اثننننننان

 
 نسنننجت منننودتهم سننندا فننني لحمنننة

 

 انفبناؤهننننننا مننننننن أثبننننننت البنينننننن

 
 هللا ألننننننننننف بننننننننننين ود قلننننننننننوبهم

 

 ليغنننننننيظ كنننننننل مننننننننافق طعنننننننان
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 رحمنننناء بينننننهم صننننفت أخالقهننننم

 

 وخلنننننت قلنننننوبهم منننننن الشننننننئان

 
 فنننننندخولهم بننننننين األحبننننننة كلفننننننة

 

 وسننننبابهم سننننبب إلننننى الحرمننننان

 
 جمنننع اإلاله المسنننلمين علنننى أبننني

 

 واسننننتبدلوا مننننن خننننوفهم بأمننننان

 
 وإذا أراد هللا نصنننننننننننرة عبنننننننننننده

 

 نمنننن ذا يطينننق لننن  علنننى خنننتال
 

 منننن حبنننني فليجتننننب منننن سنننبني

 

 إن كنننان صنننان محبتننني ورعنننان

 
 بمبغضنننني 1وإذا محبنننني قنننند ألننننظ

 

 فكالهمنننا فننني النننبغض مسنننتويان

 
 إنننننني ألم المنننننؤمنين فمنننننن أبنننننى

 

 بالخسننننران ءحبنننني فسننننوف يبننننو

 
 هللا حببننننننننننننني لقلننننننننننننب نبينننننننننننن 

 

 وإلنننى الصنننراط المسنننتقيم هننندان

 
 وهللا يكننننننرم مننننننن أراد كرامتنننننني

 

 نويهنننننين ربننننني منننننن أراد هنننننوا
 

 وهللا أسنننننننننأل  زينننننننننادة فضنننننننننل 

 

 وحمدتننننن  شنننننكرا لمنننننا أوالنننننني

 
 ينننا منننن يلنننوذ بأهنننل بينننت محمننند

 

 يرجننننو بننننتلك رحمننننة الرحمننننان

 
 صنننل أمنننات المنننؤمنين وال تحنننل

 

 عنننننننا فتسنننننننلب حلننننننة اإليمنننننننان

 
 إنننننني لصنننننادقة المقنننننال كريمنننننة

 

 أي والنننننتي ذلنننننت لننننن  النننننثقالن

 
خنننتها إلينننك فإنمنننا هننني  /461لرررو/

 روضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

 

 يحنننننننانمحفوفنننننننة بنننننننالراح والر

 
 صننننلى اإلاله علننننى النبنننني وآلنننن 

 

 فننننننبهم تشننننننم أزاهننننننر البسننننننتان

 

 إنماانتهت القصيدة في مدح أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها، و
 أثبتها بكمالها لحسنها وغرابتها.

                                                        
من لظ بالمكان وألظ ب  أقام ب  وألال، وألظ بالكلمنة لزمهنا، واإللظناظ لنزوم الشنيء والمثنابرة  -1

 مادة لظظ.  -علي . لسان العرب 



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 230 

وسمعت من  أيضا بلفظي األحاديث الدالة على الخصال المكفرة لما 
حجر في جزئ   تقدم أو تأخر من التنوب، جمع اإلمام الحافظ ابن

. رويتها عن  1المسمى ب "الخصال المكفرة للتنوب المتقدمة والمتأخرة"
محتوفة األسانيد بـعد أن كتبتها من خط . واتفق لي فيها اتفاق عجيب 
وأمر غريب، اغتبطت ب  اغتباطا كثيرا، وحمدت هللا علي  حمدا أثيرا؛ 

حرم بالحج وذلك أني قرأتها بلفظي على شيخنا أبي مهدي، وكالنا م
والعمرة يوم عرفة بعرفة. وكنت تحينت ذلك الوقت وذلك المكان رجاء 
أن يغفر هللا لي ول  المتقدم والمتأخر من ذنوبنا، فإن  ال يتعاظم  شيء 
سيما في الوقت التي تصن صب في  رحمت  انصبابا، وتنكب الخالئق علـى 

إلى هللا  موائد أفضال  انكبابا. وتتسع األطماع، وتـمتلئ بالتضرع
 األسماع. وهللا يحقق رجاءنا في . فإن  الكريم التي ال يخيب راجي .

ولنتكر األحاديث بتمامها تبركا محتوفة األسانيد كما رويتها، 
فأقول: أخبرني شيخنا بسنده إلى الحافظ ابن حجر إلى حمدان بن أبان 
 مولى عثمان بن عفان، قال: دعا عثمان بماء فأكثر ترداد الماء على
وجه  ويدي ، فقلت: حسبك، قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد، 

: فال يسبغ عبد الوضوء إال يقول فقال: صب فإني سمعت رسول هللا 
، أخرج  ابن أبي شيبة في "مصنف " 2(غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر

 و"مسنده".

وأخرج أبو عوانة في مستخرج  على مسلم عن سعد بن أبي 
من سمع المؤذن فقال: أشهد أن ال إاله إال : ف: قال رسول هللاوقاص قال

هللا رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا، وفي رواية: رسوال، 
فـقال ل  رجل: يا سعد، ما تقدم من  3 (غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر

 .ذنب  وما تأخر؟ فقال: هكتا سمعت  من رسول هللا

قال للعباس بن عبد المطلب: فيا  أن رسول هللاوأخرج أبو داوود 
عباس، يا عماه، أال أعطيك أال أمنحك، أال أحبول، أال أفعل بك عشر 

                                                        
تقدمنة والمتننأخرة(. ألبنني الفضننل أحمنند بننن المجمنوع المسننمى فالخصننال المكفننرة للننتنوب الم -1

 (. 705ص 1(. كشف الظنون فجـه852علي ابن حجر العسقالني فت
فأال أدلكم على ما يكفر هللا ب  الخطايا ويزيد ب  فني الحسننات، قنالوا، بلنى، قنال:  مثل : قال  -2

إسننباغ الوضنننوء علنننى المكروهنننات، وكثنننرة الخطنننا إلنننى المسننناجد، وانتظنننار الصنننالة بعننند 
 (.177ص 1كتاب الطهارة فج –الصالة(. سنن الدارمي 
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خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر هللا لك ذنبك أول  وآخره، خطأه وعمده، 
صغيره وكبيره، سره وعالنيت ؛ أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل 

ا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذ
ر، خمس عشرة ـقائم قلت: سبحان هللا والحمد هلل وال إاله إال هللا، وهللا أكب

مرة. ثم تركع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا 
]فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجـود 

ن مرة، في كل ركعة تفعل ذلك في فتقولها عشرا، فتلك خمس وسبعو
أربع ركعات. إن استطعـت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لـم 
تفعل فـفي كل جمعة مـرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل 

 . 2 . انتهى[1ففـي كـل سنة مرة، فـإن لم تفعل ففي عمرل مرة(

 سول هللاوأخرج ابن وهب في "مصنف " عن أبي هريرة أن ر
نصوا فإن المالئكة تؤمن، فمن وافق تأمينص  تأمينف قال: ف  إذا أفمَّنف اإلمام ففأفم ِ

 .3(المالئكة غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر

وأخرج آدم بن إياس في كتاب التواب ل  عن علي بن أبي طالب 
مـن صلى سبحة الضحى ركعتين : فرضي هللا عن  قال، قال رسول هللا

ا واحتسابا كتب هللا ل  بها مائتي حسنة، ومحا عن  مائتي سيئة، إيمان
ورفع ل  مائة درجة، أو مائتي درجة، وغفر ل  ذنوب  كلها، ما تقدم وما 

 .4(تأخر إال اِلقصاص

وأخرج أبو عبد الرحمان السلمي عن أنس رضي هللا عن ، قال: 
  فاتحة رجليمن قرأ إذا سلم يوم الجمعة قبل أن يثني : فقال رسول هللا

اس، الن الكتـاب، وقل هو هللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب
عدد ر بـسبعا سبعـا غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر، وأصعطي من األج

 (، وفي إسناده ضعف شديد جدا.كل من آمن باهلل واليوم اآلخر

                                                        
 . 1152الصالة، حديث  –. سنن أبي داود 1139كتاب الصالة، حديث  –سنن ابن ماجة  -1
 ما بين ]  [ في طرة فح م(. -2
 –. الترمننتي 618الصننالة، حننديث  –. مسننلم 738كتنناب اآلذان، حننديث  –صننحيال البخنناري   -3

 .232الصالة، حديث 
يقول فيقول هللا عنز وجنل، ينا ابنن آدم، ال  مثل : عن نعيم بن همار، قال: سمعت رسول هللا  -4

كتناب الصنالة، حنديث  –تعجزني من أربع ربعات في أول نهارل، أكفنك آخنره(. أبني داود 
 فمن حافظ علنى ركعتني الضنحى غفنرت لن  . مثل ، عن أبي هريرة، قال رسول هللا 1146

 (.1008حديث  4ذنوب  وإن كانت مثل زبد البحر( شرح السنة للبغوي فج
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 وأخرج اإلمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي هللا /462لو /
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ل  ما قال: ف عن  أن رسول هللا

 .1(تقدم من ذنب  وما تأخر

ليلة قال: ف وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا
القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتها فإن هللا تبارل وتعالى 

وتر تسع أو سبع أو  يغفر ل  ما تقدم مـن ذنب  وما تأخر، وهي ليلة
 .2 (خامسة أو ثالثة أو إحدى وعشرين

وأخرج أبو سعيد النقاش في "أمالي " عن ابن عمر قال: قال رسول 
 .3 (من صام يوم عرفة غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر: فهللا

مـن أهل بحجة أو عمرة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام ف
، أخرج  أبو 4 (ا تأخر أو وجبت ل  الجنةغفر ل  مـا تقدم مـن ذنب  وم

 داوود عن أم سلمة.

أخر، ما تمن جاء حاجا يريد وج  هللا فقد غفر ل  ما تقدم من ذنب  وف
 (، أخرج  أبو نعيم عن عبد هللا بن مسعود.وشفـع فيمن دعا ل 

ن إذا خـرج الحاج من بيت  كان في حرز هللا، فإن مات قبل أف 
ا هللا وإن بقي حتى يقضي نسك  غفر ل  م يقضي نسك  وقع أجره على

 بر.أخرج  أبو يعلى وأحمد بن منيع عن جا ،(تقدم من ذنب  وما تأخر

من صلى خلف المقام ركعتين غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر، ف
 ، ذكره القاضي في "الشفا".5 (وحشر يوم القيامة من اآلمنين

ج  (، أخروما تأخر من قرأ سورة الحشر غفر ل  ما تقدم من ذنب ف
 الثعلبي وابن مردوي  في تفسيرهما.

من علم ابنا ل  القرآن نظرا غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر، ف
ومن علم  إياه ظاهرا فكلما قرأ آية رفع هللا بها األب درجة حتى ينتهي 

 ( أخرج  الطبراني عن أنس.إلى آخر ما مع  من القرآن
                                                        

 . 808كتاب الصوم، حديث  –. سنن الترمتي 174كتاب الصوم، حديث  –صحيال مسلم  -1
. 219الصننوم، حننديث  –. مسننلم 1035كتنناب فضننل ليلننة القنندر، حننديث  –صننحيال البخنناري  -2

 . 792فضل ليلة القدر، حديث  –الترمتي 
 . 749كتاب الصوم، حديث  –الترمتي سنن  -3
 (. 211حديث  1األحاديث الضعيفة لأللباني فج –ضعيف  -4
 (.220ص 2. وفي الشفا فج2395 – 2394كتاب الصالة، حديث  –سنن ابن ماجة  -5
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حمد في "فوائد األصبهانيين" عن أم وأخرج أبو محمد عبد هللا بن م
 هانئ وكانت تكثر الصيام والصالة والصدقة، فدخل عليها رسول هللا

سأخبرل بما هو عوق من ذلك، تسبحين هللا فشكت إلي  ضعفها، فقال: ف
مائة فتلك مثل مائة رقبة تعتقينها متقلبة، وتحمدين هللا مائة مرة فتلك مثل 

لبة، وتكبرين هللا مائة مرة، وهنال يغفر لك مائة بدنة مجلل  تهدينها متق
 .1 (ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ما  من عدد في البحر أربعين موجة وهو يكبر غفر هللا ل  ذنوب ف
ن لحس( ذكره أبو اتقدم منها وما تأخر، وإن األمواج لتحث التنوب حثا

 الربيعي في "فضائل الشام". 

حر بين الجبلين على الب مدينةوروي أيضا عن أنس علي  السالم ف
خر، ا تأيقال لها عكا، من دخلها رغبة فيها غفر ل  ما تقدم من ذنب  وم

 ومن خرج منها رغبة عنها لم يبارل ل  في خروج ، وبها عين تسمى
ان كنها عين البقر من شرب منها مأل هللا بـطن  نورا، ومن أفاق علي  م

 (، هتا حديث منكر جدا.طاهرا إلى يوم القيامة

، 2(من قاد مكفوفا أربعين خطوة غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخرف
 أخرج  ابن منده في "أمالي " عن ابن عمر.

من سعى ألخي  المؤمن في حاجة قضيت ل  أو لم تقض غفر ل  ما ف
بـراءة من الـنار وبراءة من  تقدم من ذنب  وما تأخر، وكتب ل  براءتان:

 "فوائده" عن ابن عباس.، أخرج  ابن الناصال في 3(النفاق

ما من عبدين متحابين في هللا، وفي رواية: ما من مسلمين يلتقيان ف
إال لم يفترقا حتى يغفر لهما ذنوبهما  فيتصافحان ويصليان على النبي

 ، أخرج  أبو يعلى عن أنس.4(ما تقدم منها وما تأخر

ي من أكل طعاما ثم قال: الحمد هلل التي أطعمني من الطعام ورزقنف
من غير حول منـي وال قوة غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر، ومن 

                                                        
 . 3072كتاب األدب، حديث  –سنن ابن ماجة  -1
(. فروي فني إسنناده 67(. الفوائند المجموعنة فص371ص 2كشف الخفاء ومزيل اإللبناس فج -2

 كاذبان(. 
 (. فوقال في التيل: موضوع(. 84الفوائد المجموعة فص -3
 . 2727كتاب  االستئتان، حديث  –سنن الترمتي  -4
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لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد هلل التي كساني هتا ورزقني  من غير حول 
 ، أخرج  أبو داوود عن أنس.1(غفر ل  ما تقدم من ذنب  وما تأخر

 وأخرج الحكيم الترمتي عن عثمان، قال: سمعت رسـول هللا
جل: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيت  من الباليا يقول: فقـال عز و

الثالث: من الجنون والجـتام والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة حاسبت  
حسابا يسيرا، فإذا بلغ ستيـن سنة حببت إلي  اإلنابة، فإذا بلغ سبعين سنة 
أحبت  المالئكة، فإذا بلغ الثمانين سنة كتبـت حسنات  وألغيت سيئـات ، فـإذ 

يـن سنة قالت المالئكة: أسيـر هللا في أرض ، وغفر ل  ما تقدم بلغ تسع
 . قال الحكيم: وهتا من جيد الحديث،2من ذنب  وما تأخر، وشفع في أهل (

 انتهى.

بحديث وضع اليد على الرأس وأخبرني شيخنا أبو مهدي  /463لو/
، وكتبت  من خطـ ، قال: أخبرني ب  شيخنا أبو محمد عند خا مة الحشر

لكريم الفكون القسمطيني عن أبي زكرياء يحيى بن سليمان عبد ا
األوراسي عن الشيخ طاهر بن زيان عن الشيخ زروق عن أبي زيد عبد 
الرحمان الثعالبي عن أبي القاسم البرزلي، قال: أخبرنا شيخنا أبو الحسن 
البطرني عن أبي عبد هللا محمد بن أبي القاسم اللبيري عن األستاذ أبي 

د بن علي البالطي عن المحدث أبي عمرو عثمان بن حسن العباس أحم
بن علي بن دحية الكلبي عن الحافظ أبي القاسم بن بشكوال عن القاضي 
الشهيد أبي علي الصدفي عن أبي منصور عبد المحسن بن محمد بن 
علي المالكي عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب عن أبي نعيم 

الحافظ عن أبي الطيب محمد بن أحمد  أحمد بن عبد هللا األنصاري
المقرئ عن إدريس بن عبد الكريم الحداد، قال: قرأت على خلف، فلما 

، قال لي: ضع يدل على 3لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بلغت هته اآلية:
رأسك. فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هته اآلية قال لي: ضع يدل 

لما بلغت هته اآلية، قال لي: ضع على رأسك. فإني قرأت على األعمش ف
يدل على رأسك. فإني قرأت على علقمة واألسود فلما بلغت هته اآلية 
قاال لي: ضع يدل على رأسك، فإنا قـرأنا على عبد هللا بن مسعود رضي 
هللا عن  فلما انتهينا إلى خاتمة سورة الحشر قال: ضعا أيديكما على 

                                                        
 . حديث حسن غريب.  3458الترمتي، حديث  -1
 .12802باقي مسند المكثرين، حديث  –مسند أحمد  -2
 . 21اآلية  –سورة الحشر  -3
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ضع يـدل بلغت هته اآلية، قال: ففلما  رؤوسكما. فإني قرأت على النبي
على رأسك، فإن جبريل علي  السالم لما نزل بها إلي قال لي: ضع يدل 

 (.على رأسك، فإنها شفاء من كل داء إال السام، والسام الموت

ورويت أيضا عن  هته القصيدة وكتبتها من خط ، وهي للشيخ تاج 
تلف فيها الدين عبد الوهاب السبكي، ذكر فيها المسائل التي اخ

. وهي ثالث عشرة؛ سبعة منها األولى الخالف 2والماتريدية 1األشعري
فيها بينهما لفظي، والستة الباقية الخالف فيها معنوي، لكن  ال يؤدي إلى 
تبديع وتضليل. وهته القصيدة غاية في الحسن والسالسة واإلفادة. وقد 

ا هو التي رأيتها في محل آخر أطول مـن هتا، إال أن هتا القدر منه
يتعلق بما ذكرنا من الخالف بين اإلمامين. أخبرني بها إجازة إن لم يكن 
سماعا، بسنده إلى زكرياء عن ابن الفرات عن المؤلف تاج الدين 

 السبكي، قال: فالكامل(
3ينننننا صننننناح إن عقيننننندة النعمنننننان

 

 

 واألشنننننننعري حقيقنننننننة اإليقنننننننان

 
 وكالهمننننننا وهللا صنننننناحب سنننننننة

 

 بهنننننننننندى نبنننننننننني هللا مقتننننننننننديان

 
عص ذا وال هنننننننننننتا وإن  ال ذا يصبفنننننننننند ِ

 

تف في الحسنبان  تحسب سواه وِهم 

 
 مننننن قننننال إن أبننننا حنيفننننة مبنننندع

 

 رأينننننننا فنننننننتلك قائنننننننل الهنننننننتيان

 
 أو ظنننننننن أن األشنننننننعري مبننننننندع

 

 فلقننننند أسننننناء وبننننناء بالخسننننننران

 
 كنننننننل إمنننننننام مقتننننننندى ذو سننننننننة

 

 كالسننيف مسننلوال علننى الشننيطان

 
 والخلننننننف بينهمننننننا قليننننننل أمننننننره

 

 رانسننننننهل بننننننال بنننننندع وال كفنننننن

 
 فيمنننننا يقنننننل منننننن المسنننننائل عننننندة

 

 ويهننننون عننننند تطنننناعن األقننننران

 
                                                        

شعريون[. أبو الحسنن علني ابنن إسنحاق منن نسنل أبني موسنى األشنعري فت في فخ ع( ]األ -1
( سبق. والبن عساكر كتاب فني الموضنوع: فتبينين كنتب المفتنري فيمنا نسنب لإلمنام ـه324

 األشعري(. 
نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود، أبو منصنور الماتريندي، منن أئمنة علمناء الكنالم، نسنبة  -2

(، ل  كتب رد بها على المعتزلة "أوهنام المعتزلنة" و"النرد علنى إلى ما تريد فمحلة بسمرقند
 (. 19ص 7(. األعالم فجـه333القرامطة" و"الجدل" و"تأويالت أهل السنة" فت 

 (. سبق. ـه150أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، أحد األئمة األربعة فت  -3
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 إمننننا إلننننى د يننننؤول خالفهننننمولقنننن

 

 لفنننننظ كاالسنننننتثناء فننننني اإليمنننننان

 
وكمنعن  أن السنعيد يضنل /464لرو/

 أو

 

 يشننننننقى ونعمننننننة كننننننافر خننننننوان

 
 وكننتا الرسنننالة بنند منننوت إن تكنننن

 

 صنننننحت وإال أجمننننننع الشننننننيخان

 
 وقننند ادعنننى ابنننن هنننوازن أسنننتاذنا

 

 ء منننننن عننننندو شنننننانفيهننننا افتنننننرا

 
 وهنننو الخبينننر الثبنننت نقنننال واإلرا

 

 دة لنننيس يلزمهنننا رضنننى الجننننان

 
 فنننننالكفر ال يرضنننننى بننننن  لعبننننناده

 

 ويرينننننننننده أمنننننننننران مفترقنننننننننان

 
 وأبننننننننو حنيفننننننننة قائننننننننل إن اإلرا

 

 دة والرضنننننننى أمنننننننران متننننننندان

 
 وعلينننننن  أكثرنننننننا ولكننننننن ال يصننننننال وقيننننننل مكننننننتوب علننننننى النعمننننننان

 

 إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد

 

 لمقلنننننند وهننننننو ممننننننا أنكننننننر ابننننننن هننننننوازن الربننننننانوكننننننتال إيمننننننان ا

 

 إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد

 

 ولنننننو أنننننن  ممنننننا يصنننننال فخلفهنننننم

 

 فينننننن  للفننننننظ عنننننناد دون معننننننان

 
 وكننننتال كسننننب األشننننعري وإننننن 

 

 صنننننعب ولكنننننن قنننننام بالبرهنننننان

 
 منننن لنننم يقنننل بالكسنننب منننال إلنننى اعتنننزال أو مقنننال الجبنننر ذي الطغينننان

 

 إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد

 

 سننننائللمعنننناني وهنننني سننننت ماأو 

 

 هانننننت منننننداركها بنننندون هنننننوان

 
 هلل تعننننتيب المطيننننع ولننننو جننننرى

 

 مننننا كننننان مننننن ظلننننم وال عنننندوان

 
 متصننننرف فنننني ملكنننن  فلنننن  الننننتي

 

 يختنننننار لكنننننن جننننناد باإلحسنننننان

 
 فنفننى العقنناب وقننال سننوف أثيننبهم

 

 فلننننننن  بنننننننتال علنننننننيهم فضنننننننالن

 
 هنننننتا مقننننننال األشننننننعري إمامنننننننا

 

 وسنننننواه منننننأثور عنننننن النعمنننننان

 
 شننعريووجننوب معرفننة اإلاله األ

 

 يقننننننننول ذال بشننننننننرعة الننننننننديان
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 لنننن  نَّ والعقننننل لننننيس بحنننناكم لِكنننن

 

 درال ال حكنننننم علنننننى الحينننننوانإ

 
 وقضننوا بننأن العقننل يوجبهننا وفنني

 

 كتنننب الفنننروع لصنننحبنا وجهنننان

 
 وبننننأن أوصنننناف الفعننننـال قننننـديمة

 

 ليسننننت بحادثننننة علننننى الحنننندثان

 
 ورأينننت فنننيهم منننن ينننـقول بنننأن ذا

 

 كنننننتب عليننننن  جننننناء منننننن فتنننننان

 
 مصنناحف مننننزلوبننأن مكتننوب ال

 

 عنننننين الكنننننالم المننننننزل القنننننرآن

 
 والبعض أنكنر ذا فنإن يصندق فقند

 

 ذهبنننننت منننننن التعنننننداد مسنننننألتان

 
 هنننننناذي ومسننننننألة اإلرادة قبلهننننننا

 

 أمننننران فيمننننا قيننننل موضننننوعان

 
 وكمنننا انتفنننى هنننتان عننننهم هكنننتا

 

 عننننننا انتفنننننى ممنننننا يقنننننال اثننننننان

 
 قنننالوا ولننننيس بجنننائر تكليننننف مننننا

 

 ال يسنننننتطيع فتنننننى منننننن الفتينننننان

 
 لينن  مننن أصننحابنا شننيخ العننراوع

 

 ق وحجننننة اإلسننننالم ذي اإلتقننننان

 
 ورآه مجتهنننننند الزمننننننان محمنننننند القوصنننننني رأيننننننا واضننننننال السننننننبالن

 

 إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد

 

 قنننننننالوا وتمننننننننع الصنننننننغائر منننننننن نبننننننني لنننننننإلاله وعنننننننندنا قنننننننوالن

 

 إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد

 

 والمنننننع مننننروي عننننن األسننننتاذ والقاضنننني عينننناق وهننننو ذو رجحننننان

 

 مهيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع الرشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادإلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى بيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران 

 

 وبننن  أقنننول وكنننان رأي أبننني كنننتا

 

ت بِِهم  عننننننن النقصننننننان  دف عننننننا ِلننننننرف

 
 واألشننننننننننعري إمامنننننننننننا لكننننننننننننا

 

 فننننننني ذا نخالفننننننن  بكنننننننل لسنننننننان

 
 نقنننول ونحنننن علنننى طريقتننن  ولنننـ

 

 كننننن صننننحب  فنننني ذال طائفتننننان

 
 بنننل قنننال بعنننض األشنننعرية إنهنننم

 

 بنننرءاء معصنننومون منننن نسنننيان

 
 وأبننننو حنيفننننة هكننننتا مننننع شننننيخنا

 

 ينهمنننننا منننننع النكنننننرانال شنننننيء ب
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 متناصنننننران وذا اخنننننتالف هفننننني ِن

 

 عننننـار عنننننن التبنننننديع والخننننندالن

 
 1وسمعت من لفظ  أيضا نحو النصف من كتاب "الشفا" /465لو/

للقاضي عياق رواية ودراية، يقرره أحسن تقرير ويبين مقاصده، 
. وكنت أمسك  علي  في 2ويطالع علي  شرح شيخنا شهاب الدين الخفاجي

يـر وأسرد ل  المحتاج من . ويحضر مجلس  في  غالب النجباء حال التقر
من متفقهي أهل مكة. وكان يوم ختم  يوما مشهودا حضره أكابر 
الفقهاء، وأديرت في  كؤوس من األشربة الحلوة، وأطلقت في  أنواع 

 البخور والروائال الطيبة. وهته هي أنهى تكرمة عند أهل ذلك القطر.
بكمال ،  3ب "الدعاء" البـن أبي الدنياوسمعت من لفظ  أيضا كتا

وأجازنا ب  وبكل ما اشتمل علي  من أدعيـة وأذكار، وباألربعين 
 اإلدريسية خصوصا، إذ هي من جملة األذكار الواردة في .

وسمعت علي  جملة صالحة أيضا من "صحيال مسلم" بلفظ ، رواية 
ي كل ودراية. كان يكتب نسخة من صحيال مسلم بخط ، فيصحال منها ف

يوم حصة، بحضرة الفقهاء وإحضار غالب المحتاج إلي  من شروح 
 الكتب.

 وسمعت من لفظ  أيضا جملة صالحة من "سنن أبي داوود" ومثلها
ت من "جامع أبي عيسى الترمتي"، ومثلها من "سنن ابن ماجة"، وسمع

 من لفظ  أيضا جميع السنن للنسائي المسمى ب "المجتبى". كل ذلك
ي  كن فم قبالة الركن اليماني بإزاء منزل  التي كان يسبالمسجد الحرا

" رضي هللا عن . وأنشدت ل  رضي هللا عن  يوم ختم كتاب "المجتبى
 هته األبيات: فالطويل(

 ختمننننننا كتننننناب المجتبنننننى وأتمننننن 

 

 وأسننننمعناه شننننيخنا مسننننند النننندنيا

 
 محدث هنتا العصنر شنيخ شنيوخ 

 

 ومننن نننال بالتحننديث منزلننة عليننا

 
  فنني المسننجد الننتيقبالننة بيننت هللا

 

 جمينننننع عبننننناد هللا يأتونننننن  سنننننعيا

 
 شننكرنال فيمننا قنند حبننوت فننزد لنننا

 

 إلى أن نرى منا بنين أظفارننا رينا

 

                                                        
ى اليحصنبي القاضني فت "الشفا في تعريف حقوق المصطفى" ألبي الفضل عياق بن موس -1

 (. ـه544
 (. سبق. ل  شرح على الشفا. ـه1069أحمد بن محمد الخفاجي األفندي شهاب الدين فت  -2
(، لن  ـهن281عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن أبي الدنيا القرشني الزاهند الشنافعي فت  -3

 (. 441ص 5عدة مؤلفات ليس كتاب الدعاء منها. هدية العارفين فج
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 اجزنا وكنل الحاضنرين جمينع منا

 

1رويتم بال شنرط يخنص وال ثنينا
 

 

الحطاب  2وسمعت علي  بلفظ غيري جمـلة صالحة من "مناسك"
يحضر مجلس  فيها أرباب المتاهب الكبيرة، تفقها بالمسجد الحرام. وكان 

غير المالكية. وكان يقرأ المناسك في أشهر الحج في غالب السنين، 
قرأنا إن شاء  –أو كالما هتا معناه  –وسمعت  يقول: إن عشنا إلى قابل 

الكبير، ويحضر جماعة أصحابنا من أهل  3هللا "منسك" ابـن جماعة
زم صاحب  في  ذكر كالم المتاهب ليكون أتم نفعا. وهـتا المنسك الت

أرباب المتاهب األربعة في المناسك، فأراد رضي هللا عن  تحقيق مناسك 
الحج على المتاهب األربعة كلها بحضور أصحاب المتاهب المحققين 

 لفروع متاهبهم، ألن  اليوم ملجأ الناس في االستفتاء في المناسك.

وأجازني  في اللغة، 4وسمعت من  خطبة كتاب "القاموس" /466لو/
ألبي  5باقي . وسمعت من  خطبة كتاب "نفال الطيب في أخبار األندلس"

عبد هللا ابن الخطيب الحافظ المتفنن سيدي أحمد المقري. وهو كتاب 
حافل جمع في  من أخبار علماء األندلس وشعرائها وأحوالها شيئا كثيرا. 

أوال  ، وكأن  هو المقصود6واستوفى في  أخبار لسان الدين بن الخطيب

                                                        
نوع من البيوع وقع حول  اختالف في إباحت  أو كراهيتن . ومصنطلال الثنينا يعنني: المجهنول   -1

نهى عن المحاقلنة والمزابننة والثنينا إال أن تعلنم.  في البيع. وورد في حديث جابر أن النبي 
. والثنينا أن 3320كتناب األيمنان ، حنديث  –. النسائي 1211كتاب البيوع، حديث  –الترمتي 

لشننخص شننيئا ويسننتثني بعضنن ، فننإن كننان المسننتثنى معلومننا كشننجرة معلومننة مننن بننين يبينع ا
 األشجار صال البيع، وإن كانت مجهولة لن يصال.

، بينع إلين وهتا النوع هو منن بينع الوفناء أي البينع بشنرط، متنى رد النثمن ينرد المشنتري الم     
بيننع  الحنفينة ع األماننة وبعنضويسنمي  المالكينة بينع الثنينا والشنافعية بينع العهنندة والحنابلنة بين

 (. 260 – 95ص 9الموسوعة الفقهية فج …المعاملة
فهداية السالك المحتاج لبيان فعلي المعتمر والحاج(. في المناسك، لمحمند بنن محمند بنن عبند  -2

(. هديننة ـهنن954الرحمننان بننن حسننين األندلسنني المعننروف بالحطنناب الرعيننني المننالكي فت 
 (. 242ص 2العارفين فج

داية السالك إلى المتاهب األربعة في المناسك(. لعنز الندين ابنن بندر الندين محمند الحمنوي فه -3
 (. 1829ص 2(. كشف الظنون فجـه767الدمشقي الشافعي فت 

"القاموس المحيط والقبوس الوسيط الجامع لما ذهب من كالم العنرب شنماطيط" لمجند الندين  -4
 (. ـه817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي فت 

(. ـه1041"نفال الطيب في غصن األندلس الرطيب"  ألحمد بن محمد المقري التلمساني فت  -5
 في ثمان مجلدات.   –دار صادر  –تال د إحسان عباس 

محمد بنن عبند هللا بنن سنعيد السنلماني اللوشني الغرنناطي، لسنان الندين ابنن الخطينب، وزينر  -6
والحلل الموشية في ذكنر األخبنار المراكشنية.  مؤرخ أديب، من أهم كتب  اإلحاطة، واألعالم

 (.7-6-5(. نفال الطيب فجـه776وعدة. فت 
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بالتأليف. وهتا التأليف فيما قيل لي يطلع في نحو من أربعة أسفار، ولم 
أشاهده كل . وقد أجاد في خطبت  غاية، وجمع فيها من علوم البالغة ما 
سحر العقول، فال يمل سامعصها سماعفها مع طولها، لما اشتملت علي  من 

 النثر الرائق، والنظم الفائق.

لسان الدين ابن الخطيب ألوالده  1وسمعت من لفظ  أيضا وصية
الثالثة، وهي من جملة ما اشتمل علي  التأليف المتقدم. وهي في غاية 
الحسن والسالسة والجمع لمقاصـد الوصية بما في  صالح الدين والدنيا. 

، قال لي: ومن 2وقد أخبرني أن  سمعها على شيخنا تاج الدين المكي
والده الثالثة، وكأنها وصية عجيب االتفاق وإن كان سماعها بحضور أ

من  ألوالده، إذ لم يعش بعد السماع إال أمدا قليال. وكان يخيل لي أن ذلك 
 بالقصد من  رحم  هللا.

وعرضت علي  قصائدي المدحية المرتبة على حروف المعجم، وقد 
ا، تقدم بعضها أول الرحلة، وراجعت  فيما يحتاج إلى المراجعة منه

 ف  استجازني فيها رضي هللا عنـ ، وصححتفاستحسنها. ولقوة انصا
 بمراجعت  ضبط ألفاظ لغوية فيها.

. 3وسمعت بلفظي "الدعاء في سجدات القرآن" للحكيم الترمتي
. 4ولنتكره لغرابت  ألن  ال يوجد في كثير من نسخ "نوادر األصول"

فأقول: أخبرني ب  سماعا وقراءة علي  شيخنـا أبو مهدي عيسى الثعالبي، 
برني سماعا وإجازة شيخنا أبو الحسن علي األجهوري رحمـ  هللا قال أخ

تعالى عن القاضي بدر الدين القرافي وعن الجمال يوسف بن شيخ 
اإلسالم زكرياء قاال: نا أبو يحيى زكرياء األنصاري عن أبي الفضل 
ابن حجر بإجازت  مشافهة من أبي الحسن علي بن محمد ابن أبي المجد 

عن عيسى بن عبد العزيز وهو آخر من حدث  عن سليمان بن حمزة

                                                        
 (. 391ص 7نفال الطيب فج  –وصية لسان الدين ابن الخطيب ألوالده  -1
تنناج النندين بننن أحمنند بننن إبننراهيم ابننن تنناج النندين األنصنناري المننالكي المكنني، القاضنني، فت  -2

 (. سبق. ـه1070
الحسن بن بشير الحكيم الترمتي، أبو عبد هللا، محدث حافظ، صنوفي، منن محمد بن علي بن  -3

، وشنرح كتب : األكياس والمغترين، ورياضة النفس، ونوادر األصنول فني أخبنار الرسنول 
 6(. هديننة العننارفين فج308ص 5(. لسننان الميننزان فج645ص 2الصننالة. تننتكرة الحفنناظ فج

 (.  315ص 10(. معجم المؤلفين فج15ص
للحكنيم الترمنتي.ولعل دعنوات سنجدات القنرآن جنزء  در األصول فني أخبنار الرسنول نوا  -4

 من . 
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عن ، عن أبي سعيد عبد الكريم ابن محمد السمعاني وهو آخر من حدث 
عن  بإجازت ، من أبي الفضل محمد بن علي بن سعيد المطهر قال: أنا 
أبو إسحاق محمد بن إبراهيم بن محمد البرقي الخطيب قـال: أنا أبو بكر 

ال: أنا أبو نصر أحمد بـن أحيد بن محمد بن عبد الرحمان المقري، ق
حمدان البيكندي، قال: أنا الحكيم محمد بن علي الترمتي رضي هللا عن  

 ، روي عن ابن مسعود عن رسول هللاف ل ما يقرأ في السجودقال: 
سجد لك سـوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوأ أن  كان إذا سجد يقول: ف

ـت على نفسي، فاغفر لي إن  ال بنعمتك علي، وأبوأ بتنبي، هتا ما جني
 .1 (يغفر التنب العظيم إال أنت

يقول في سجود القرآن بالليل مرارا  وروت عائشة أن رسول هللا
 .2 (سجد وجهي للتي خلق  وشق سمع  وبصره بحول  وقوت ف

أعوذ بعفول من وأيضا روت عائشة أن  كان يقول في سجوده: ف
وأعوذ بك مـنك، جل  برضال من سخطك، /467لو/عقابك وأعوذ 

 .3 (وجـهك، ال أحصي ثناءا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا عظيم

اللهم اغفر لي ذنبي كل  دقيق  وأيـضا كان يقرأ في سجوده ف 
 .4 (وجليل ، أول  وآخره، سره وعالنيت 

علم أن  ، وال نقال الشيخ رحم  هللا: فـهتا ما جاءنا عن رسول هللا
قَّتف شيئا في ذ عٍ وف ريد لفٍق يومف  لك. فهته األشياء التي ذكرها كلـمات ضفرف

ي أن يخـرج بها إلى رب  من األجداث، فكان ينطق بما يتراءى ل  ف
في  االتوقت ، وبتلك يناجي رب ، ثم لمن بعده من الصحابة والتابعين مق

ا مسجداتهم. وأما ما تراءى لنا في كل سجدة من سجود القرآن، فهو 
 ذكرناها هنا:

فطابت لهم منازل القربة عندل فتطهروا عن  سجدة األعراف:5
االستكبار، وأذعنوا لك خضوعا بما عاينوا من عظيم كبريائك وعزيز 
جبروتك في الملكوت، فتلقوا عظمتك واستكانوا بالسجود لك خشوعا. 

                                                        
 . 21935باقي مسند األنصار، حديث  –أحمد  -1
 -. سنننن الترمننتي 1290كتنناب صننالة المسننافرين، حننديث  –جننزء مننن حننديث طويننل: مسننلم  -2

 . 529كتاب الجمعة، حديث 
  .5439كتاب االستعاذة، حديث  –النسائي  -3
 .1105كتاب الصالة، حديث  –سنن أبي داود  -4
 السجدات في فح م( مرقمة هكتا: -5
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هؤالء بديع كلمتك ونحن ولد بـديع فطرتك، وصنع يدل. وأمة حبيـبك. 
والموصوفين في اإلنجيل، بما منحتنا من مننك  الممدوحين في الثوراة

وفضلك، وأهديت إلى المخبتين منا هدايال وكراماتك رأفة. سجدنا لك 
بحظنا من رأفتك ورحمتك، وألقينا بأيدينا سفلفًما نرجو مددل وسبيك 
ومعروفك. يا معروفا بالعطايا الجزيلة، ومحمودا على صنائعك 

 الجميلة(.

باب طوعا واألعداء كرها، سجد لك فسجدت األح سجدة الرعد:
شخص األحباب وظالل األعداء. أدركت رحمتك شخص األحباب فنالت 
. سجدت لك ظاللهم بالغد ِرمفت  و السجود وانزوت عن األعداء، ففحص

ح، شباواآلصال، تميل مع ميل األظلة واألفياء. طهرت تلك األجرام واأل
ن عك، ونزهت سجدتك بطهارة قلوبهم بنور التوحيد فأهلتهم للسجود ل

ك . فلتلك األجرام النجسة التي نجست برجاسة الشرل وتمكن العدو منها
لي. الحمد على ما اصطنعت إلي، وإليك الرغبة يا إالهي في دوامها ع
 قلبيفكما جعلتني أسجد لك سجود األحباب طوعا وسلما، فاجعلني في مت

 في محياي لك كتلك طوعا وسلما(.

ا مت المالئكة، وخافول من فوقهم، وفعلوا : فلك سجدسجدة النحل
نت أمرتهم. ذلك بأنك عريتهم من الشهوات، وطهرتهم من اآلفات، ومك

 قول،بلهم الزلفات، فخافول من فوقهم وفعلوا ما أمرتهم، ولم يسبقول 
وهم من خشيتك مشفقون. فهم عبادل المكرمون، ونحن عبيدل 

 تنا،من باب الرحمة أخرجالمرحومون المحبوبون. بالرأفة ابتدأتنا، و
د ومن ضعف خلقتنا، وبالشهوات ابتليتنا، ولآلفات عرضتنا، وبالوع

نك موالوعيد في الوحي أدبتنا، وبجودل ومنتك هديتنا، وبعظيم حظنا 
ء وسعت علينا، وأشرعت إليك السبيل لنا، وجعلت منا أولياء وأحبا

ع أفعالنا مو /468لوبالمنازل القربة لديك. فخوفنا لك مع الشهوات/
ون الع الوساوس والخطوات واآلفات. فارحمنا فإنك أعلمتنا أنك معنا في

 والنصر والتأييد، يا خير من أشفق علينا ورحمنا(.

قَّ لهم، بأنهم شاهدوا سجدة سبحان : فلك خرت العلماء سجدا، وحص
بقلوبهم عرصة التوحيد، وعاينوا بنور علم القربة ماهيات ألحبابك هنال 

هم من البر والوداد، فخروا ألذقانهم سجدا مع البكاء والعويل، في مراتب
وسبحوا لربوبيتك، وأيقنوا بوعدل عند تالوة وحيك. وزادهم بكاؤهم لك 
خشوعا، فخشعت لك جوارحهم، ألن الخشعة ميراث بكاء الخشية، ذلك 
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بأنك جعلت للباكي من خشيتك من عاجل التواب أن تمأل جوارح  في 
ضحكا. فيا حنان تحنن علينا بعطفك وزدنا علما يقربنا الدنيا واآلخرة 

إليك، واجعلنا من الشاكرين لك، وتقبلها منا كما تقبلتها من التين أوتوا 
 العلم من قبلنا(.

يين : فيا خير المنعميـن، أنعمت على النبيئين والمهدسجدة مريم
ن مبك والمخبتين بالنبوءة والهداية، والخباتة فيك. وصاروا إلى محبو

 األعمال، وخروا لتالوة آيات الرحمان لك سجدا وبكيا، تلك خشعة
 لحبسااألحباب. وأهل الوداد سجدوا مع البكاء شوقا إليك وقلقا بطول 
في  نَّاعنك في سجون الدنيا، يا ودود. فليس من لقيك في السجن عبدا قص 
 ال. يرالعبودة كمن لقيك في دارل دار السالم حرا ملكا محبورا مسرورا

جهرا قـد كشفت الغطاء، وتجليت ألهل الوداد عن عجب الكبرياء 
ي الت والجالل، فأنبأتنا عن أحوالهم، فليت شعري من أين بكاؤهم، وما
 الهيأبكاهم، وأين أصول ذلك المنبع وهم أهل صفوتك ونجباء عبيدل. إ
 ذلك فسهل لنا السبي إلى ذلك من فعلهم ظاهرا وباطنا، ووفر حظنا من

 لينا(.برحمتك ع

: فسجد لك الخلق والخليقة علوا وسفال وبرا سجدة أول الحج
ق ر حص وبحرا، والحجر والمدر والدواب والشجر وكثير من اآلدميين وكثي

: ومن يصِهِن هللا فما ل  من مكرم. فلك  إذ  لحمداعلي  العتاب. ثم قلتف
ن  أفهفن تف ص، فما ل  من  ثم قلت: إن  كرم.مأكرمتنا بالسجود لك، ولم تجعلنا مف

لرحمة لى اهللا يفعل ما يشاء، فلك الحمد على ما بدا من مشيئتك فينا، وع
 كرمتناما أالتي جرت بمشيئتك فينا، وبإكرامك إيانا. إالهي، فال تهنا بعد
 نا. ياوليتأعلى تفريطنا وقلة شكرنا ووفائنا وجفوتنا. وال تسلبنا خير ما 

ا ياء، لنعماء، يا جزيل العطعظيم الرجـاء، يا حسن البالء، يا كثير ا
 جليل الثناء(.

قي بك آمنا ولك ركعنا، ولوجهك الكريم البا) :الثانية من الحج
 دنا،الدائم سجدنا، وإيال عبدنا، وإليك أنبنا ربنا، وفعل الخير قص
ددل موالفالح رجونا وأملنا، والنجاح لك بك طلبنا فأعنا، وال تقطع 

نا، ر قلوبواجعل فيما لديك رغبتنا. نو وخت إليك بنواصينا، وعنايتك عنا،
 واشرح صدورنا، وحسن أخالقنا، واختم لنا بأحسن ما ختمت لعبادل

 الصالحين من أهل ملتنا(.
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د نفا، وما عندسجدة الفرقان حَّ لنا، ه أم: فللرحمان سجدنا، وإياه وف
، لقناوبما أمرنا من السجود ائتمرنا. فالرحمان موالنا، والرحمان خا

نَّ علينا باسم  الرحما والرحمان وفر ن، وهادينا وناصرنا، والرحمان مف
ا من  حظنا، وبالرحمة العظمى نلنا من الرحمان حظنا، فاهلل ولين

نا. فيا آوا /469لووموالنا، والرحمان أحيانا، والرحيم أعاشنا، والقيوم/
م  م ِ تف أكرم مأمول، ويا خيـر معبود، ويا أحسن خالق، ويا أكرم مالك، 

لَّ منا ما توليت علين ل ن أهما معروفك وما ابتدأت من اإلحسان، وتفوف
رأفتك ورحمتك، وتعطف علينا بجودل وكرمك. تبارل اسمك الرحمان 

ففلفكف  يان،ذو الجالل واإلكرام. علمت القرآن، وخلقت اإلنسان، وعلمت  الب
يك اآلالء والنعماء. يا ذا الملك والملكوت، يا عزيز الجبروت، إل

نا، ت، ومنك الرهبوت. هديتنا السـمك الرحمان، ووفرت من  حظالرغبو
يوم   اللفأحييت ب  قلوبنا، ونورت ب  أفئدتنا. فالفرح الدائم لمن وصل 

ا. دفنف بف الرحمان قلبا، والسرور والبهجة وقرة العين لمن وصل إلي  غدا 
 غمرتني رحمتك العظمى، فزادني اسمك سرورا، وزاد أعداءل نفورا،

لهم فرهم عن اسمك الرحمان حرمان حظهم من الرحمـان، فلم تنوإنما ن
 رحمتك، فجهلوا اسمك، ونفروا من ذكره، وهو االسم التي ب  حييت

 القلب، فتمكنوا ب  في دارل دار السالم(.

: فسجدت لمن يخرج الخبء في السماوات واألرق سجدة النمل
فف  عالم الخفيات، محصل ما في الصدور، ومبلي السرائر. ولم  لي عتفخ 

حركات جوارحنا، ومكتوم ضمائرنا، وخواطر قلوبنا، وهم نفوسنا، 
م، لعظيونوازع األهجاس منا. سجدت هلل التي ال إل  إال هو رب العرش ا

، يا ذا األمثال العلى، واألسماء الحسنى. فأنت رب العرش العظيم
واستويت علي ، وأنت عال على العرش. وكيف ال يعظم وهو مقامك 

 جوف بوبية، يا حي يا قيوم، فمن دون العرش إلى ما تحت الثرى فيللر
. أدنىالعرش العظيم. يا شاهد كل نجوى، ومن حبل الوريد إلينا أقرب و
ول بعف هب لنا ما أحصيت  علينا مما أسرفناه على أنفسنا، وتفضل علينا

 يا ذا الجود واإلفضال(.

سبحانك اللهم : فآمنا بآياتك، وخررنا لك سجدا، فسجدة السجدة
وبحمدل، تعاليت، ولك الكبرياء في السماوات واألرق، وأنت العزيز 
الحكيم. نبرأ إليك من أن نتكبر على عظمتك، ونعوذ بك من أن ننازع 
أمرل، أو أن نسبقك بقول، أو نخالفك عن أمرل، أو نلجأ إلى أحد 
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 سوال، أو نركن إلى مخلوق، أو نعلق قلوبنا بمن دونك. لجاللك خضعت
رقبتي، ولكبريائك ذلت نفسي، ولوجهك الكريم الباقي الدائم وضعت 
وجهي، ولجاهك أرغمت أنفي، ولعظمتك خرت قامتي ساجدة، 
لفمف شخصي عبودة ورقا. فاجعل موالي حركاتي ومتقلبي  فس  ولربوبيتك أ
وهمي لك خالصا وعلى حقوقك عكوفا، وبالعبودة لك قائما فانيا، وبقلبي 

 ثر على حبك أحدا وعلى أمرل أمرا(.إليك هائما. ال أو

لك خررت راكعا وساجدا، مفتونا وغير مفتون، ) :سجدة ص
لول حمستغفرا تائبا منيبا. وأنت التي مننت على عبدل داوود في وقت 

كعا الفتنة؛ بأن جعلت ل  السبيل إلى التوبة واالستغفار حتى خر را
 لفىفرة عندل لزوأناب، فغفرت ل  ذلك. وأعلمت العباد أن ل  مع المغ

وحسن مآب. وهتا في كرمك وفضلك على أحبابك، موجود يا جواد، 
نك وأنت ب  معروف، وما أنهيت إلينا هتا الخبر من صنيعك ب  إال أ

عبيدل، وأملتـهم ما أوليت  من معروفك، لئال يقنط  /470لو/رجيت
 المفتونون، وال يتحير الخطاؤون، وال ييأس المتنبون(.

ك ال لك من عندل فلم تلحقهم سآمة وال فتور، ذل: فسبسجدة فصلت
 ساوسبأنك قربت مقامهم، وعريتهم من أشغال النفوس، وأنقتتهم من الو

باب واآلفات، وخلقتنا بموضع رحمة من الشهوات واآلفات، تعتورنا أس
نا أنفسالبالء وأزمة القضاء. فنعوذ بك أن نتكبر عن عبادتك أو نرفع ب

لتتلل ل  بابين يديك سلما. فمن رام عزا فإنما ناعن السجود لك، واإللقاء 
دة لك، وكيف ال يعز من انتصب لك خادما، وألقى نفس  بين يديك عبو
ين بوتسليما. إالهي لو كانت لي نفوس غير واحدة يحق لي أن ألقيها 
ا د بهيديك وأجود بها كلها عليك. وكيف وإنما هي واحدة، وكيف ال أجو

ها ترحملل. وكيف ال أجود بها وإنما سألتنيها عليك وإنما نلتها من عند
نصففهفا وتحوطها وتغتوها برأفتك لتصلال لجوارل غدا. والم لى إصير وتفك 

ي ضيافتك في فردوس الجنان يوم الزيارة فيك. أعوذ من جماحات نفس
 وحرنها عن حقوقك. يا أكرم داع يا حق مجاب(.

ق أن : فلك سجدنا وإيال عبدنا وبأمرل ائتمسجدة النجم رنا، وحص
نسجد. إالهنا خلقتنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة في ظلمات ثالث، 
في بطون األمهات واألرحام والمشيمات. وعرضتنا للباليا والرزايا 
وعظيم األخطار وفتن دار الغرور وكيد العدو. وأمور الغيب في 

وأنترتنا مشيئتك، يا ذا القدرة والعلو والرفعة. دعوتنا إلى دار السالم، 



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 246 

سجون األعداء، ومننت علينا منة األحباب، وأبهمت العواقب علينا من 
أمورنا. فمن ذا يرحمنا إن لم ترحمنا، ومن ذا يغفر لنا إن لم تغفر لنا، 
ومن ذا يكشف ضرنا إن لم تكشف. يا خير مدعو وأكرم مسؤول، يا 

 أرحم المتنبين، تفضل علينا بعفول(.

ا عن شقاء أحاط بهم، موالي، فاستكبرو: فالمين والاالنشقا  سجدة
تص حظ منك، نالهم إالهي فتعظموا على اإليمان بك  ا جعلووتوحيدل وففو 

 معك إالها مغترين بقول العدو. فال إاله إال أنت سبحانك. وكيف
 يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن وهم المطردون من بابك ينادون من

ن فتك ورحمتك والممنونومكان بعيد. إنما يسجد لك أحبابك وأهل رأ
علي  بتلك، قربتهم، ووفرت حظهم منك، ونورت قلوبهم بالسراج 
المنير، وشرحت صدورهم بعظيم آالئك، وأحييت قلوبهم بك، ووصلت 

ليك إهم، حبلهم بحبلك. فكلما تلوا آياتك فتكرول ذكر الصفاء رموا بأنفس
 وسكنواخروا لوجوههم، واستروحوا إلى ذلك، وتنسموا روح القربة، 
ديك ين يبلطائف مقالتك. ظمأ الشوق إليك منهم، وتلقوا أمرل بإلقائهم ب

 مترضين لك. فاجعلني ممن يترضال فترضى، يا خير المقصودين(.

: فلك سجدنا وبأسباب وسائلك تعلقنا، ونفوسنا بين يديك سجدة القلم
ا اتقو ألقينا، قصدا لالقتراب منك. موالنا قد أنزلت في وحيك علينا أن

. فجعلت ل  2واسجد واقترب ، ثم قلت لنبيك1هللا وابتغوا إليه الوسيلة
ن   بالسجود إلى القربة سبيال. من ذا يستحق القربة منك موالي إال مف
ب تف ص، فقد اقتربتص بفعلي وإلقاِء نفسي بين يديك تأميال لفضلك  تف ص ففقفرَّ ِحم  رف

يت عبيدل(. انتهى.  وطعما فيما رجَّ
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 ذكر الخروج من المدينة المشرفة

  

فكان سفرنا من المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصالة 
ن والسالم عشية يوم الخميس الثاني من محرم فاتال سنة أربع وسبعي
ر، وألف. واكترينا جملين من رجل من المغاربة القاطنين بأرياف مص

الة أجمل. فكان خروجنا من المدينة بعد صوكانت في  مروءة، فأحسن و
. وخرجنا نعثر في أذيال الحسرات، ونتبع العصر، وودعنا النبي

بت الزفرات بالزفرات. وعطف الشوق علينا رجل  وخيل ، وكأننا لم ن
 بطيبة وال ليل .

فكان خروجنا على باب الشامي، ألن منزل المغاربة كان ب . 
ري باألمتعة. فانعطفنا من وراء وذهب المكا 1فوجدناهم قد قوضوا

المدينة إلى ناحية المناخة حتى ودعنا شيخنا المال إبراهيم في منزل ، 
وخرج معنا إلى قرب داره، وأذن خلفنا. وذهبنا على أرجلنا، ولم نلحق 
باإلبل. فلما هبطنا إلى واد العقيق تعبتص غاية، فلحقنا هنال رجال من 

وقت المغرب والمحل محل خوف، الفالحين ومع  جمل يسوق ، وحان 
فخاف أن يتهب أصحابنا عن  ويبقى وحده، فقال لي: تعال يا شيخ تركب 
على الجمل، وأقسم علي، وعلم أن أصحابي ال يتهبون ويتركونني. 
فركبت وتعجبت من لطف احتيال ، وما قدر هللا لي في ذلك من اللطف، 

ن يكون بعد مشاق ألني لوال الجمل ما ظننت أني ألحق بالركب، إال أ
عظيمة. فسرنا وما لحقنا بالركب إال في ذي الحليفة قد نزلوا بعد صالة 
العشاء،، فبتنا بها، ثم ارتحلنا صباحا. وأعد الناس السير، ولم يقيلوا إال 

. ومررنا بشرف الروحاء 2سويعة قدر ما أكلوا شيئا قريبا من الفريش
. وفي الغد ارتحلنا قبل المغرب، ولم نبت إال قرب منصرف الروحاء

ومررنا بمسجد الغزالة، وسرنا حتى نزلنا بالجديدة، بعدما اشتدت 
قَّففنفا الناس بها هصنيئة ريثما أخرجوا أمتعتهم التي اختزنوها،  القايلة. ووف
فارتحلوا ولم ينزلوا إلى قرب الصفراء، حيث تنصرف الطريق يمينا 

 إلى ينبع.

                                                        
ق انهدم مكان ، وتقوضت الحلق -1 قف البناء: نقض  من غير هدم، وتقوَّ انتقضت وتفرقنت،  قفوَّ

ل قفة من الناس. لسان العرب  لفقص جمع حف  مادة قوق.  –والحف
 4تصنغير فنرش، وهننو قنرب واد ملنل علنى أحند وعشننرين منيال منن المديننة. وفناء الوفننا فج -2

 (.1281ص
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عاب متوعرة. وعند المنصرف وفي الغد ارتحلنا وملنا يمينا مع ش
سيد شهداء بدر، أحد المبارزين في  1قبر يقال إن  قبر عبيدة بن الحارث

ذلك اليوم، وزرناه. وسرنا إلى قريب من الظهر، فوصلنا بسيط الدهناء، 
ووجدنا البركة المحمولة هنال ممتلئة ماء. ووقع شنآن بين المغاربة 

كان يبدو لهم نخيل ينبع، وانحاز  اإلفريقيين والجوانيين، ولم ينزلوا حتى
كل إلى ناحيت  في النزول. وما سرنا قط مثل هته المراحل طوال، إال أن 
هللا لطف بالركب، فلم يروا فيها محاربا وال سارقا. وفي الغد نزلنا ينبع 
صباحا، وبات الركب في  ليلتين، واشتد الحر يوم إقامتنا غاية، وحمدنا 

 ذلك اليوم الرحيل لكان في  فناؤهم.هللا تعالى، إذ لو صادف 

ثم ارتحلنا من ينبع، واشتد الحر أيضا وسط النهار، وبقيت من 
الركب إبل. ونزل الناس عصرا بعد ما جاوزوا وعرتين من السبع 
وعرات، ولم ينزلوا حتى عاينوا الهالل، وخافوا من االستيصال. 

طارين من ووقعتص عن الجمل وقعة منكرة يومئت بسبب الدخول بين ق
هفت  مفاصلي. وتزايد الحر بعد النزول،  فو  فد مفت  وجهي وأ أقطار الجمال، أ
وخافوا بعدما نزلوا، فأذنوا بالرحيل ليال، ونادى المنادي أن تعشوا بعد 
المغرب وتهيؤوا للرحيل، فشق ذلك علينا، وكانت من أعظم الليالي التي 

وصاروا ليلهم خائفين قاسيناها في سفرنا. فارتحل الناس بعد العشاء، 
من اللصوص ومن إدرال الحر لهم غدا قبل بلوغ المنهل، فأناخوا هنيأة 
قبل السحر في وسط واد النار، ولم يحطوا األحمال إلى أن طلع الفجر، 
فارتحلوا وساروا سيرا حثيثا. ولما طلعت الشمس ووقع شعاعها على 

ب السرى. فلم األرق تار منها لهيب، وونت الركائب كما هو شأنها غ
يصلوا إلى المنهل حتى قرب الزوال، وضاع ناس من الفقراء بقوا في 
الوادي بمضيعة، وهلكت إبل. ولكن لطف هللا أتم، ما كان الناس يظنون 
إال أن  يتلف معظم الركب. وتخوفوا مثل ما وقع في العام الماضي 
للركب في ذلك المحل؛ فقد تلف في  آالف من الخلق، سيما الركب 
المصري. وسلم هللا المغاربة في هته السنة. ووقع مثل ذلك للمصري في 

؛ فمات منهم نحو السبعمائة على ما زعموا؛ وهم نازلون 2الخضيرة
 هبت عليهم ريال، فكان الرجل يتصرف في حوائج  حتى يقع ميتا.

                                                        
عبينندة بننن الحننارث بننن المطلننب بننن عبنند مننناف، قتلنن  عتبننة بننن ربيعننة، قطننع رجلنن ، فمننات  -1

 (.262ص 3جرين. سيرة ابن هشام فجبالصفراء، وهو من المها
 لعلها تصغير الخضرة وهي اسم لتهامة. السمهودي. -2
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ثم قفيَّل الركب على منهل النبط حتى استقوا، وسقوا إبلهم،  /551لو/
العصر. ونزلوا قريبا من المغرب، ألنهم رأوا لصوصا فارتحلوا بعد 

على رؤوس الجبال، فتخوفوا عاديتهم إذا اختلط الظالم. وفي الغد نزلنا 
الحوراء قرب العصر وباتوا بها. وفي الغد نزلنا الحوراء قرب العصر 
وباتوا بها. وفي الغد ارتحلنا. فلما طلعنا من العقبة السوداء اشتد الحر 

يستظلون.  1ا سويعة فنزل الناس قهرا وتفرقوا في العضاهغاية، وسرن
وتفرق عنا أصحابنا، ولم نجد من نستعين ب  في  2فنزلنا تحت سمرة

، وأدخلنا رؤوسنا تحت . 3نصب الخيمة، فبسطنا ثوبا على أغصان رتمة
ولم يرتحل الناس إلى قريب من العصر، فخافوا معرة العطش لبعد 

وا ليلهم. وخسف المنهل وقبال المياه التي  فس رف وردوها والتي أمامهم، فأ
القمر في تلك الليلة، وسار الناس إلى أن ذهب أزيد من نصف الليل 
فنزلوا. وفي الغد نزلنا أكرى قرب الزوال، وبات الناس ب . وفي الغد 
سار الناس ولم يبيتوا إلى قرب الوج . وفي الغد نزلنا الوج  عند طلوع 

لمالقي، ورخص السعر وكثر العلف. وارتحل الشمس، ووجدنا ب  أول ا
الناس من  عشاءا، وباتوا بعد أن خرجوا من تلك الشعاب وقربوا من واد 
األرال. وفي الغد ممرنا بإصطبل عنتر، واستقى الناس من  وتجاوزوه. 
وفي الغد مروا باألزلم وتجاوزوه، وفي الغد مررنا بكفافة. فلما قرب 

ظم الركب في  ولم يبق إال القليل أغار الناس من شق العجوز ودخل مع
اللصوص على أواخر الركب قرب بئر الدويدر. فلم يجدوا هنال حماية 
إال طائفة قليلة من أعراب برقة ورجالن من أصحابنا ذهبوا لسقي ماء 
من البئر، فقاتلوهم أشد قتال، وقتل من اللصوص رجال، ومع ذلك أختوا 

بأحمالها، ودخلوا في مضيق تلك جملة من اإلبل قريب من الثالثين 
الشعاب، وتعتر الغوث. بيد أن  ليس في الركب في هته السنة من يدفع 

 بل ال من ينفع!

وكان شيخ الركب سيدي أبو زيان حفيد سيدي أحمد بن يوسف 
بة قوية، إنما كان يتأخر في  الملياني، وهو رجل لين وليست ل  عصص 

فكان من قدر هللا أن ركب  بعض األحيان هو وفارس آخر من أصحاب .
في ذلك اليوم على جمل إلراحة فرس ، وتقدم. وما رأى الناس قط لصا 

                                                        
 العضاه الشجر العظيم التي ب  شول. لسان العرب.   -1
ة شجر الطلال، وهو ضرب من الِعضاه، وهو جيد الخشب.  -2 رف  السمص
ِ الشجر. -3 ةت، وهو نبات من دق  تفمف تفم شجر واحدتص ص رف   الرَّ
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في ليل وال نهار من مكة إلى هتا المحل، وكأنهم أمنوا وقل حترهم. 
 فساروا حتى تجاوزوا دار أم السلطان وباتوا.

وفي الغد أتينا المويلال ضحى بعدما اشتد الحر، ولما قربنا من 
من نخل ألستريال، فوجدت  1تقدمتص أمام اإلبل وملتص إلى حائطالبندر 

حارس  رجال من المغاربة من زناتة إفريقية تعوق هنال. فأدخلني 
الحائط، وآواني إلى عريش ل  حول  جابية ماء بارد، وقدم لي من رطب 
الحائط. فأكلت وقيلت هنال عنده واسترحت حتى ذهبت سفورة الحر، 

 فجزى هللا أهل اإلحسان خيرا وأتابهم.فتقدمت إلى المنزل. 

وبات الركب تلك الليلة في المويلال في أرغد عيش، وفي الغد 
ارتحلنا بعد النزول، ونزلنا حيث تنعطف الطريق يمينا عن البحر. وفي 
الغد مررنا بعيون القصب واستقينا، وفصتناه غير بعيد ونزلنا. وفي الغد 

لغد ارتحلنا بعدما طلعت الشمس نزلنا مغارة شعيب قرب المغرب. وفي ا
وارتفعت، وبتنا أعلى الوادي دون شرف بني عطية. وفي التي يلي  
نزلنا أسفل الوادي قريبا من البحر حيث تميل الطريق إلى ظهر الحمار. 

قدموا  2وفي التي يلي  نزلنا العقبة ظهرا، ووجدنا أهل غزة وأهل معان
لليلة، وأقاموا غدا. وهنال بعنب كثير وفاكهة، وبات الناس بها تلك ا

تجددت لنا نية السفر إلى القدس الشريف وزيارة ثالث الحرمين 
ومشاهدة الروضة المقدسة المباركة ومعاينة آثار األنبياء وزيارة الخليل 
وبني  عليهم الصالة والسالم. وكان ذلك يختلج في أفكارنا أيام المجاورة 

لك في مظان اإلجابة، وهي كلها، ونرغب إلى هللا تعالى في تيسير ذ
هته  /552لوإحدى المسائل التي سألت هللا تعالى فيها بالملتزم، وجعلنا /

عنوان ما غاب منها، فمن هللا باإلجابة. إال أنا مع ذلك كنا نرى الوصول 
إلى تلك األماكن متعسرا ومتعترا على أمثالنا، لقلة ذات اليد وعدم القدرة 

التي يوجبها االنفراد عن الطريق المألوفة، على مقاساة المشاق العظيمة 
والسلول في بالد غير معهودة، والمعارف بها مفقودة، والرفقة إليها 
غير مأمونة، والمخاوف فيها إن لم تحقق فهي مظنونة. فكنا نمني أنفسنا 
بعد الوصول إلى مصر واستقرار األركاب بها: نجدد رحلة من هنال 

                                                        
ان من النخيل إذا كان علين  حنائط أي جندار، وفني الحنديث: علنى أهنل الحنوائط حفظهنا البست -1

 مادة حوط. –بالنهار. يعني البساتين عامة. لسان العرب
المعان المنزل،  يقال: الكوفنة معناني أي منزلني، ومعنان مديننة فني طنرف بادينة الشنام تلقناء  -2

 (.178ص 5الحجاز من نواحي البلقاء. معجم البلدان فج
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، ومن اختار ل  كان على كاهل 1عوالوكان أمر هللا مفإلى القدس.
 السالمة محموال.

فلما نزلنا بالعقبة ووجدنا بها رفقة أهل غزة قوي عزمنا على ما كنا 
نأمل ، وتركنا االلتفات إلى ما كانت النفس تسول ، وفوضنا األمر إلى هللا 
وتوكلنا علي . وأعاننا على ذلك صاحبنا الحاج العجين الطرابلسي، وكان 

ي الركب، وقوى عزائمنا، واكترى لنا ]جملين للركوب وحمل معنا ف
، وهم أهل تلك 2الماء من رجل اسم  صبال الرباب من عرب الحكول

، وسلف لنا ما نحتاج  من النفقة في الطريق، وبعثنا كتبنا 3الناحية[
وأمتعتنا مع بعض أصحابنا في الركب إلى مصر، وفارقنا ركب 

والعشرين من  ة يوم األحد التاسعالمغاربة هنال. وارتحلوا صبيح
محرم، وأقمنا بعده يوما. وزرنا في ذلك اليوم قبر الشيخ إبراهيم 

، وهو دون البندر في مقبرة هنال معلم علي  بأحجار، وما 4اللقاني
عرفناه إال في هته المرة، دلنا علي  بعض أصحابنا اإلفريقيين. فلما خال 

شتدت علينا الوحشـة، وتسوغنا المنزل منهم ولم يبق داع وال مجيب، ا
من  5مرارة االغتراب في الغربة، وبقينا منفردين ليس لنا خباء يكننا

ال رابع لنا إال عناية هللا التي شملتنا ولطف   6الحر، وثالثتنا مثل األثافي
التي حف بنا. فحملنا أمتعتنا على ظهورنا إلى حائط نخل قرب الركب 

حبنا المكاري عشاء، فأرانا مأواه في المصري، ونزلنا في  حتى جاء صا
 قافلة أهل غزة، فنقلنا إلي  أمتعتنا وبتنا عندهم.

وفي الغد أخت الركب المصري في االرتحال من العقبة من نحو 
نصف الليل، وما خرج آخره من الدار حتى زالت الشمس. وكان أول 

لى من رحل باشة األزلمية، وهو األمير التي يقدم مع أول المالقين إ

                                                        
 .47اآلية  –سورة األحزاب  -1
فرقنة مننن التياهنا، إحنندى قبائننل بئنر السننبع بفلسننطين، وهني عنندة قبائننل منهنا حكننول الهزيننل،  -2

 (. 296ص 1وحكول األسد... معجم قبائل العرب فج
 ما بين ]   [ في طرة  فح م(. -3
 سبق. (ـه1041أبو األمداد إبراهيم ابن حسن اللقاني، متصوف مالكي مصري، فت  -4
 مادة كنن. –الِكنُّ والِكنَّة والكنان وقاء كل شيء وستره، والجمع أكنان وأكنة. لسان العرب  -5
األثفيننة واإِلثفيننة: الحجننر الننتي توضننع علينن  الِقنند ر، وجمعهننا أثننافي وأثنناف، وثفيننت القنندر إذا  -6

رمناه بالجبنل أي وضعت  على األحجار، وقولهم: رماه هللا بثالثة األثافي فسرها ثعلنب أن هللا 
بداهية مثل الجبل، والمعنى أنهم إذا لم يجندوا ثالثنة منن األثنافي أسنندوا قندورهم إلنى الجبنل. 

 –وامرأة مؤثفة أي لزوجها امرأتان سواها وهي ثالثتهما، تشبيها بأثافي القدر. لسان العنرب 
 مادة أثف.   
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الوج . ولم يزل الناس يرحلون بعده شيئا فشيئا. وقبل الظهر رحل 
المحمل وبعده باشة العقبة، وهو آخر من رحل. ولم يبق بعده إال من 
أراد المشي إلى غزة. فلما خرجوا من المنزل ولم يبق ب  أحد منهم تأخر 

ف قفتصنا الشاميون حتى غابوا عن أعينهم ودخلوا في شعاب العقبة أخت وا رص
وما واالها من  1في االتحال، وارتحلوا في خفارة أمير عرب الوحيدات

عرب غزة المسمى الشيخ بشير، وكان ورد العقبة في نحو من عشرين 
فارسا من أصحاب ، وهو صاحب درل الركب المصري والشامي في 
تلك البالد. وكانت بين  وبين كبير حجاج أهل عزة في تلك السنة الحاج 

معرفةت، فتكلم مع  على أن يتهب بهم بإتاوة إلى غزة حسن المغربي 
يؤدونها ل ، فخاف الحجاج غدره وعدوان ، فتكفل لهم صاحب  الحاج 
حسن المغربي بكل ما يقع من  نقض وغدر، وثوقا من  بصاحب ، وذهبوا 
ب  إلى أمير الحاج المصري حتى تكفل لهم بتلك بين يدي ، وكتبوا علي  

سبب ذلك أن هؤالء األعراب نافقوا على عسكر سجال على ما زعموا. و
غزة في هته السنة، ووقع بينهم وبين  قتال، ونهبوا عسكر أمير غزة، 
وخرجوا عن طاعت ، فلتلك خاف منهم الحجاج الشاميون. ولوال توثقهم 
بضمان حسن المغربي ما ذهبوا مع . ومع ذلك فقد ذهب أكثرهم إلى 

عالة التي تكلموا بها مع  مصر، ولم يأمنوا أن يتهبوا مع .  وكانت الجص
ثالثة قروش لكل جمل، وفي الرفقة أزيد من مائة جمل، ولحسن 

 المغربي منها نحو من أربعين.

ال  فيقاوسرنا من العقبة بعدما صلينا الظهر واستقينا الماء سيرا ر
في  خوف في  وال قلق، ووصلنا فم النقب عند صالة المغرب، وصليناها

ا روتهو مبدأ الصعود، وطلعنا العقبة رويدا، ووافينا دالمضيق التي ه
ال إرقا قريبا من ثلث الليل األول. ولم نر فيها لصا وال سارقا وال طا

ل طارقا يطرق بخير، ألن غالب المكاريين من عرب تلك الناحية، وك
في  من في تلك الناحية من األعراب في درل خفير الركب بشير. وسصرق

ص الفلفل للحاج حسن المغربي، فبعث بشير من ق تلك الليلة جمل من
 األثر، فأتى ب  ولم يضع من  شيء.

فلما طلعنا لسطع العقبة فارقنا أواخر ركب المصري، وكنا 
أدركناهم في العقبة، وعدلنا ذات اليمين. وقد وجدنا من اإلبل الباقية من 

                                                        
 (.1247ص 1معجم قبائل العرب فج -1
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الركب المصري في صعود العقبة ما ينيف على المائتين بين حي 
عين، كأنما ومي ت؛ فربما يكون في الموضع الواحد خمسة أو ستة مصرَّ

جزرهم جازر. فقضينا العجب من ذلك. وما ذلك إال من الثقل والسوق 
العنيف. وما كانت إبل األعراب التين معنا إال دون تلك في السمن 
بكثير، ومع ذلك لم يضع منها واحد. ولم نزل نسير تلك الليلة في سطال 

أسود ال  1قريب من ثلث الليل اآلخر، فأنخنا في صحصاصالعقبة إلى 
ماء ب  وال كأل وال ظل، وأصبحنا في . وجعل األعراب يعدون اإلبل 

شارطوهم علي ؛ فأختوا على كل  /553لو/واألحمال ألخت الغفر التي
ثالثة. واألفوام عندهم  2جمل قرشين وعلى كل جمل من جمال األفوام

أنهم يأختون منا فصرفهم هللا عنا. وليس معنا  هم الفالحين. وكنا توهمنا
متاع يأختون عن . واإلبل التي ركبنا عليها هي لهم، فلم يتعرضوا لنا 
بسوء. ولم نرحل من ذلك المنزل إال بعد العصر. وسار الناس سيرا 
شديدا طول ليلهم. وقل الماء في القافلة، وأضر بنا السهر حتى وقعت 

جت بها وشهدت بها المشاهد، فتألمت مني خيزرانة كانت عندي حج
 لفقدها، ولم أصصب في طريقي كلها بمثلها.

ولما كان آخر الليل ذهب مكارينا سلمان وهو ابن أخي صبال 
ا م هنالمتقدم بعث  معنا، ورجع هو حين قل الماء، وقال لنا: إني أعل

 ء،المابينا موردا كنا حفرناه في هته السنة لنعمنا، وذهب مع  بالجمل ليأت
 و.د حلفلم يدركنا حتى نزلنا ضحى قريبا من ماء آخر، فأتانا بماء بار

وأقمنا يومنا هنال إلى العصر، فارتحلنا. فلما كان الثلث األول من 
الليل دخلنا في جبال وعرة، وسلكنا في عقاب إلى آخر الثلث الثاني، 
فنزلنا على ماء يسمى مائق، وهو ماء بارد حلو في مسيل واد في 

ر، وكان أصل  ماء المطر المتحقن في باطن األودية، وأقمنا في  إلى حفائ
العصر، فارتحلنا. وحصر شيخ العرب الناس حتى عاود لحساب اإلبل 
واألحمال. فأراد أن يعد إبلنا فقال شيخ القافلة حسن المغربي: هؤالء 
حجاج فقراء ال شيء معهم، فتركها. فلما كان بعد المغرب رأوا سوادا 

إلى الماء فظنوهم عدوا، فرجعت الخيل إلى الماء وبات الناس عقبهم 

                                                        
صفالص والصحصاح و -1 الصَّحصحان ما اسنتوي منن األرق وجنرد، والجمنع الصحاصنال الصَّح 

صَّنى صنغير، ولنيس بهنا شنيء وال شنجر وال قنرار  وهي األرق الجرداء المسنتوية ذات حف
 مادة صحال. –للماء. لسان العرب 

 من الفوم أي الحنطة. -2
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، 1هنال، فإذا هم قوم من العرب معهم أحمال للتجار فروا بها من الغفر
فأتوا بها وغفروها. ثم ارتحلنا صباحا وقيلنا في واد قرب موضع يقال ل  
العين. فلقيني قرب المنزل شيخ العرب، وقال: يا حاج يا مغربي، هات 

ين يداعبني؟ فقلت: إن شاء هللا. ولم يتكرها لي بعد. وعطشت خيل القرش
العرب، فأختوا من الناس الماء قهرا لسقيها. ثم ارتحلنا من هنال نقطع 
أرضا بها أثر العمارة والحرث أشب  األرضين بأرق برقة. ومررنا 
تحت الموضع  المسمى بالعين. وبعد نصف الليل نزلنا على ماء يسمى 

 ، وهو آبار غزيرة المياه باردة حلوة، عليها أدواح عظيمة من بِيِرين 
، وأصحبنا بها وأقمنا إلى العصر. فارتحلنا وانحترت بنا 2شجر البصط م

األرق إلى سواحل الشام. وفي الثلث األول من الليل وصلنا إلى كثبان 
رمل وجبال من  ممتدة، ولم نزل نقطعها إلى أن غاب القمر في السادسة، 

ِحيبف ، وب  آثار ونزلنا  إلى الصباح. فارتحلنا وقيلنا في موضع يسمى الر 
 عمارة كبيرة ومدينة خالية نزلنا عن يسارها.

ثم ارتحلنا عند العصر، ومررنا بموضع يسمى الرابية عند 
رب قاالصفرار. فلما كان عند المغرب أمر شيخ العرب الناس، فنزلوا 

ء ا جالمغربي قد تأخرت، فلمالوادي المسمى بالفارع. وكانت إبل حسن ا
ا وجد الناس قد نزلوا، وأبى عن النزول. فارتحل الناس بعدما حطو
 رحالهم، وفارقهم شيخ العرب وجماعت  ألنهم خافوا من باشة غزة؛

على  لناسفإنهم قتلوا من  في الشهر التي قبل هتا نحو ثالثمائة، وسار ا
 لفجراقين. فلما طلع حالة وجل ليلهم أجمع ألن المحل موضع بين الفري

، صبيحة االثنين السابع من صفر أناخوا بباب غزة. فنزلنا خارجها
 واطمأنت القلوب بعدما كانت في وجل، ورأينا البساتين واألشجار

وى خر سآوالمنازل والقصور وكأنما نصِشرنا من القبور، ودخلنا في عالم 
 التي كنا في . وحمدنا هللا كثيرا وشكرناه شكرا أثيرا.

ودخلنا المدينة بعد طلوع الشمس، وتلقانا أول ما دخلنا رجل من 
تجارها، فأدخلنا داره تبركا، وأطعمنا. ثم ذهبنا إلى المسجد الكبير ونزلنا 
ي بفةص المسماة عندهم بالدَّلفِم، وهي أضر شيء  ب . وما شعرنا أن ب  الدُّوف

                                                        
 أصل الغفر التغطية والستر، غفر هللا ذنوب  أي سترها. -1
م شنجر الحبنة الخضن -2 منة، وأهنل النيمن يسنمونها الضنرو. لسنان العنربالنبصط   –راء، مفنرده بصط 
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اما، وكثيرا ما لبدن اإلنسان؛ تلسع لسعا، تسري سميت  في البدن فيحك  أي
 يعقب مرضا رديا، والعياذ باهلل. فتأثر من ذلك بعض أصحابنا.

ا سعارورأينا من غزة بلدا فسيحا ومنظرا رائقا، وأسواقا حافلة وأ
رخيصة وفاكهة كثيرة. مع ما هم في  من التشويش من أجل العرب 
 المخالفين؛ فإنهم يغيرون على القرى التي حول المدينة وينسفون

ق بياروعجز الباشا عن مقاومتهم. وكان في تلك األيام يضم ال زروعها.
ن عة ممن النواحي ويتهيأ للخروج إليهم. والبيرق عندهم عبارة عن جما

 على الخيل لهم رئيـس يقدمهم. ولكن الباشا مع كثرة ما جمع ال يقدر
من  البروز إليهم لنجدتهم وشجاعتهم. وكانوا يحكون عن بشير وجماعة

رسا بطال أمورا غريبة من الشجاعة. وقد رأيت عند بشير فأقارب  األ
ي ِليَّة زعموا أن  اشتراها بألف قرش. والكحيلية نو  الخيل ع منأنثى كصحف

 عندهم معروف بالعتاقة.

وقد كنت استصحبت كتابا من عند صاحبنا الشيخ  /554لو/
ال إسماعيل النابلسي الحنبلي لما افترقت مع  في العقبة، كتب  إلى صال
عبد علماء غزة وعالم صلحائها ذي البيت الشهير والجاه الكبير الشيخ 

، أوصاه في  بشأني وعرف  في  بحالي. فلما دخلت 1القادر بن البصين
المسجد الكبير، وكنا تعبنا ليلنا وأثر فينا السرى لم أطق حراكا، ولم 
أخرج من المسجد حتى صلينا الظهر. وسألت عن الشيخ عبد القادر، 

فت بصفت ، فلما جاء وقت العصر ودخل المسجد للصالة ناولت  فعص  ر ِ
الكتاب، فأخته وذهب ب  إلى منزل . وبتنا تلك الليلة بالمسجد، ولم يرجع 
واءا؛ عالي البناء، فسيال  إلينا بشيء. وهتا المسجد من أحسن المساجد رص
المنظر، ل  صحن رائق مفروش بالمرمر والحجارة المنحوتة، وفي  

عنب قد غطت أغصانصها الناعمة جهة من . وفي  شجرتان كبيرتان دالية 
ان بسقتا في السماء بسوقا مفرطا، كأنهما نخلتان سحوقتان.  2من الزَّ

وعلى يمين قبلة الصحن مسجد كبير مرفوع على سواري كبيرة من 
الحجارة المنحوتة، وهو مفصول عن الصحن بشبابيك غريبة الصنعة، 

                                                        
(. ـهن1087عبند القنادر الغنزي الشنهير بنابن الغصنين شنافعي المنتهب، رفناعي الطريقنة فت  -1

( أجاز أبا سنالم وقنرأ علين  منظومنة الشنيخ 695لو)إتحاف األخالء. بإجازة المشايخ األجالء 
 ها وبسائر مرويات .  المقري في العقائد وأجازه ب

الزان : البشم، وهو شجر طينب النريال والطعنم يسنتال بن ، وفني حنديث عمنرو بنن ديننار: ال  -2
بأس من نزع السوال من البشامة، وورق  يدق ويختلط بالحناء للتسويد، وهو شنجر ذو سناق 

 ومادة بشم.  -مادة بون  -وأفنان وورق صغار. لسان العرب 
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أيام الشتاء. ووجدنا الففعفلفةف مجتهدين في تبييض   وال يصلون في  إال في
وتجديد نقوش . وأما بنيان  فال يحتاج إلى تجديد لفخامت  ووثاق . وكان 
أصل  كنيسة كغالب مساجد ذلك الساحل، إال أن المسلمين لما ملكوا 
البالد من يد اإلفرنج صيروها مساجد. وقد سمعت من بعض أهل غزة 

 نيسة في زمن المسيال علي  السالم.أن مسجدهم ذلك كان ك

تا ومما عيب على أهل هتا البلد عدم احترامهم للمساجد؛ فإن له
أبوابا بعضها إلى ناحية السوق  –وهو أعظم مساجدهم  –المسجد

 ق إالوبعضها إلى ناحية الدور، فال يكون ألهل الدور مرورا إلى السو
ن ون في  الدخافي وسط المسجد، ويمرون في صحن  بنعالهم، ويستعمل

ن إالتي يشربون . وقد قال بعض المغاربة المجاورين هنال مداعبا: 
ام هؤالء ال يعدون المسجد إال الحصير بنفس ، فإنهم يحترمون  ماد

 ندهممبسوطا وال يطؤون  بنعالهم، وما سوى المكان المفروش ال فرق ع
 بين  وبين األزقة.

شيخ عبد القادر في ولما كان الغد من يوم وصولنا دخلت على ال
مدرست ، فسلمت علي ، وقال لي: أين الرجل الموصى علي  في الكتاب 
التي ناولتني أمس، أين نزل، فإني لم أجد من يدلني علي ؟ وكان ال 
يظنني إياه لما رأى من رثاثة هيأتي. فقلت: أنا هو. فأعاد السالم 

أتى  ورحب، واعتتر عما صدر من  من التغافل. وبعث في الحين من
بأمتعتنا وأصحابنا من المسجد، وأنزلنا في مكان واسع مهيئ للمرافق 
من مدرست . وأحسن غاية اإلحسان. ومدرست  هته في قبلة المسجد 
األعظم، ليس بين  وبين المسجد إال الطريق. وغالب جلوس  في ، ويأوي 
إلي  أصحاب  في ، ويقرؤون خمسة أحزاب من القرآن كل يوم قبل طلوع 

س مناوبة. وفي  خزانة كتب، وتقرأ في  كتب علمية. وأخبرني الشم
رضي هللا عن  أن أمير البلد هو التي بنى هتا الرباط، وأوقف  علي ، 

رضي هللا عن  1وجعل ل  أوقافا. وأخبرني أن الشيخ أبا العباس المقري
هو السبب في ذلك، وأن  لما جاء من مصر إلى الشام، وكـان نزول  عند 

خ الغصين، وكانت للشيخ المقري مكانة عند األمير. قال: والد الشي
وكانت دارنا بعيدة من المسجد، فآتي إلـى المسجد أقرأ فيـ  وأصقِرئ. 
فسألتـ  أن يطلب لي اإلذن من األمير في بناء بيت ببعض رحاب 

                                                        
 ( سبق.ـه1041د المقري صاحب النفال فت أحمد بن محمد بن سعي -1
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المسجد، وأشتغـل في  بالمطالعة والقراءة. فقال لي: ال بد من حضورل 
ى األمير. قال: فلما دخلنا علي  قدم ل  الشيخ معـي عند الدخول عل

مقدمات في فضل بناء المساجد والمدارس، ثم أثنى على الشيخ عبد 
القادر. وقال ل : إن  من أهل العلم وليس ببلدكم مثل ، وأراد أن تأذنوا ل  
في بناء بيت في المسجـد يقرأ في  ويصقرئ. فقال الباشا: مثلك ال يليق ل  

ب ِسص ص عليك. وهو موضع المدرسة البناء في الم سجد، ولكن هنا موضع نصحف
اآلن. وكان يسكن  أقوام ال خفالق لهم من أعوان الدولة. فقال ل  الشيخ 
ِضِ  اآلن وال تؤخـر. فلم يبرح من المحل  المقري: لما هممتف بهتا فام 
حتى دعا القاضي وكتب وشهد الشهود. وأخـرج من كان في ذلك المحل. 

المحل أوقافا يتحصل منها نحو خمـس قطع فـي كل يوم.  وحبس على
ولم يزل المحل بعد ذلك عامرا بالتكر والقـراءة وهلل الحمد. قال: فما 

 نحن في  كل  من بركة الشيخ المقري.

قال لي: ومن قوة تواضع الشيخ المقري رضي هللا عن  أن  لما أتى 
فية إلى والدي. من مصر جاء بكتاب من عند شيخ التجار بمصر أبو طا

فأنزل  والدي عندنا وأكرم  غاية. فلما أنس بنا وتداخل معنا قال ل  
والدي يوما: يا سيدي أحمد، إنا نشتهي الطعام المسمى عند المغاربة 
بالكصس كصِس، فهل في أصحابكم من يحسن صنعت ؟ فقال ل : فيهم، ولكن 

ودقيق وسمن وما  1وهللا ال يصنع  لكم أحد غيري. قال: فأتينا بشاة لحم
 يحتاج إلي ، فصنع لنا بيده طعاما من أجود ما يكون من ذلك النوع.

ومما حكي لي عن  أن والـده أتى إلي  بولده الصغير المسمى عبد 
ل، وكتب ل  وقفا في 2الرحمان ، وسأل  أن يدعـو ل . قال: فدعا ل  وبفرَّ

لد جاه صحيفة من فضة، وأمر بتعليق  علي . فقـال: يحصل لتلك الو
وأرباب الدولة. وهو اآلن  /555لو/ عظيم وحظوة كبيرة عند األمراء

شيخ التجار بتلك البالد وكلمت  نافدة عند العام والخاص. ول  أخ بمصر 
هو من كبار تجارها. وأخوهم الثالث هو الشيخ عبد القادر مشتغل بالعلم 

إخوان  مؤونة والعبـادة، ال يشتغل بشـيء آخر من أمـور الدنيا، قد كفـاه 
كل شيء. فانتشر ل  صيت وجـاه بتلك الديار مـن قِبفل علم  وصـالح  

مع ل  جـاه الدين والدنيـا معا.   ومـن قبل جاه أخوي  الدنيوي. فجص

                                                        
 كتا في النسختين. ولعل الصواب: بلحم شاة. -1
أخو عبد القادر بن الغصين. أي أن الغصين أتى بولده األصغر عبند القنادر إلنى الشنيخ أحمند  -2

 المقري ليدعو ل  ويبرك .
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وقـد استجزت  فأجازني حسبما أذكره في جملة اإلجـازات في آخر 
سماة الكتاب. وقرأت علي  بلفظي منظومـة شيخ  المقري في العقائد الم

كلها، وأخبرني بها عن ، وقال  1ب "إضـاءة الدجنـة بعقائد أهل السنة"
لي: أنا ممن كان السبب للشيخ في نظمها؛ فإني كنت أقرأ علي  

الشيخ السنوسي بمصر، فسألنا من  نظما في العقائد، فكان  2"صغرى"
 كلما قرأ درسا نفظفمـ  فيصقِرئ  غدا، كتلك إلى أن ختمها.

غصين نسخة من هته المنظومة عليها خط الشيخ في وعند الشيخ ال
أماكن، وعليها إجازة لمالكها الشيخ عبد القادر. ولنتكر بعض ما رأيت  
مكتوبا في هوامشها بخط المؤلف تبركا ب  وزيادة لإلفادة. فمن ذلك 

من عرف نفس  قول : واستجل معنى من لنفس  عرف، ما نص  حديث ف
ي : إن  غير ثابت. وقال بعضهم، وأظن  ، قال النووي ف3(فقد عرف رب 

. وألف بعض شيوخنا المغاربة في  5: من كالم يحيى ابن معاذ4السمعاني
مصنفا سماه "القول األشب  في حديث من عرف نـفس  عرف رب ". قال 
مؤلف "العقيدة" الفقير أحمد بن محمد المقري وفق  هللا: وممن صرح 

: العارف سيدي محيي الدين بن عربي، فإن  صرح في  بأن  حديثت
. وأظن أن  صرح بنسبت  إلى النبي 7في غير ما موضع 6"المسامرات"

 ب  أيضا في "وصايا الفتوحات"، وهللا  أعلم. كتب  أحمد المقري، انتهى.

                                                        
(. كشف الظننون ـه1041لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المغربي المقري المالكي فت  -1

 (.94ص 1فج
هي "العقيدة الصنغرى": أو عقيندة أهنل التوحيند المخرجنة منن ظلمنات الجهنل وربقنة التقليند  -2

(. وضننع ـهن895المرغمنة أننف كنل مبتنندع عنيند( لمحمند بنن يوسننف السنوسني الحسنني فت 
م عليها صاحبها شرحا سماه: فعمدة أهل التوفيق والتسديد في شنرح عقيندة أهنل التوحيند(. ثن

(. ولعننل هننتا المختصننر هننو الصننغرى 1157ص 2اختصننر هننتا الشننرح. كشننف الظنننون فج
 المقصودة. 

(. فال أصل ل  كما قنال فني المقاصند الحنافظ 96ص 1جاء في األحاديث الضعيفة لأللباني فج -3
 السخاوي(.

(. ـهن489لعل  منصور بن محمد بن عبند الجبنار السنمعاني التميمني، منن علمناء الحنديث فت  -4
 (.303ص7عالم فجاأل

(. طبقنات الصنوفية ـهن258يحيى بنن معناذ بنن جعفنر الرازي،أبنو زكراء،النواعظ الزاهندفت  -5
 (.107للسلميفص

"محاضننرة األبننرار ومسننامرة األخيننار فنني األدبيننات والنننوادر واألخبننار" لمحنني النندين بننن  -6
 (.ـه628عربي فت 

، لنيس اإلنسنان إال أن يصنفي ثنم قنال: اسنمع…( ف394ص 1جاء في "محاضرة األبرار" فج -7
: من عرف نفسن  فقند عنرف قلب ، ويعلق خاطره، ويحضر لب ، فيعثر على قول سيد البشر

ربن ، فهننتا أقصننى درجنات السننير والعلننن، وإلين  اإلشننارات مننن جاننب الطننور األيمننن، فننإذا 
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ما  وكتب أيضا على قول  فآخرها وفاء عده بنصف األلف( البيتين،
ن إنك مرموز إلي  أنص : قولي فوفاء عده بنصف األلف( معناه الثاني ال

ها حسبت أحرف هتا الشطر أعني قولي: وفاء عده بنصف األلف، ألـفيت
 وكانفخمسمائة. وهتا لم أصسبق إلي  فيما علمت، وهللا أعلم. وقولي: 
. 1036ل إتمامي ل  في القاهرة( هو جملة التاريخ، ألن عدة حروف  بالجم

 قال  وكتب  مؤلف  أحمد المقري.

ا ما نص : يقول مؤلف هته العقيدة العبد وكتب أيضا في آخره
هد جالفقير أحمد المقري المالكي جبره هللا، إني صححت هته النسخة 

دة استطاعتي، وأصلحت فيها ما عثرت علي . وقد كصتب من هته العقيـ
 فيما علمت بمصر المحروسة والشام والحجاز والمغرب نيف على ألف

بها المائتين منها. وقد كت نسخـة، وهلل الحمد. وكتبت خطي على نحو
ضا،   أيبغالب طلبة مكة لما قرأتها هنال، وأهل بيت المقدس لما قرأتها 

ا بها. وأخت منها أصحابنا إلى المغ تصهف س   الصعيدرب ووأهل دمشق حين دفرَّ
ى نسخا. وكتب لي بعض أصحابنا بالصعيد أن  كصتب من  هنال نيف عل

 . جعلها هللا خالصة لوجه مائة نسخة، وكتلك برشيد واإلسكندرية
 .ـه1037الكريم. وكتب لشوال سنة 

وعرق علي شيئا من منظومة أبي الحجاج الضرير في العقائد، 
 وسألني عن تفسير أبيات منها.

وكان في  قوة انصاف وزيادة تواضع رضي هللا عن . ول  ولد 
نجيب مشارل في العلوم، حافظ للقرآن، نهج نهج أبي  في اكتساب 

ق الحميدة. وغالب من ل  مشاركة في علم من العلـوم، يحضر األخال
عند الشيخ عبد القادر في هته المدرسة أحيانا كثيرة. وبالجملة، فهو 
الملحوظ والمنظور إلي  في البلد علما وصالحا وحسنف سمت وهدي. 
وهو ملجأ الواردين من العلماء والفقهاء، وإلي  يأوون، فهو محط 

 .1 (إذا أحب هللا عبدا أحبب  إلى خلق لهم، ف رحالهم، ومنـتهى آما

وقد كتبت ل  أبياتا بعدما أنست ب  وأنس بي، وعمني بره.  /556لو/
 (الكاملوهي هته: ف

                                                                                                                                               

صننحت هننته المعرفننة، وصننلت إلننى المعننروف، وإذا نظننرت إلننى غيننر هننتا كنننت المحيننر 
     المتلوى(.

كتننناب البنننر والصنننلة واآلداب.  –. مسنننلم5580كتننناب األدب، حنننديث  –صنننحيال البخننناري  -1
 (.79ص 1األحاديث القدسية فج
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 لدى الشيخ الغصين أنخنت رحلني

 

 بغنننننزة منننننا أعنننننز بهنننننا مكننننناني

 
 فنننننننننأكرمني وأتحفنننننننننني بننننننننننزل

 

 ونلننننننت بقربنننننن  كننننننل األمنننننناني

 
 ولننم ال وهنننو شننيخ العصنننر علمنننا

 

 و ننننننادرة الزمنننننانوجنننننودا وهننننن

 
 فمنننن خننناف النننردى وأتننناه جنننارا

 

 أجيننننر وبننننات فنننني ظننننل األمننننان

 
 إمنننننننننام عنننننننننارف بننننننننناهلل حقنننننننننا

 

 سنننننننخي قلبننننننن  بسنننننننط البننننننننان

 
 لنن  الحسننب الصننميم وحسننن خلننق

 

 إذا تلقنننننننننناه يظهننننننننننر للعيننننننننننان

 
 فمننننن خلننننق الكننننرام لنننن  صننننفات

 

 حسننننان لننننيس تحصننننر باللسننننان

 
 جنننننننزاه هللا عنننننننني كنننننننل خينننننننر

 

 يكنننننون ختامننننن  سنننننكني الجننننننان

 

 بتهجوهته األبيات وإن كانت في الرتبة الوسطى من البالغة فقد ا
ن مبلد بها سرورا وبالغ جلساؤه في إطرائها وتناقلوها. وذلك لشغور ال

ا أهل الصناعة، بل وممن يحقق غيرها من العلوم؛ فإن أمثل ما فيه
 هيبةوشيخنا هتا، إنما ل  مشاركة حسنة وديانة ظاهرة، أكسبت  وقارا 

 عففَّت ما عسى أن يظهر أثره من قصور أو تقصير.ووجاهة 

ة وقد رأيت قريبا من مقابلة المكان التي يجلس في  في المدرس
بيتين في رق ملصق في حائط ذكر لي أنهما لبعض الواردين هنال، 

 وهما: فمجزوء الرجز(

 يننننننننننا سننننننننننائلي عننننننننننن غننننننننننزة

 

 ومننننننننننننن بأرضننننننننننننـها مقننننننننننننيم

 
 فننننننننننننننابن الغصننننننننننننننين إنننننننننننننننـ 

 

 علنننننننننننى صنننننننننننـراط مسنننننننننننتقيم

 
 ئل عننننننننننننننن غننننننننننننننـزةوسننننننننننننننا

 

 ومننننننننـن بهنننننننننا منننننننننن الكنننننننننرام

 
 أجبنننننننننننننننننننننـت  مختصنننننننننننننننننننننـرا

 

 نجننننننننننل الغصننننننننننين والسننننننننننالم
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 ]  بإزائهما ما هتا قريب من  إن لم يفكصن  : فمجزوء الرجز( 1]وكتبت 

 مدرسننننننننننننننننننننـة ذات جمننننننننننننننننننننـ

 

 ال وبهننننننننننننننننننننـاء بـاهنننننننننننننننننننننـر

 
 لكنننننننننننننن كمنننننننننننننـال حسننننننننننننننـها

 

 بالشننننننننننننيخ عبنننننننننننند القننننننننننننـادر

 

 ،المشرقي عمروممن لقيت  بغرة أيضا قاضي الحنفية بها الشيخ 
وهو صهر الشيخ عبد القادر، ول  مشاركة أيضا، ويشار إلي  في 
ة المعقوالت على حسب مقتضى الحال. وبيتهم بيت علم، وأسالف  بغز

. غصينكانت لهم رياسة علمية. فانضاف إليها مواالت  في الوقت آلل ال
وال أفاكتسب ريـاسة تولى بها خطة القضاء؛ فعظمت بها منزلت . وكان 

ي فى متهب اإلمام الشافعي كأسالف ، ثم اتفق موت قاضي الحنفية عل
ش ِ  لك. ال لتالبلد، ولم يكن مع  في البلد من يقوم بوظيفة القضـاء، فرص

. لبلدفانتقل لمتهب أبي حنيفة بسبب ذلك على ما أخبرني ب  بعض أهل ا
وغالب من يتمتهب بمتهب أبي حنيفة في هته األعصار وما قبلها 

ن  ا، ألا ينتقلون لمثل هته األغراق. بل هتا من أحسنهم عتربأزمان إنم
ه ينتقل ًء في رجا ما انتقل إال بعد أن احتيج إلي  في ذلك المتهب، وغيرص

ر التقرب إلى أرباب دولة ولينال خطة يـوما ما من الدهر. وقد حت
وى سالعلماء حتى الحنفية بأنفسهم من االنتقال في المتاهب ألغراق 

أتي المنتقفل إلي ، سيما إن كانت األغراق دنيوية. وسي ظهور ترجيال
ن وع مبقية الكالم على ترجمة هتا الشيـخ عند ذكر لقائي ل  عند الرج

 القدس.

وفي غزة مزارات كثيرة، ومساجد فاضلة في أطراف البلد، قد 
استولى الخراب على أكثرها. فإن هته المدينة كانت في أول األمر من 

لجاهلية واإلسالم، وقد أثر الهرم فيها لوقتنا غاية، أمهات المدن في ا
وبلغ الوهن في أطرافها النهاية. ولم يبق بها إال رسوم ماثلة تدل على 
أبهة كاملة في قصور األمراء والمساجد والرباطات والمشاهد. ومعظم 
عمارتها اليوم إنما هو في قرب المسجد الكبير إلى دار اإلمارة وما 

 3التي هي فيها، ألنها في رابية 2ا هو في أعلى الربوةيقرب من ذلك، مم
                                                        

 غير موجودة في فح م(. -1
ب وة كل ما ارتفع من األرق وبا. -2 بوة والرُّ  الرَّ
ب يَّننة، وهنني التنني ال يعلوهننا المنناء، وفنني المثننل: قنند بلننغ السَّنن -3 ابيننة هنني الزُّ بننى. لسننان الرَّ ي ل الزُّ

.  –العرب بفيف  مادة زف
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مشرفة على بساتين وجنات من نخيل وأعناب وفواك  كثيرة مما 
من جهتها البحرية  /557لو/يشتهون. ومعظم أجنتها في زماننا هتا

. وهي على ساحل البحر بينها وبين غزة 1متصلة إلى قريب من عسقالن
 والبحر نحو من فرسخ.نحوا من ثالثة فراسخ، وبين غزة 

رضي هللا عن ،  2مولد اإلمام الشافعيفمن المزارات التي زرناها 
وهو في مغارة تحت األرق قـرب الجـامع الكبـير. وقـد ذكر 

 المؤرخون أن  ولد بغزة.

 

وإلي  تنسب غزة  جد رسول هللا 3قبر هاشم بن عبد المطلبفمنها 
مدينة من الناحية البحرية. إلى اآلن، فيقال غزة هاشم، وهو في طرف ال

وقد ذكر أهل السير أن  مات بغزة. إال أن  يبعد تعيين قبر عربي مات في 
زمن الجاهلية بأرق غربة في أرق العجم ويستمر تعيين  إلى زمننا 
هتا! وال شك أن هامشا رئيسا في قوم  جوادا سخيا، ممدحا عظيما في 

تعظيم مقابر عظمائها، قريش ال تجهل مكانت ، والعرب كانت تعـتني ب
ا بفعصد كل البعد أن يتعين في الجاهلية، ثم يبقى  فلو كان في بالد العرب مف

. وإال فكم من قبر لعظيم من كتلك في اإلسالم، لمكانت  من رسول هللا
عظماء العرب كان مشهورا في الجاهلية يصنحر عنده ويصستجار ب  كما هو 

ت علي  متكور في مآثرهم قد محا اإلسالم بنو رَّ ره آثار ذلك كل ، وجف
. وزرنا هتا 4هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ِركزاالرامسات ذيولها.

. وهو الصحيال إن شاء هللا المكان بحسن النية لقرابت  من رسول هللا
 تعالى.

                                                        
 مدينة بالشام بينها وبين فلسطين مرحلة وهي على ساحل البحر.  -1
 (. ـه204أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي فت  -2
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة، أحد من انتهت إلين  الرسنالة الجاهلينة، وهنو  -3

ن النرحلتين لقنريش للتجنارة رحلنة الشنتاء إلنى النيمن والحبشنة، ، وهو أول منن سنجد النبي
ورحلنة الصنيف إلنى غنزة وبنالد الشنام، تنولى سنقاية الحجناج ووفنادتهم، منرق فني طرينق 

 1ق.م(. طبقات ابنن سنعد فج102الشام، فتحول إلى غزة ومات بها، فسميت غزة هاشم. فت 
 (. 9ص 1(. سيرة ابن هشام فج75ص

ك ز: الصوت الخفي. 98 اآلية –سورة مريم  -4  . والر ِ
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رضي هللا عن ،  1قبر اإلمام األوزاعيومن المزارات أيضا بغزة 
ة. وهو إمام أهل الشام في زمان . ول  ومكانت  في العلم والصالح مشهور

تبع. وزرنا أماكن كثيرة سوى هته نسأل هللا أن ينفعنا بتلك،  متهب مص
 آمين.

. وخلفنا بعض ما يثقل من 2واكترينا حمارين لركوبنا إلى الرملة
حوائجنا. وكتب لنا شيخنا الشيخ عبد القادر كتابا إلى الرملة وآخر إلى 

صي بنا. فخرجنا ضحى مع قافلة، وسرنا في القدس وآخر إلى الخليل يو
أجنة غزة وكرومها قريبا من فرسخ. ثم خرجنا إلى فحص واسع ذي 
مزارع وزيتون كثير. ومررنا بقرى متعددة. وتركنا عسقالن على 
الشمال بيننا وبين البحر. وكنت أود زيارتها وزيارة ما فيها من المساجد 

ل من أمهات المدن إلى أن فلم يقدر لي ذلك. وكانت في العصر األو
خشية استيالء  3خربها السلطان صالح الدين بن أيوب بعد فتال القدس

اإلفرنج عليها، فيجعلونها ذريعة إلى التوصل إلى القدس. وقد عجز 
المسلمون عن حفظها في ذلك الوقت كـما ذكر المؤرخون. ولم أر من 

رت بعد ذلك عمرانا معتبرا.  ذكر أنها عصم ِ

اليوم إلى العصر، فوصلنا محال يسمى خان أزدود، وسرنا ذلك 
وهو منزل معلوم تنزل  القوافل اآلتية من مصر على الطريق السلطانية 
أو من الشام. ولهم منازل معلومة ال يتعدونها، طالت الرحلة أم قـصرت 
من مصر إلى الشام، بل وإلى إصطنبول، على ما أخبرني من مارس 

خان مسجد في  قبر ولي هللا تعالى الشيخ تلك البالد. وبجانب هتا ال
، وهو من أكابر األولياء. وقد أطنب سيدي عبد 4إبراهيم المتبولي

الوهاب الشعراني في التعريف ب ، وذكر ل  كرامات. وإلى جانب  من 
                                                        

عبد الرحمان بن عمرو بن يحمد األوزاعني، فقين  زاهند، لن  كتناب السننن، والمسنائل، دارت  -1
 (. سبق. ـه157علي  الفتيا باألندلس زمنا إلى وقت الحكم بن هشام، فت 

الم واسطة بالد فلسطين وهي مديننة مسنورة لهنا اثننا عشنر بابنا، وبهنا ننزل صنالال علين  السن -2
 (. 268ومن آمن مع  بعد أن أهلك هللا قوم  حين عقروا الناقة. الروق المعطار فص

، فتال بيت المقدس واسنتنقته منن أيندي النصنارى بعند أن اسنتحودوا علين  مندة ـه583في سنة  -3
 9سنة، انظر أخبار ذلك وخبر وقعة حطين بالتفصيل وتخرينب عسنقالن فني: الكامنل فج 92
 وبعدها(.   323ص 12النهاية فج(.البداية و215–182ص

وكان يعارق السلطان قايتبناي فني األمنور حتنى قنال لن  يومنا السنلطان:  …قال الشعراني ف -4
إما أنا في مصر أو أنت، فخرج سيدي إبراهيم متوجها نحو القدس، فقال لن : إلنى أينن؟ فقنال 

ي هللا عنن ، إلى موضع تقف في  حمارتي فوقفت بخان أسدود تجناه قبنر سنيدي سنليمان رضن
( الطبقنات …فمات هنال سننة نينف وثمنانين وثمانمائنة، وخلنع علين  سنيدي سنليمان الشنهرة

 (.   83ص 2الكبرى فج
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قبر سلمان جهة القبلة مسجد صغير تحـت  مغارة يقال إن فيها 
  الظهر والعصر . ونزلنا في ذلك المسجد، وصليـنا ب1الفارسي

والمغرب والعشاء، وقرأنا في  من القرآن ما تيسر. وكنت جهدت أن 
 أختم في  

كننان ابتننداؤها مننن مكننة المشننرفة، فلننم يتيسننر ختمهننا إال بالمسننجد 
 األقصى.

، ثم ارتحلنا من  نصف الليل ونزلنا الرملة حين ارتفعت الشمس
ديم ي قفب المدينة ومررنا بقرب الرملة بقبة عتيقة يقال إن فيها كان با

ن أفقة العصر، وقد انهدم رأس تلك القبة. وأخبرنا من معنا من أهل الر
عنى مسبب هدم  أن كان مكتوبا فيـ : العقل في الرأس. وال يعلم أحد 

ا مذلك إلى أن جاء رجل ليال فهدم رأس القبة، ووجد في  ماال على 
 زعموا.

 ن أبيبحمد لصالال السيد مفلما دخلنا الرملة نزلنا عند محبنا الفقي  ا
 صين.الوفاء األشعري الحسيني، وإلي  كتب لنا الشيخ عبد القادر الغ
 /558ول/فأكرمنا غاية اإلكرام، وقام بالحق الواجب، فجزاه هللا خيرا.
ضاء الق وهتا السيد من أمثل فقهاء الشافعية في تـلك البالد، وقد تولى

 ل، إلي  يأوون، وعندهمرة بالقدس. ومنزل  بالرملة مألف األفاض
ضل ينزلون. وهو محترم يقصده الناس للزيارة، وأسالف  كانوا أهل ف
 وات،وبركة. وهو اآلن منفرد في منزل ، أعد في  مكانا للوضوء والصل

 يقيم الصلوات الخمس بمنزل  مع من حضر.

ع موصادفنا وقت اجتناء القطن عندهم، فكان يمتهن نفس  في ذلك 
لى إ، وال يأنف من ذلك. ولم يحوجنا مدة إقامتنا من حضر في المنزل

 شراء شيء من النفقة، فجزاه هللا خيرا.

ولما كان الغد من يوم نزولنا بالرملة توجهنت منع السنيد محمند إلنى 
لقاء الشنيخ المسنن العالمنة المنتقن المسنند الراوينة إمنام الحنفينة ومفتنيهم 

                                                        
صحابي، كان يسمي نفس  سلمان اإلسنالم، كنان عبندا قبنل إسنالم ، وهنو النتي دل المسنلمين  -1

. 3350 (. اإلصنابة ترجمنة رقنم66ص 2(. طبقات ابنن سنعد فجـه36على حفر الخندق. فت 
ر طويال، وقال عن  الشعراني: فعاش رضي هللا عن  منائتين وخمسنين سننة، وتنوفي فني  عمَّ

 (.   23ص 1خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عن (. الطبقات الكبرى فج
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. وكنان لقنائي لن  1رملريخير الدين الوإلي  مرجعهم في تلك الديار الشيخ 
يوم االثنين الرابع عشر من صفر بـداره الجديدة التي شرع في عمارتهنا 
بمدينة الرملة. فسنمعت منن  الحنديث المسلسنل باألولينة، وأوائنل كنل منن 
الكتب الستة، ومسند الشافعي وأحمند وأبنـي حنيفنة، والسننن للندارقطني. 

تمهنـره. وأجنازني عنن وكان يورد أبحاثا رائقة في خالل ذلك تندل علنى 
وغيرهمنا ممنن كنان فني عصنرهما.  2شيخ  الجنبالطي وعن الشيخ سالم

وأخبرني أن  دخل األزهر الـمعمور لإلشتغال سننة سنبع وألنف، وعمنره 
 أربع عشرة سنة، وخرج من  وعاد إلى الرملة سنة سبع عشرة.

ومما أخبرني أن  غرس بيده المباركة ما يزيد عن مائة ألف شجرة، 
أطعمت وأكل من ثمرها. وهتا أغرب ما يكون وما سمعنا بمثل .  كلها

عن بعضهم أن  غرس  3وأغرب ما ذكر البلوي في كتاب  "ألف با"
ثالثين ألف شجرة. قال لي: وكان ابتداؤه في الغرس من سنة سبع عشرة 
مع ل  فيما بين الـدين  وألف. وكان هتا الشيخ مباركا ل  في عمره، وجص

ي تلك السواحل كلها أكثـر من  عقارا، ومع ذلك فلم يترل والدنيا. وليس ف
 ما هو في  من االشتغال بالعلم، تدريسا وفتوى.

أخبرني الثقة أن  بنى في الرملة ما يزيد عن ألف عتبة، وغالب 
خانات الرملة وكرومها ل . أخبرني أن  أدرل الرملة وليـس بها من 

بع  الناس، فصارت اآلن من الفاكهة إال القليل، فلما اشتغل بالغرس تا
أكثر بالد السواحل فاكهة. وأخبرني أن  ال يدخر شيئا مما يدخل بيده من 
المستغالت، فما فضل عن حاجت  أنفق . وأخبرني الثقة أن مدخول  كل 
يوم يزيد على مائة قرش. ومـا ولي قط والية وال منصبا. وإلي  انتهت 

. ول  ملكة وقوة عارضة في الفتوى ببالد الشام، فيجيب عنها بال أجر
متهب أبي حنيفة. وكان بين يدي  صهره الشيخ محمد بن تاج الدين 
الرملي، شاب صالال ل  مشاركة، يكتب األسئلة ويجيب عنها الشيخ. ولما 

                                                        
(. نقل بعض ما قال  أبو سالم عن . وفي الهامش منن قنول المحقنق: 368ص 2نشر المثاني فج -1

، وتوفي فني آخنر ـه933ولد الرملي في أوائل رمضان سنة أن  وجد في نسخة مخطوطة: فم
 (. ـه1081رمضان سنة 

سالم بن محمد عز الدين بن نـاصر الديـن السنهوري المصري، مفتني المالكينة، لن  اختصنار  -2
 ه(. سبق1015على مختصر خليل فت 

عنروف "ألف با" في المحاضرات وفني األلغناز، ألبني الحجناج يوسنف بنن محمند البلنوي الم -3
بابن الشيخ المالقي األندلسي المالكي صاحب رحلة "تاج المفرق في تحلية عامناء المشنرق" 

 (. 150ص 1ه(. كشف الظنون فج604فت 
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اكتريت إلى القدس نادى المكاري وقال ل : ال تأخت من  كراًء، ودفع  من 
 عنده واعتتر إلي.

رع ماء الحنفية إذا لم يوجد حكم الفومما أخبرني ب  أن عند عل
 منصوصا علي  عندهم ووجد حكم ذلك الفرع في متهب مالك فإن  يجب

 العمل ب  عندهم، ألن أصول اإلمامين متقاربة.

ا أخبرني أيضا أن مما جرى بـ  العمل في مملكة بني عثمان كله
  فيويصكتب في عهد العمال أن  ال تصسمع دعوى بعد خمسة عشر سنة إال

ق ٍف أو حق يتيم أو غائب. وقال لي: إن الحاكم إذا حكم بغير فصسخ  ذلك وف
 حكم  ألن  معزول في غير ما عصهد ب  إلي ، فال والية ل .

ونص ما كتبت من خط  في هته المسألة: سصئلت عن مسألة كثر 
 ع كلوقوعها والسؤال عنها. وهي: إذا منع السلطان نصره هللا عن سما

، سة عشر سنة إال مال اليتيم والغائب والوقـفدعوى مضى عليها خم
تنع : يمهل يمتنع على القاضي سماعها في غير هته الثالثة أم ال؟ فأجبت

و ، ولعلى القاضي سماعها في غير هته الثالثة، والقاضي فيها كالرعية
سمعها ال ينفت قضاؤه، ألن القضاء يتخصص بالزمان والمكان 

ي  ر من علمائنا، وهو مما أجمع علوالحوادث واألشخاص، صرح ب  كثي
فقير   الفقهاؤنا؛ فكان القاضي في  كواحد من الرعية، وهللا أعلم. وكتب

 خير الدين أحمد الحنفي األزهري، حامدا مصليا مسلما. 

 وأنشدت  في المتاكرة لبعض األقدمين: فالبسيط(

 منننا أكثنننر النننناس ال بنننل منننا أقلهنننم

 

 هللا يننننـعلم أننننني لننننـم أقننننـل فنننننندا

 
 نننني ألفنننتال عينننني حنننين أفتحهنننـاإ

 

 علنننى كثينننر ولكنننـن ال أرى أحننندا

 

 

 

 فأنشدني في معناه لبعضهم: فالرجز(

 منننننا أكنننننـثر النننننناس ومنننننـا أقلهنننننم

 

 ومنننننـا أقنننننل فننننني القلينننننل النجبنننننا

 
 يننننا ليننننتهم إذ لننننم يكونننننوا خننننـلقوا

 

 مهتبننننننننـين صحبننننننننـوا المهننننننننتبا
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 وهما أخصر من األولين وأتم فائدة. 

 ياتا، وهي هته: فالطويل(وكتبت ل  يوم لقائي أب

 إلى الشيخ خير الدين أمت ركائبي

 

صب نف ومننننن يحملننننن  خيننننر آئننننب  ففننننأ

 
ِرد نف خفافننا ثنننم عصننند نف كمنننا تنننرى  وف

 

 ثقننال المتننون مننن سنننى الرغائننب

 
 وحاشنننا لمنننن قننند مننند كفنننا إلنننيكم

 

 تنننننرد إليننننن  مننننننكم كنننننف خائنننننب

 
 هو البحنر فني أي العلنوم اختبرتن 

 

 تجننننده عبابننننا زاخننننرا بالغرائننننب

 
 علنننننى أنننننن  عنننننتب زالل لنننننوارد

 

 فلم يخنش منن  غصنة كنل شنارب

 
 يفينننندل فنننني أي العلننننوم اسننننتفدت 

 

 بننتهن ذكنني حاضننر غيننر غائننب

 
 وال سنننننيما علنننننم الحنننننديث فإنننننن 

 

 إمنننام هننندى فيننن  عظنننيم المناقنننب

 
 وقننند رام هنننتا العبننند منننن  إجنننازة

 

 وإن لننم يكننن أهننال لتلننك المراتننب

 
 بكنل الننتي يروينن  عننن فئننة مضننوا

 

ن التحقيننننننق أعلننننننى ونننننننالوا منننننن

 المناصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

وإن كننان مننن بعنند السننماع لننبعض  

 مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 

 يخننف علننيكم كننان أسنننى مطالننب

 
 جزاكم إاله العرش عن نشنر دينن 

 

 بننأزكى تحيننات وأسنننى المواهننب

 
 وأزكنننننى صنننننالة هللا ثنننننم سنننننالم 

 

على المصطفى المبعنوث منن آل 

 غالنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب

 ينندومان مننا دامنننت نجننوم علومننن  

 

 وأقمنننناره تجلننننو ظننننالم الغياهننننب

 

 نتهى. وسيأتي نص إجازت  لي وكتبها نظما.ا

الصحابي المشهور  قبرومن المزارات المشهورة بالرملة  /559لو/
. وقد ذكـر المؤرخون أن  ابن عم النبي 1الف ل بن عباسالفضل سيدنا 

                                                        
الفضل بنن العبناس بنن عبند المطلنب الهاشنمي القرسني، منن شنجعان الصنحابة، لقنب فردف  -1

تنن ، فقيننل بناحيننة ( ألننن  أردفنن  وراءه فنني حجننة الننوداع، اختلننف فنني مكننان وفارسننول هللا



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 

 270 

مدفون بفلسطين؛ وكانت الرملة قاعدة فلسطين في العهد القديم. وقد من 
لسكينة والوقار والتعظيم ل  عند هللا علي بزيارت ، وحصل لي من ا

زيارت ، ما ال أشك إذ ذال مع  أن ذلك قبره. وقد ذهب معي لزيارت  
، وكان من أهل الخير محمد األشعريصاحبنا التي نزلت عنده السيد 

ومن أفاضل أهل النسبة إلى هللا. أقمنا عنده في منزل  ثالثا، فرأينا من  
. وقد من هللا علي بعقد أخوة مـع  خلقا باهرا وفضال ظاهرا ودينا متينا

عند قبر سيدنا الفضل بن العباس. وكتبت خطي بتلك وكتب لي أيضا هو 
 بخط ، ونص ما كتب  لي:

الحمد هلل واصل المنقطعين، والصالة والسالم على من بشر 
الة صالمتحابين في هللا بأسنى مراتب المقربيـن. وعلى آل  وأصحاب  

 ين.ما حن غريب إلى أوطان  واشتاق للمحب وسالما دائمين متالزمين،

وبعد، فمما من هللا ب  علي من النعم أن قندر لني االجتمناع بحضنرة 
 ، موالنا العالم النحرير المفخم، من جمع شنتات الفضنائل، وأبنرز منن يفنمَّ
بننناتص أفكنناره فوائنند، هنني نظننم ونثننر ورسائننـل، حضننرة األخ فنني هللا، 

هللا بننن محمنند بننن أبنني بكننر العياشنني  والمحننب لوجنن  هللا، أبنني سننالم عبنند
المنالكي المغربنني، كننان هللا لنـ  حيننث يكننون، ودبرنني وإينناه فنني الحركننة 

، آمننين، آمننين، 1يتتوم ال ينفتتع متتال وال بنتتون والسننكون، ونفعننني بأخوتنن 
آمننين. الحمنند هلل رب العننالمين. قالنن  بلسننان  وكتبنن  ببناننن  أضننعف العبنناد 

، محمند األشنعري الحسنيني الشنافعي وأحوجهم إلنى عفنو ربن  ينوم التنناد
 حامدا مصليا مسلما.

ومن المزارات العظيمة بالرملة الجامع األبيض، وهو مشهور 
في كثير من كتب  أن جماعة  2التكر عند الصوفية. وقد ذكر الشعراني

من األولياء كانوا يأتون  مـن األقطار البعيدة للصالة في . وقد زرناه وهلل 
وفي صحن  مسجـد تحت األرق في  مغارة، قد الحمد وصلينا في . 

زعموا أن بابها مسدود برصاص، وأن فيها جماعة من األنبياء. وفي 

                                                                                                                                               

(. 212ص 5، وقينل فني وقعنة أجننادين بفلسنطين. اإلصنابة فجـهن13األردن في طاعون سنة 
 (. ذكر الخالف في مكان وفات .  116ص 1تاريخ الخميس فج

 .88اآلية  –سورة الشعراء  -1
صاحب "الطبقات الكبنرى المسنماة بمواقنع األننوار فني طبقنات األخينار" و"إرشناد الطنالبين  -2

مراتب العلماء العاملين" و"البحر المورود في المواقيت والعهود" و"مندارل السنالكين"  إلى
 وعدة أخر في كرامات األولياء. 
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علي  السالم. وفي شرقي  قبـر  متعبد صالحجانب  الغربي مسجد يقال إن  
صاحب السنن. وهتا المسجد خارج  1الحافظ أبي عبد الرحمان النسائي

في أكثر األوقات مع سعت  وبهائ  البلد على حد العمران، وهو خال 
 وانشراح ، ال يشك ذو ذوق أن  مأوى الصالحين.

لزيارة  2وفي اليوم الثالث من إقامتنا بالرملة ذهبت إلى مدينة اللُّدِ 
بعض اإلخوان هنال. وهـي مدينة مليحة فسيحة مجاورة لمدينة الرملة، 

د ومزارات. بينهما نحو من فرسخ من ناحية البحر، وفيها أسواق ومساج
الصحابي المشهور.  3للمقدام بن أسودومن مزاراتها قبر يقال إن  

، إال أن الصحيال أن  مات 4لعبد الرحمان بـن عوفومشهد يقال إن  
 بالمدينة المشرفة.

ومن الغرائب التي شاهدناها في هته المدينة أن مسجدهم األعظم 
نيسة؛ تسمع كان في األصل كنيسة، وصار اليوم نصف  مسجدا ونصف  ك

أصوات كل من المحلين في اآلخـر. وزعموا أن سبب ذلك أن المسلمين 
في وقت فتال البلد دخل بعضهم من ناحية صلحا، وبعض من الناحية 
األخرى عنوة. فاجتمعوا في وسط الكنيسة، فصار نصفها مسجدا 

للواقدي  5والنصف اآلخر كنيسة. وهللا أعلم. وأظن أن في "فتوح الشام"
 .1وقع في فتال دمشق أن ذلك

                                                        
 (. سبق. ـه303أحمد بن علي النسائي فت  -1
(. وقند ورد ذكرهنا فني 17ص 5بالضم والتشديد، قرية قرب بينت المقندس. معجنم البلندان فج -2

كتاب المالحم، حديث  –. أبو داود 2170-2166الفتن، حديث حديث رواه الترمتي في كتاب 
. كان اسم المدينة القنديم "رتنن" أينام فرعنون 4065كتاب الفتن، حديث  –. وابن ماجة 3764

م بل الميالد، وكانت هني العاصنمة، حتنى أن 15مصر تعتمس الثالث التي احتل البالد في ق
ننة حيننتال، وببناب هنته المديننة يندرل عيسنى الفراعنة سموا هته البالد رتن، على اسم المدي

 (.1998/ يونيو  4(. مجلة عالم الكتب فع15ص 5ابن مريم الدجال ويقتل . معجم البلدان فج
المقداد بن عمرو، ويعنرف بنابن األسنود، صنحابي، أحند السنبعة األوائنل فني اإلسنالم، شنهدا  -3

 (.     ـه33حديثا فت  48بدرا، روى 
 ( سبق. ـه32القرشي، صحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، فت  أبو محمد األزهري -4
فتنوح الشنام ألبني عبند هللا بنن عمنر الواقندي، وفين  اإلشنارة إلنى فنتال دمشنق زمنن عمنر ابنن  -5

 وبعدها(. 40الخطاب صلحا وعنوة زمن خالد ابن الوليد فص 
كبنر النتي بنناه الوليند بنن وعن مسألة الكنيسة، فقد ذكر ابن جبينر عنند حديثن  عنن جامعهنا األ   

، وأن  هو التي أخت نصف الكنيسة التي كانت بأيدي النصارى وأدخلهنا ـه88عبد الملك سنة 
في ، ألن  كان قسمين: قسما للمسلمين وهنو الشنرقي وقسنما للنصنارى وهنو الغربني، ألن أبنا 

وقنع الصنلال  عبيدة بن الجراح دخل البلد من الجهة الغربية، فانتهى إلى نصف الكنيسة، وقند
بين  وبين النصارى، ودخل خالد بن الوليد عنوة منن الجاننب الشنرقي، وانتهنى إلنى النصنف 
الثاني وهو الشرقي، فاحتازه المسلمون وصيروه مسجدا، وبني النصف المصالال علي  وهنو 
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وقد صادف دخولنا الرملة نزول بعض أكابر أغواث السلطان بها، 
وقدم مـن إصطنبول في أبهة عظيمة على ما يحكى، وزعموا أن  هو 
التي ربى السلطان في حجره، وهو المتولي الدار التي فيها حرم 
السلطان وجواري . ثم حصل بين  وبين السلطان جفوة، واستحيى 

أن يواجه  بمكروه، فبعث  إلى مصر مصحوبا بجميع مال ، ولم السلطان 
أ ه زف شيئا. ثم أتبع  رسوال إلى مصر يأمرهم بقتل  ِخف يفةً. فأختوا جميع  2يفر 

مال  وبعثوه إلى الصعيد، فلم يظهر ل  أثر بـعد ذلك. وقد حكي لنا من 
ة أبهت  أمور مستغربة؛ من ذلك أن ل  خمسا وثالثين محفة، في كل محف

جارية من حضاياه، وأزيد من مائة فرس من عتاق الخيل بجميع ما 
تحتاج إلي  من اآللة، كلها مجللة. وزعموا أن  اكترى من إصطنبول 
نحوا من خمسين سائسا لخيل  بأزيد من أربعين قرشا لكل واحد، سوى 
ما يتبع هتا من بصسفط وفرش وأموال ودخائر وإبل وعبيد وإماء للخدمـة. 

غرب أن يكون مثل ذلك لملك من ملول األرق. وقد سمعت بحيث يست
ونحن بالـرملة من يقول إن أهل البلد قد تضرروا بالعطش في هته 
األيام؛ فإن أمير البلد قد أمر بجمع كل سقاء في البلد يستقون لألغا. وقـد 
أخبرني أهل خان يونس أن  لما نزل بـهم لم يجد أحد من أين يستقي 

السواني التي في البلد، وقد أشغلها كلها بسقي خيل   جرعة ماء من جميع
 وإبل  وملئ قِرب  ورواياه.

ولما كان اليوم الرابع ارتحلنا من الرملة صبيحة األربعاء  /560لو/
عند طلوع الفجر قاصدين إلى القدس الشريف، وطلعنا شعابا وعرة، 

من  فوجدنا بها قوما من أهل تلك الجبال يأختون الغفر من كل من مر
تلك الطريق. وكانت على رؤوس أصحابنا مظالت من الدوم أو من 
جريد النخل كنا نتقي بها من حر الشمس، فلما رآنا قوم من أهل تـلك 
الجبال صاحوا بنا من أعلى الجبل باللعن والشتم. فقلنا للمكاري التي 

هـم كان معنـا: ماذا يقولون؟ فوجم أن يخبرنا. فلما ألححنا علي  قال لنا: إن
لما رأوا ما ظللتم بـ  رؤوسكم ظنوا أنكم نصارى فجعلوا يسبونكم، فإن 

                                                                                                                                               

الغربنني كنيسننة بأينندي النصننارى إلننى أن عوضننهم مننن  الولينند، فننأبوا ذلننك فانتزعنن  منننهم 
 (.238(. الروق المعطار فص184بن جبير فص. رحلة ا…قهرا

فتحت دمشق زمنن عمنر بنن الخطناب علنى يند أبني عبيندة صنلحا، وعلنى يند خالند عننوة فني  -1
 (.  293ص 2السنة الثالثة عشرة للهجرة، انظر خبر ذلك مفصال في: الكامل في التاريخ فج

ه.ورزأه مالنن  أصنناب وأخننت مننن  شننيئا، -2 أف فننالن فالنننا إذا بفننرَّ زف وارتننزأ الشننيء انننتقص. لسننان  رف
 مادة رزأ.   -العرب 
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هتا إنما يفعل  النصارى في هته البالد. فـأنزلناها عن رؤوسنا ولم نعد 
 إليها من ذلك اليوم. واإلنسان يحـمي عرض  ودين .

ولم نزل يومنا سائرين في صعود وهبوط في أرق وعرة، وعلى 
ات كروم، إلى أن وصلنا إلى قرية هي أدنى القرى يميننا ويسارنا قرى ذ

إلى المدينة، بها عين ماء يجري. فنزلنا بها وتوضأنا وصلينا الظهر 
وسرنا. ودخلنا مدينة القدس وقت العصر، وصلينا العصر بقبة الصخرة. 

حتى لقيت الشيخ محمد  1وأنزلنا حوائجنا أوال بزاوية المغاربة
نصور الكائن تحت صحن الصخرة الصيداوي، نقيب رواق الشيخ م

المقدسة، وقد كتب إلي  الشيخ عبد القادر كتابا يوصي  بنا، فأعطانا بيتا 
بإزاء الرواق نقلنا إلي  حوائجنا، وكان داخل المسجد، فاغتـبطنا ب  

 لتمكننا من الجلوس في المسجد والصالة في  في أي وقت أردنا.

فخامة البناء وسعة  آية من آيات هللا في 2وهتا المسجد المقدس
. في  أشجار كثيرة من التين والزيـتون عظيـمة. تحت كل شجرة 3المقدار

مصطبة مبنية بالحجر المنحوت على قدر ما تظل  أغصان الشجرة. في  
شكل محراب يجلس الناس تحتها للصالة وللقراءة. ويأوي إليها الفقراء 

وخمسة وستون المتجردون. ]وطول  من الجهة الشرقية ستمائة ذراع 
ذراعا بالتراع الـمالكي، وعرض  أربعمائة ذراع بتراع المالكي، وأما 

 .4األروقة التي في داخل  والبيوت التي في خارج  فشيء كثير[

ماثلة في الهواء مثمنة الشكل، لها  قبة الصخرةوفي وسط المسجد 
أربعة أبواب. دور القبة كلها نحو من خمسمائة قدم، وحيطان القبة 

ضها كلها مزخرفة بأنواع الفسيفساء المصبوغة بأصباغ مختلفة وأر
ونقوش عجيبة. وهي في غاية االرتفاع وإتقان البناء. وأبوابها في غاية 
العظمة واإلتقان. وداخل األبواب درابيز فيما بين األساطين على دور 

                                                        
لعل المقصود بهته الزاوية بعض أوقاف المغاربة التي كانت فني البداينة داخنل المسنجد وبعند  -1

ذلك انتقلت إلى عقار وديار. انظر نماذج مفصلة لبعض أوقاف المغاربنة فني كتناب "أوقناف 
 المغاربة بالقدس". د.عبد الهادي التازي.     

يقول ابن عثمان: أما المسجد األقصى التي يصلي في  إمام الشافعية وهنو المسنقف األقصنى،  -2
. القندس الخلينل فني النرحالت المغربينة لعبند …وصار اليوم اسم األقصى علما علي  بالغلبنة

 (.  60الهادي التازي فص 
عنادة الحجناج سيقدم أبو سالم كعنادة وصنفا مندققا لمنا سنتقع علين  عينن  فوعلنى منا جنرت بن   -3

المغاربة فإنهم ال يملون من أداء وصف مندقق لمنا يشناهدون  فني القندس والخلينل(. المرجنع 
 (. 22السابق فص 

 ما بين ]    [ في طرة فح م(.  -4
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الصخرة. وفي داخل األساطين الصخرة المقدسة، يحيط بها شبال من 
و من تسعين خطوة. والصخرة لونها يميل إلى الزرقة في خشب دوره نح

غاية الصالبة. وشكلها في  استدارة يغلب علي  الطول، وغلظها نحو من 
ذراعين. وعلى ظهر الصخرة ندوب ومربعات صغيرة وكبيرة، كأنها 
أماكن أحجار قطعت منها. وقد ذكر بعض المؤرخين أنها كانت في زمن 

نهم قطعوها وبنوا منها الكنيسة المسماة بني إسرائيل طويلة جدا وأ
التي كانت عندها في عهد  1بقمامة، وعجائـبف هته الصخرة، والسلسلة
على ما ذكروا، ال يمسكها  2بني إسرائيل مرتفعة، وهي واقعة في الهواء

إال هللا. وأما في عصرنا هتا فقد بني بإزائها ومن تحتها إلى أن صار ما 
ة مسجد يصلي في  الناس. ويدخل الناس إلي  تحتها شب  مغارة على هيئ

من تحت طرفها المسمى بلسان الصخرة، وهو من ناحية القبلة. وكنت 
 أدخل إليها في غالب أوقات الصلوات، وأصلي تحتها ما تيسر.

وبين الباب القبلي والغربي في أحد األساطين حجرت يقال إن في  
اء القبِة قبةت لطيفة ، والناس يتبركون ب . ومن وربعض أثر أعضائ 

ج برسول هللا ليلة المعراج. ويحيط  يصلي فيها الناس. يقال إن منها عصر ِ
صحن كبير مفروش بالحجر المنحوت. وعلى أطراف  3بمسجد الصخرة

الصحن بيوت ينزلها المتعبدون، وكتلك تحت ، وهي متعددة، وفي قبلة 
مسقف،  الصخرة من تحت الصحن بغلوة المسجد األقصى. وهو كل 

صلى الجمعة. وبناؤه من أرفع األبنية. وفي  موضع زعموا أن في   وفي  تـص

                                                        
وجعنل سنليمان بنن داود عليهمنا السنالم  …أورد محيي الدين ابن عربي خبر السلسلة قنال: ف -1

ضي بها بين المخصمين، فالصنادق تتندلى إلين  حتنى سلسلة معلقة من السماء إلى األرق يق
وكننان  …يمسننكها، والكنناذب ال ينالهننا، حتننى وقننع المكننر بننين الننناس، فكننان سننبب رفعهننا

موضعها القبة التي على يسار الصنخرة، بناهنا عبند الملنك ابنن منروان، وفني ذلنك الموضنع 
 2ألخينننار فج( محاضنننرة األبنننرار ومسنننامرة ا…الحنننور العنننين ليلنننة اإلسنننراء لقننني النبننني

(. ويقول ابن عثمان المكناسي: وزرنا المكان التي كان يحكم في  نبني هللا داود علين  356ص
يتا داود إنتا السالم وهو أمام قبة الصخرة تحت قبة السلسلة، مكتوب فوق محراب هته القبة: 

 (.    63. القدس والخليل فص جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق
ل ابن عثمان المكناسي : وهل هته الصخرة معلقة في الهواء أم ال؟ فلنم يثبنت فيهنا حنديث يقو -2

يرجع إلي  في شأنها وال نقل عنن السنلف شنيء بتعلينق أو عدمن ، لكنن نقنل بعنض المحندثين 
أنها معلقة، ونقل  أرباب السير وكثير من المنؤرخين منن غينر نكينر، ويكفني هنتا فني الجنزم 

 (.  73ئز في العقول. القدس والخليل فص بالتعليق وهو شيء جا
انظر خبر بناء عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة عنند ابنن عربني. محاضنرة األبنرار  -3

 وبعدها(. 366ص 2فج
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. وفي ركن  الشرقي 1صلى عمر رضي هللا عنـ  لما دخل بيت المقدس
. وهنال طاقات مهد عيسىفي موضع يـزار في  حجر منحـوت يقال ل  

واسعة في جدار المسجد يشرف منها إلى الوادي التي يقال ل  وادي 
 في بعض اآلثار تسميت  بتلك. ، وورد2جهنم

وهنال رأس عمود من رخام خارج من جدار المسجد، يقولون إن  
رأس الصراط المنصوب على جهنم، وهو ال أصل ل . وينزل من ذلك 
الركن في درج إلى مسجد آخر تحت المسجد األقصى واسع جدا، 

ي. مرفوع على أساطين من حجارة منحوتة هي من البناء السليمانـ
ني بوزعموا أن ذلك هو المسجد في عهد سليمان، وأن التي فوق  إنما 
 خرة،بعد ذلك. وما ذكروه هو األقرب. وذكروا أن  ممتد كتلك إلى الص

 وأن أرق المسجد اآلن كلها سطال ذلك المسجد، وال يبعد ذلك.

وبالجملة، فغرائب الصخرة والمسجد األقصى وما حولهما من 
وإنما نتكر من ذلك  /561لوقد ألفت في  التآليف./المزارات شيء كثير، و

بعض ما رأيناه وزرناه. فمن ذلك حجر خارج بعض أبواب المسجد 
الغربية مثقوب، هو في أصل حائط يزوره الناس ويدخلون في  أيديهم 

دابة البراق ليلة  ويتمسحون ب ، يقولون إن  التي ربط بـ  النبي
 ، وخبره متكور في الصحيال.3المعراج

ومن عجائب صفة هتا المسجد أن ناحية من  شرقي  قد غلب عليها 
العشب والكأل اليابس؛ فال يقدر أحد أن يمشي فيها بال نعل لكثرة شوكها 
المنكسر بعض  على بعض، وإنما يمر الناس في خط رقيق بين ذلك 

                                                        
يقول ابن عثمنان المكناسني: لمنا فنتال بينت المقندس صنلحا علنى يند أمينر المنؤمنين عمنر ابنن  -1

بل وغسل الصنخرة المشنرفة وبننى قطعنة منن الخطاب رضي هللا عن  كنس عن  جميع المزا
المسننجد للصننالة فنني صنندر المسننجد، ومننا زال إلننى اآلن ينندعى بمسننجد عمننر، وهننو يمننين 

 (. 72. القدس والخليل فص…المستقبل في المسجد األقصى
وجننناء عمننرو رضنني هللا عنننن ، ومعنن  كعنننب  …(. ف355جنناء فنني النننروق المعطننار فص -2

عرف موضع الصنخرة التني ببينت المقندس، فقنال: أذرع منن األحبار، فقال: يا أبا إسحاق، أت
، كتا وكتا ذراعا ثم احفنر فإننك تجندها(. وهنو وادي وراء السنور واد جهنمالحائط التي يلي 

الشرقي التي ب  باب الرحمة وباب التوبة، ذكر بعض المفسرين أنن  هنو المقصنود فني قولن  
. القندس والخلينل  وظتاهره متن قبلته العتذابفضرب بينهم بسور له بتاب باطنته فيته الرحمتة تعالى 
 (.62فص 

: فأتينت بنالبراق ورد في حديث اإلسراء والمعراج في الصحاح باب فرق الصنلوات قولن  -3
وهو دابة أبنيض طوينل، فنوق الحمنار، ودون البغنل، يضنع حنافره عنند منتهنى طرفن ، قنال: 

 بط بها األنبياء(.فركبت  حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطت  بالحلقة التي ير
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الهشيم. وذكروا أن ذلك المحل ربما زرعوا في  بعض الحبوب في بعض 
غلونها بالبعل ألن البلد كثيـرة األمطار. وقد ذكر بعضهم األحيان، ويست

أن من خاصية هتا البلد الشريف أن  ما ريئت السماء صاحية في  يوما 
كامال صيفا وال شتاءا، وال بد أن يصرى في السماء غيم. وال يبعد ذلك، فقد 
ورد في اآلثار أن األرق المقدسة هي أرفع مكان في األرق وأقرب  

ء، وأنها أقرب إلى السماء من جميع األرق بثمانية عشر إلى السما
 ، وبقدر ما ترتفع األرق تقل حرارتها وتكثر أمطارها.1ميال

من شرقي المسجد، بين   2ومن المزارات خارجها جبل طور زيتا
وبين الوادي الكبير المسمى بوادي جهنم. وطور زيتا مشرف على 

ل . وفي أعاله مزارة فيها القدس كل  وعلى غالب تلك البالد التي حو
مكان يقال إن منها رفع المسيال علي  السالم من فوق حجرة هنال. وكان 
هتا المحل في أيدي النصارى، وسعى شيخ مشايخنا قطب زمان  الشيخ 

جد شيخنا الشيخ عمر اآلتي ذكره في استخالص  من  3محمد العلمي
بأهل  أيدي النصارى، ونصال هلل في ذلك، وتعصب علي  النصارى

الدنيا، وبتلوا في ذلك األموال، فأعان  هللا عليهم حتى أخرج  من أيديهم. 
ر تحت  مشهدا ورباطا في  قبره رضي هللا  وهو اآلن في يد أوالده. وعصم ِ

 عن .

 4رابعة العدويةومن المزارات التي على جبل الطور قبر العابدة 
 في مغارة تحت األرق.

                                                        
وقننع اخننتالف بننين المحنندثين حننول األقننرب إلننى السننماء هننل البيننت الحننرام أم صننخرة بيننت  -1

نعنم صنرح بعنض المحندثين أن بينت  …المقدس، وفي المسألة يقول ابن عثمنان المكناسني: 
 (. 75المقدس أقرب أماكن األرق إلى السماء بثمانية عشرة ميال. القدس والخليل فص 

في اللغة كل جبل أجرد ال ينبت شجرا، وطورزيتنا قينل سنمي كنتلك ألن رأسن  شنجر الطور  -2
زيتنون عندي يسنقى المطنر، وقينل منات بن  سنبعون ألنف نبني، وهنو مشنرف علنى المسنجد، 
وفيمننا بينهمننا وادي جهنننم أو وادي سننلوان، وفينن  صننلى عمننر بننن الخطنناب، وفينن  ينصننب 

 (.54ص 4الصراط. معجم البلدان فج
ر بن محمد سعد الدين بن تقي الدين، حفيد األمير موسى العلمي، متصنوف منن محمد بن عم -3

أهننل القنندس، لنن  ديننوان شننعر، وكتنناب معننالم التصننديق فنني معرفننة دخننول الطريننق. فت 
(. ويقول ابنن عثمنان المكناسني: 317ص 6(. األعالم فج78ص 4(. خالصة الثر فجـه1038
 (.  64والخليل فص. القدس …من ذرية سيدنا عبد السالم بن مشيش …

رابعننة بنننت إسننماعيل العدويننة، أم الخيننر، مننوالة أل عتيننك، البصننرية الصننالحة المشننهورة،  -4
تروى عنهنا أخبنار فني النسنك والعبنادة، لهنا شنعر، وقبرهنا علنى رأس جبنل الطنور. وفينات 

 1(. أعننننالم النسنننناء فج65ص 1(. الطبقننننات الكبننننرى للشننننعراني فج285ص 2األعيننننان فج
د. عبند الهنادي التنازي عنن الهنروي أن الصنحيال أن قبرهنا بالبصنرة، وأمنا (.وينقنل 430ص
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دي، لسالم في كنيسة في أصل الواعليها ا قبر مريمومن المزارات 
  وهي بأيدي النصارى. فتعرجنا من الدخول إلي ، وزرناه من خارج.

 ومنها عين سلوان وهي أسفل الوادي، ولم أصل إليها إال برأي
 بعض العين، فبعثت من أتانا منها بماء، ووردت آثار في فضلها. وزعم

ها وجدفب إلى القدس الفقراء أن  وقعت من  آنية في بئر زمزم بمكة، فته
 على باب المحل التي في  عين سلوان، وزعموا أنهم استخرجوها من

د بعي العين؛ فيقولون إن مادتها من زمزم. ويتكرون في ذلك أثرا، وهو
ينا عيست من حيث العادة، أقرب شيء بالنظر إلى أثر قدرة هللا تعالى. ول
ينزل إلي   معينا يجري ماؤها على وج  األرق، إنما هي مثل حوق

ج  وبدرج على ما أخبروا. قالوا: وربما ارتفع ماؤها حتى يجري على 
 األرق في سنين الخصب.

 2عبادة بن الصامتو 1قبر شداد بن أوسومن المزارات 
رضي هللا عنهما، وهما تحت سور المسجد الشرقي، بـين   3الصحابيين

. وحول 4وبين الوادي التي يقال ل  وادي جهنم. وهنال مقبرة عظيمة
قبرهما في سور المسجد صخرة عظيمة منحوتة طولها نحو من أربعة 
عشر ذراعا وعرضها نحو من ذراعين أو أزيد، وهللا أعلم كم عرضها 

علي   5الداخل في الجدار. وسور المسجد هتا كل  من بناء نبي هللا سليمان
ة السالم، بنت  ل  الجن بتسخير هللا لهم. وأثر ذلك ظاهر؛ ليس في قو

البشر تعاطي مثل ذلك. وحول باب المسجد الموالي لناحية الوادي 
موضع يقال إن في  عرش سليمان، وهو من المزارات، وقد ذكر بعض 
العلماء أن الدعاء عنده مستجاب، وهو قريب من الباب التي يقال ل  باب 

                                                                                                                                               

التي توجد بجبل القدس فهي رابعة زوجة أحمد بن ابي الحنواري، والنتي يوجند بجبنل طنور 
 (.23هامش  1هو بيتها. رحلة ابن بطوطة فج

رة شداد بن أوس بن ثابت الخزرجني األنصناري، أبنو يعلنى، الصنحابي، كنان واله عمنر إمنا -1
 (. 195ص 3، اإلصابة فجـه58حمص، كان فصيال اللسان حليما حكيما، توفي بالقدس سنة 

عبننادة بننن الصننامت بننن قننيس األنصنناري، أبننو الولينند، الصننحابي الننورع، أحنند النقبنناء، شننهد  -2
 (.27ص 4(. اإلصابة فجـه34العقبة وبدرا، وحضر فتال مصر، فت 

 في النسختين ]الصحابيان[. -3
 (.62مان أنها مقبرة لليهود فص ذكر ابن عث -4
سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن متن يعمتل ولقال تعالى:  -5

 وبعدها. 12اآلية  –. سورة سبأ …بين يديه بإذن ربه
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. وفي خارج المدينة قريبا من غربيها مزار يقال إن  في  قبر داوود 1ِحطة
  السالم، وكان بأيدي النصارى فاستخلص  منهم أيضا الشيخ علي

أو غيره من الصالحين. وغالب مزارات تلك البالد هي بأيدي  2العلمي
 النصارى.

رسخ ف، وهو على نحو مولد المسيحالتي في   بيت لحمفمما بأيديهم 
 زيارة إلى من المدينة إلى ناحية القبلة، وقد مررنا قريبا من  لما ذهبنا

 خليل علي  السالم.ال

ليل، علي  السالم في قرية قرب مدينة الخقبر يونس بن متى  ومنها
 تعبدوقد مررنا قريبا من  أيضا، وزرناهما من بعيد تأثما من دخول م

 النصارى ولضيق الوقت.

علي  السالم فبين  وبين القدس نحو من  3قبر موسىوأما  /562لو/
وقد أروني ما يحادي  من نصف مرحلة أو أزيد إلى ناحية الشرق، 

األمكنة عندما صعدنا إلى الطور، وأخبروني أن المسافة بيننا وبين  
مخوفة غاية، وال يوصل إلي  إال في قوة ومنعة. وكنت كثير االشتياق 
لزيارت  ولمشاهدة ما يقال هنال من العجائب، وإن لم يرد أثر صحيال 

د القديم وال في صدر في أن ذلك قبره، ولم يشتهر ذلك المكان  في العق
، وأظن ذلك كان في 4اإلسالم، وإنما بناه وأظهره المتأخرون من الملول

 المائة السادسة أو السابعة بإشارة أهل الكشف.

                                                        
وا وادخلتوا البتاب ستجدا وقولتلعل  المكان المشار إلي  في اآلينة التني خاطنب بهنا بنني إسنرائيل  -1

. وِحطنة: أي قولنوا كلمننة تحنط بهنا عننندكم 58اآليننة  –. سنورة البقنرة حطتة تغفتر لكتم خطايتتاكم
 خطاياكم.

 ( سبق.ـه1038محمد بن عمر بن محمد العلمي فت  -2
عن أبي هريرة قال: أرسل ملك المنوت إلنى موسنى عليهمنا السنالم، فلمنا جناءه صنك  فرجنع  -3

المنوت، فنرد هللا علين  عينن ، وقنال: ارجنع فقنل لن   إلى رب  فقال: أرسلتني إلنى عبند ال يريند
يضع يدع على متن ثور فل  بكل ما غطت ب  يده بكنل شنعرة سننة، قنال: أي ربني، ثنم مناذا؟ 
قننال: ثننم المننوت، قننال: فنناآلن، فسننأل هللا أن يدنينن  مننن األرق المقدسننة رميننة بحجننر، قننال: 

 –ثيب األحمنر. صنحيال البخناري : فلو كنت تم ألريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكقال
 .   1253كتاب الجنائز، حديث 

وبمقربننة مننن بيننت المقنندس  …يقننول ابننن بطوطننة عننند حديثنن  عننن مسننجد األقنندام بدمشننق ف -4
وأريحا موضع يعرف أيضا بالكثيب األحمر تعظم  اليهنود(، ويقنول د. عبند الهنادي التنازي 

المقنندس حنندد بأننن  فنني الجنننوب فننإن الكثيننب األحمننر القريننب مننن بيننت  …محقننق الرحلننة ف
، لنم يلبننث أن ـهنن670الغربني مننن اريحنا، حيننث قنام الملننك الظناهر بيبننرس ببنناء مسننجد عنام 

(. رحلنة ابنن بطوطنة …أصبال مزارة على أن  قبر النبي موسى وبقي هنتا التقليند حتنى اآلن
 (.      265هامش  325ص 1فج
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 ومما ذكروا من العجائب هنال أن حول القبر حجرا في حائط ال
و أيزال ترى في  صور منها ما يكون كالفارس أو الراجل علي  سالح 

 شاهده كل من كان في ذلك المكان.غير ذلك، ي

 وقد أخبروني بكرامة وقعت في بعض األزمنة القريبة، وذلك أن
 علومالمحل التي هو في  ليس في  عمران إنما يأتي  الوفود في وقت م
 قة الللزيارة، وعلي  بناء متقن عظيم، وعلى المزار أبواب عظيمة مغل

 م إنثالقدس فيفتحها.  يتمكن أحد من فتحها بحيلة حتى يقدم القيم من
ض الستر التي على قبره، وكانت ل  قيمة عظيمـة، وجد مبيعا في بع
 قير،أسواق الشام وعرف  الناس، فسألوا عن بائع ، فإذا هو أعرابي ف

صخت وأصتي ب  إلى والي البلد، فبعث إلى المشهد، فوجد الستر  خت من أقد  فأ
تي و العرابي، فأقر أن  هواألبواب على حالها مغلقة، فأمر بعقوبة األ

سرق . فسأل : كيف تمكنتف من أخته مع غلق األبواب؟ فقال: إني 
دصقصكصم  في ذلك، فإن  قد أقبل موسم من مواسم السنة وأنا يال ر ذو عفقي أفص 

ر ني فقيإ، وال مال لي، جئت إلى المشهد فناديت: يا نبي هللا، يا كليم هللا
عندي، فاعطني ما أصنفق على ومضطر، وقد أقبل الموسم وال شيء 

وكلما  فتال،بناتي. أو قريبا من هتا الكالم. قال: فمددت يدي أول مغلق فان
لما وقعت يدي على مغلق انفتال حتى وصلت إلى القبر، وأختت الستر. ف

خرجت غلقت األبواب كما كانت. وظهر لهم أثر صدق  في ذلك، 
 فأطلقوه ولم يعاقبوه.

ج  نتوصل ب  إلى زيارة المحل واستشرت بعض اإلخوان في و
المتكور وإلى مدينة الخليل علي  السالم؛ فإن الطريق في تلك المدة قد 
فسدت وال يصوصل لزيارتهما إال مع قوة. وقد خشيت أن أصحرم زيارة 
المكانين، ونحن في غاية القلق ال يمكننا تطويل اإلقامة خشية فوات 

إلى قاضي البلد  الركب بمصر. فأشار علي المستشار بالوصول
والتعرف ب ؛ فإن  قد يتمكن ذلك على يده. وكان القاضي في ذلك الوقت 

التونسي المغربي، قدم من إصطنبول متقلدا لقضاء  1الشيخ محمد النفاتي
القدس. وكانت ل  وجاهة عند السلطان والعسكر من لدن عهد أخي  

ى أن استوطن الشيخ أبي الحسن النفاتي رحم  هللا، فترقى بجاه أخي  إل

                                                        
ي الوفنناة، كننان أميننر الركننب وكننان قنند أبننو الحسننن النفنناتي السوسنني التونسنني األصننل، الينبعنن -1

تحندث عنن  أبنو سنالم فني موضنع منن الرحلنة بكرامنات حكاهنا لن  عنن  أخنوه محمند قاضنني 
 (. 305شجرة النور فص (.375ص 2القدس. نشر المثاني فج
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إصطنبول مدة أعوام، وقدم في هته السنة إلى القدس. وليست ل  قوة 
الحافظة العلمية، إنما هو مجرد ترسم ووجاهة أكسبت  ذلك، إال أن  ينتمي 
إلى الصالح بسبب أسالف ، فيظهر االنخراط في سلكهم. فتوصلت إلي  

وقال وسلمت علي ، وأكرمني غاية وهش وبش وأظهر المسرة بقدومي، 
وا ل  من  رص ألصحاب : هيئوا ل  منزال ينزل في  هو وأصحاب ، وأفج 
الضيافة ما يليق ب  مدة إقامت . فقلت ل : إنا قد نزلنا ببيت في المسجد وال 
يمكننا التحول من  إيثارا لقرب المسجد والصالة في . فأجرى لنا المحتاج 

نا ما يفضل عن ل  من خبز ولحم، يصلنا كل يوم إلى منزلنا، بل أجرى ل
كفايتنا، فجزاه هللا خيرا. فأبنت ل  مقصدي من إرادة الوصول إلى 
المقامين. فقال لي: أما مشهد الكليم علي  السالم فال يتيسر في هته المدة، 
مع هتا القلق التي أنتم في  لشدة الخوف وبعد المشقة، وال عمران هنال، 

اب كلفة، وال أرى لك ويحتاج إلى ذهاب القيم من هنا، وعلي  في الته
تحمل هته المشقة كلها، مع كون المحل ليس موثوقا ب  أن  قبر الكليم، 
وال هو قريب من الوثوق. فقبلت عتره في ذلك، ورأيت أن النية كافية. 
وتوجهنا إلى المحل بقلوبنا ووجوهنا عندما طلعنا إلى الطور، وزرناه 

 من هنال. وهللا يتقبل.

لي  السالم فال بد لكم من زيارت ، وسأبعث قال لي: وأما الخليل ع
معكم إن شاء هللا من يوصلكم. ولم أزل أتعاهده بالسالم أيام إقامتنا إلى 
أن تهيأ لنا السفر للخليل على يده، حسبما أذكره إن شاء هللا. وقد امتدحت  
بقصيدة مكافأة ل  على بره، وحثا ل  على إنجاز الغرق المطلوب. 

 الطويل() /563/لو . وهي هته:1فتقبلها بقبول حسن

 لقاضنني قضنناة القنندس قنندس سننره

 

 علنننو غننندا فنننوق السنننما مسنننتقره

 
 تبدى بأفق الغرب منن خينر عتنرة

 

 هنننالال بننن  قننندما تشنننرف قطننننره

 
فصننار بننأفق الشننرق يسننري إلننى 

 العننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال

 

 ولم ينقطع حتى عال النسنر سنيره

 
 غننندا قمنننرا فينننن  يضنننيء لقاصنننند

 

 ولكنننن  فننني القننندس قننند تنننم بننندره

 
 ى بنننننن  دون الننننننبالد لنسننننننبةتننننننول

 

 يرمهننننا لبيننننب قنننند تهننننتب فكننننره

 

                                                        
 .فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسناسورة آل عمران  – 37إشارة لآلية   -1



  د. خالــد سقــاط 

 281 

 وذلنننننك أن القنننننندس أرفنننننع بلنننننندة

 

 كمننا قنند أتانننا فنني األحاديننث ذكننره

 
 وهنننتا اإلمنننام البحنننر أرفنننع عنننالم

 

 تفتق في ذا العصنر بنالجود ننوره

 
 وهلل سننننر فنننني التناسننننب غننننامض

 

 خفنني وقنند يدرينن  مننن شنناء غيننره

 
 فنننننأكرم بننننن  منننننن عنننننالم متبحنننننر

 

 م فالعننندل أمنننرهبكنننل فننننون العلننن

 
فمنننن ذا سنننواه الينننوم فننني األرق 

 كلهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 

 رهاإذا منا تننولى الحكننم يننومن جننو
 

 ومنناذا عجيننب فهننو مننن سننادة فننال

 

 يقنناس بهننم زينند الزمننان وعمننره

 
 وقد نال هتا الفضنل إرثنا أتناه منن

 

أبنني الحسننن المشننهور فنني الننناس 

 خيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننره

 
 فمن حنل أرضنا كنان فيهنا ومنا بن 

 

 هتشننرف لننم يقبننل لنن  النندهر عننتر
 

 لنننتلك هنننتا العبننند منننت جننناء زائنننرا

 

ألرق بهنننا ننننور الهننندى انشنننق 

 فجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننره

 تننردد فنني ذا األمننر إذ كننان شننأن  

 

 قننننديما مننننن الحكننننام ينفننننر سننننره

 
 فنننرام انقباضنننا ثنننم قنننال أ لنننيس ذا

 

 أبننننوه الننننتي عننننم األفاضننننل بننننره

 
 فلنننيس علنننى نهنننج النننتين ظنننننتهم

 

 فبننننادر إلينننن  يسننننـتبن لننننك أمننننره

 
   التجنننده علنننى نهنننج اإلمنننام أخيننن

 

 يخنننالف فيننن  سنننره الننندهر جهنننده

 
 بطبننننننع كننننننريم ال يغيننننننره الننننننتي

 

 تننننرى بننننل بنننن  يننننزداد هلل شننننكره

 
 هنو البندر لكننن لنيس يكسنف نننوره

 

 هو البحنر لكنن لنيس يندرل قعنره

 
 علننننى أننننن  عننننتب زالل وموجنننن 

 

 غرائننننز فضننننل والمعننننارف دره

 
 فللننننن  منننننا أسننننننى فوائننننند علمننننن 

 

 وهلل فنننننننننني در الكمنننننننننناالت دره

 
ن عنننن بننننت فخنننتها وغنننض العننني

 سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعة

 

 بهنننا يغنننبط الننننظم المهنننتب نثنننره
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فننناغض بفضنننل مننننك عنننن عيبهنننا 

 وجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

 

 لهنننا بقبنننول يشنننمل العينننب سنننتره

 
 وأزكنننننى صنننننالة هللا ثنننننم سنننننالم 

 

 علننى مصننطفى هللا المعظننم قنندره

 
 تبلنننننننغ عبننننننند هللا غاينننننننة سنننننننؤل 

 

 ويعطننى بهننا أجننرا ويغفننر وزره

 

 ببعيد. وقد أطنب جلساؤه في مدح هته القصيدة، وما ذلك منها

، قدم شهاب الدين الحنفي المصريوممن لقيت  بالقدس رجل يسمى 
من مصر إلى القدس قبلنا بمدة، وأقام بالقدس نحو الشهرين. وبلغنا 
بالرملة وغزة أن عالما من علماء القاهرة ورد على القدس، وأخت يصدرس 
الحديث. وبالغوا في الثناء علي . وذكروا ل  محال عظيما في العلوم 

لشرعية. فاشتقت إلى لقائ  ألجل ذلك. فلما وردت القدس ونزلت برواق ا
الشيخ منصور داخل المسجد، وكان هو نازال بقرب ، فبعث إلي بين 
العشاءين قبل أن أذهب إلي . فدخلت إلي  في منزل ، ورحب بي وسأل 
عن أخبار الحجاز. وكنت ألحظ  بعين التوقير على قدر ما كنت أسمع، 

، فأحمل ذلك على محامل  وإن تبين لي من كالم  أفن  ليس عنده تحصيلت
حسنة. وفي الغد رجعت إلي ، ووجدت بعض الحنفية يقرؤون علي  
المناسك في فق  الحنفية، فجرى ذكر يوم التروية. فقال: إن  مشتق من 
ى من الماء؛ ألنهم  وَّ الرؤية. فقلت: إن هتا ال يصـال، وإنما هو مصدر تفرف

  من الماء لعرفة، ألن عرفة لم يكن بها إذ ذال ماء، كانوا يتروون في
على حسب ما ذكر غير واحد. وأما من الرؤية فبعيد من اصطالح أهل 

على ما عنده. ثم جرى  /564لو/التصريف. فأبى من قبول ذلك وأصر
فسخ الحج إلى العمرة، فقال: اإلجماع على أن  ال يصال، ولـم يقل ب  أحد 

 ينعقد اإلجماع على أمر أمر ب  رسول هللا من العلماء. فقلت: كيف
وحض علي  في حجت  قبيل موت  بقليل! ومع ذلك فمشهور متهب 

ه، بل بعض محققيهم يراه أولى من غيره، ألمر النبي ب   الحنابلة جوازص
في تلك السنة وعدم الترخيص في  لمن لم يسق الهدي، وتمنى أن يكون 

ا استدبرت ما فعلت، ولوال أني لو استقبلت من أمري مفعل . بقول  ف
. فأنكر أن يكون ورد في الحديث أصال. فقلت ل : 1 (سصقت الهدي ألحللت

                                                        
أهل وأصحاب  بالحج، وليس مع أحند   رضي هللا عنهما قال: كان النبيعن جابر بن عبد هللا -1

وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومع  الهدي، فقال: أهللت بهنا أهنل  منهم هدي غير النبي
أذن ألصحاب  ب  أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثنم يقصنروا  ، وأن النبيب  رسول هللا
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مثلك في جاللة قدره وغزارة علم  ال يخفى علي  مثل هتا، وهو في 
الصحيحين تكرر جـدا في أبواب عديدة، خصوصا صحيال البخاري؛ فقد 

ال ومختصرا. فلج على أورده مكررا كثيرا بأسانيد مختلفة ومتفقة مطو
إنكاره وأعرضت عن . فعلمت أن  ممن طصبع على قلب ، وتبين لي جهل  
وغباوت . وأن ما انتشر ل  من الصيت إنما هو بغلبة الجهل على أهل تلك 
الديار وقلة المحصلين بها، فضال عن المحققين. واستعان على ذلك بما 

هو رجل صفي ِتت أعطي من الجرأة والتجاسر على الحديث الشريف. و
.  لفِسنت

فكان يدرس لهم في صحن الصخرة بين العشائين "األربعين 
ز مجلس  بحكايات ونقول فقهية. وأعان  أيضا كون ذلك 1النووية" ، ويصطفر ِ

الكتاب كثرت شروح  واتسعت نقول أربابها، وغالب أحاديث  أحكام. 
و قد شد فمن كانت ل  أدنى ممارسة بالفق  ال يعسر علي  تدريس . وه

. ومع 3أو محمد بن الحسن 2طرفا من فق  الحـنفية زعم ب  أفق  من زفر
ما عاينت من جهل  وغباوت  تعاميت عن  وأعرضت، ولم أرد فضيحت ، 
كما هو شأني في عـدم الرغبة في الفضول والدخول في مثل ذلك إال إن 

 أصل جئت.

نا شيخنا فلما كان الغد وأراد هللا فضيحت  على رؤوس األشهاد دعا
ابن الشيخ القطب محمد العلمي إلى  4أبو حفص عمر بن عبد الصمد

منزل ، وكانت لشيخنا هتا مكانة عظيمة في قلوب الخاصة والعامة، 
فحضر في داره جماعة من وجوه الناس، وكان هتا المصري ممن 
حضر ألن  عندهم في مكانة خطيرة. فتفاوضت الكالم مع شيخنا العلمي، 

لني عن أشياء من معاني بعض األحاديث واآليات، وربما وكان ربما سأ

                                                                                                                                               

فقنال: لنو  ننطلنق منن مننى، وذكنر أحندنا يقطنر، فبلنغ النبني ويحلوا إال معن  الهندي، فقنالوا:
  -استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي الهندي ألحللنت(. رواه البخناري 

 .    1693كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، حديث 
(. ـهن676نسبة إلى مؤلفها محدث الشنام محيني الندين يحينى بنن شنرف الننووي الشنافعي فت  -1

 سبق. 
زفر بن الهتيل بن قنيس العنبنري، منن تمنيم أبنو الهنتيل، فقين  كبينر منن أصنحاب اإلمنام أبني  -2

 (. ـه158حنيفة.فت
محمند بنن الحسنن بنن فرقند الشنيباني، أبنو عبند هللا، إمنام الفقن  واألصنول، ناشنر منتهب أبنني  -3

ر" و"الجننامع حنيفننة، سننمع مننن  وغلننب علينن  متهبنن ، لنن  كتنناب "المبسننوط" و"الجننامع الكبينن
 (. 321ص 1(. شترات التهب فج121ص 5(. لسان الميزان فجـه189الصغير" وعدة فت

 (.212ص 3(. خالصة األثر للمحبي فجـه1073شيخ صوفي فت  -4
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تكلم المصري أيضا. ثم إن  قـال لي في خالل الحديث قاصدا بتلك 
: لقد راجعت صحيال البخاري فما  انتقاصي لما رأى من إقبال الشيخ عفلفيَّ
وجدت في  ما ذكرت باألمس أن  في . فقلت: لعلك نظرت في غير محل ؟ 

قطعا، وصمم، وال ورد في شيء من األحاديـث. فقال: ليس ذلك في  
فقلت لشيخنا: أخرج لنا ما حضر عندكم هنا من كتب الحديث. فأخرج 

. فأختت الجزء التي في  الحج من كتاب 1البخاري وكتاب "المواهب"
البخاري، فسردت علي  حديثا في ذلك، ثم آخر ثم آخر، وأصقرر ل  

إلى العمرة، وأنا أسرد علي  وللحاضرين داللة الحديث على فسخ الحج 
األحاديث وأقول ل : أكفال أم أزيد؟ إلى أن وجم وسكت. وأختت كتاب 
"المواهب" وقرأت علي  ما نقل من أقاويل العلماء في معنى األحاديث، 
وأن  لم يأخت ب  من أرباب المتاهب األربعة إال ابن حنبل، وغيره حمل  

العمرة في أشهر الحج، مستندين  على أن  خاص بتلك السَّنفِة لبيان جواز
في ذلك. فلم يقم من ذلك  2في الخصوصية إلى حديث رواه النسائي

. إال أن  لجرأت  أظهر عدم المباالة. ولم يصقم في البلد 3المجلس إال مدحورا
بعد ذلك المشهد إال يوما أو يومين، وخرج راجعا إلى مصر. ولما دخلت 

دركت  بغزة. ثم اجتمعت ب  في خان مدينة الخليل وجدت  فيها، فخرج وأ
يونس. وألجأه األمر إلى أن كان عديلي في شقة شقدف؛ ركبت في  أنا 
وهو إلى الطرينة، فحملت  على خلق  وعاملت  معاملة أن  فقي  إمام، إلى 

 أن افترقنا بدمياط على خير.

ولما كان صبيحة يوم الخميس ثاني يوم دخولنا دخلنا إلى الشيخ 
وهو حفيد  عمر العلميية وابن إمامها في تلك الديار الشيخ إمام الصوف

. وجده هتا هو شيخ شيخنا العالم محمد العلميالعالم الغوث الشيخ 
، تلقى عن  التكر وألبس  4أبي بكر ابن يوسف السكتانيالعالمة سيدي 

                                                        
"المواهب اللدنية بالمنال المحمدية" فني السنيرة النبوينة، لشنهاب الندين أبني العبناس أحمند بنن  -1

 سبق.( ـه923محمد القسطالني المصري فت 
 5بنناب إباحننة فسننخ الحننج بعمننرة لمننن لننم يسننق الهنندي فج –سنننن النسننائي بشننرح السننيوطي  -2

فسنخ الحنج  (. وعن الحارث بن بالل بن الحارث عن أبي  قال: قلت: يا رسول هللا 176ص
. 1543كتاب المناسك، حنديث  –لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة. سنن أبي داود 

قتتال اختترج منهتتا متتذموما  يخاطننب الشننيطان 18اآليننة  -ي سننورة األعننراف قننال هللا تعننالى فنن

 . مدحورا
رص : الدفع بعنف على سبيل اإلهانة واالذالل واالبعاد.  -3  الدَّح 
(، مننن أعننالم المغننرب المشنناركين فنني علننم الحننديث، زاهنند متمسننك ـهنن1063المراكشنني فت  -4

 ن .م 86(. والهامش رقم 115بالسنة. اقتفاء األثر فص
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وأجازه، وكان يثني علي  كثيرا، ويقول: ما رأيت أعبد من  مع علم  
 وورع .

 عن  أيضا الشيخ المقري، وهو التي أشار على الشيخ وممن أخت
 مة.لترجأبي بكر بلقائ  واألخت عن . وسأذكر التعريف بهتا الشيخ آخر ا

ن لثامثم إن الشيخ عمر عزم علينا إلى داره بعد عصر يوم الجمعة ا
عشر من شهر صفر، فأختت علي  العهد، ولقنني وشـد المئزر في 

ما أقعدني قائال: اجلس مريدا، وقم خادوسطي وأقعدني، وأقامني ثم 
 للفقراء، واجلس قريبا لهم. ووهب لي الفوطة التي شد بها وسطي.
وأجازني وكتب لي إجازة متضمنة لخطوط جماعة من أصحاب  

 وأصحاب جده يشهدون بتلك. ونص اإلجازة سأذكرها بعد هتا.

 وقد كتبت ل  قصيدة بعد ذلك أمتدح  بها، وهتا نصها: /565لو/
 فالطويل(

 جزى هللا عنا كنل خينر أبنا حفنص

 

 إمام الهدى من للكماالت ذا قنص

 
 سننننليل إمننننام كننننان قطننننب زماننننن 

 

 ومنزل  في خناتم الفصنل كنالفص

 
 فكننم مننن مرينند جنناءه وهننو ننناقص

 

 فكملنن  حتننى غنندا لننيس ذا نقنننص

 
 وِلننننننم  ال وقنننننند واله ذلننننننك جننننننده

 

 وطهننره ممننا يشننين مننن الغمننص

 
عننننت  فكننننل كمنننناالت المشننننايخ جم ِ

 

لننننن  فهنننننو فيهنننننا واحننننند الفضنننننل 

 بالشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننخص

فنننأنوار أهنننل الفضنننل منننن شمسننن   

 بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندت

 

 يمند الجميننع وهننو للكننل كننالقرص

 
 سبرت بالد الغرب والشرق جلهنا

 

وأعملننننننت فيهننننننا غايننننننة السننننننبر 

 والفحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننص

 لنننئن حننناز قنننوم بالقيننناس فضنننائال 

 

 فقد حزتها ينا سنيدي أننت بنالنص

 
 فلنننم أر فيهنننا مثننننل أخالقننن  التنننني

 

 ن يعلنن بنالرقصيكاد لها المحزو

 
 فحسنننبي فنننإني ال أطينننق أعننند منننا

 

حبننننناه بننننن  الرحمنننننان منهنننننا وال 

 أحصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني
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 هننو البحننر واألخننالق فينن  جننواهر

 

ومننا كنننت فنني إخراجهننا محسننن 

 الغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوص

 كفننناني فخنننرا أن لننني منننن  نسنننبة 

 

كسنننتني حنننال أغننننت عنننن التننناج 

 والقمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننص

 تقربنننننني منننننن كنننننل خينننننر أؤمننننن  

 

 ومننن كننل شننر أتقنني أبنندا يقصنني

 
 لمبعوث للناس رحمةأصلي على ا

 

 أجننل صننالة للكمنناالت تستقصنني

 

محمود ومن أصحاب شيخنا عمر محبنا وأخونا في هللا الشيخ 
وتكفال  . وقد عقدت معهما عقد أخوة في هللا،قاسم إماموالشيخ  السالمي

ونا لي بالدعاء مدة حياتهما في تلك المقامات الشريفة. ووهب لي أخ
ئد لقصايخ محمد العلمي، وفي  من جيد االشيخ محمود السالمي ديوان الش

رة. المحتوية على قصائد الصوفية وأمداح خير البرية ما ال يحصى كث
 ووهب لي جملة من رسائل . وسأذكر بعضها إعالما بمقام  وحال .

   فيوشيخنا عمر هو القائم مقام جده في تربية المريدين، وخليفت
ع مجلس للتكر كل ليلة إقامة وظائف الدين وترتيب مجالس التكر. وي

بد عجماعة كثيرة من أصحاب  بين العشاءين بباب الصخرة. وكان أبوه 
في، ن توالصمد توفي في حياة والده، وبقي ولده هتا في كفالة جده إلى أ

ثار فصار هو الخليفة من بعده. وقد شملت  عناية جده، وظهرت علي  آ
 بركت ، وهلل الحمد.

ع ملي رضي هللا عن ، وقد نقلتها  وهتا نص اإلجازة التي كتبها
 طولها تبركا بها.

بسم هللا الرحمان الرحيم. الحمد هلل التي رفع للفقراء منزلة  /566لو/
وقدرا، وأعزهم في الدين دنيا وأخرى. وأيديهم بالتوفيق في األقوال 
واألفعال سرا وجهرا، وأزال من قلوبهم حسدا وضرا. وحماهم من 

صنكب منهم  خائبا صفرا. فمن أحبهم نال من هللا الكريم أجرا، الشيطان، فأ
وصار ل  بين األنام عزا وفخرا. فهم أولياء هللا تعالى، بتكرهم تكسى 
األكوان عطرا، ليس لهم إال حب موالهم ذكرا. إذا نزلوا أرضا مجتبة 
أصبحت من وطء أقدامهم خضرا، بهم يرحم هللا العباد ويسقي ماحل 

خصهم بهته العطايا وسقاهم كؤوس المحبة  البالد قطرا. فسبحان من
تترا. أحمده سرا وجهرا، وأشكره على نعم لم نحط بها حصرا. وأسأل  
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التوبة والمغفرة، وأن يجعلها لنا ذخرا. وأشهد أن ال إاله إال هللا، وحده ال 
شريك ل . إاله قهر العباد قهرا، وأسبغ عليهم نعم  وأجزل لهم أجرا. 

ا عبده ورسول  التي أرسل  رحمة شاملة بالبشرى. وأشهد أن سيدنا محمد
وصلى هللا علي  وسلم على روح  الطيبة الزكية صالة دائمة غرا، وعلى 
آل  التين فازوا بالسعادة الكبرا. وعلى أصحاب  التين نصروا الدين 
نصرا. خصوصا على أفضلهم أبي بكر الصديق التي حاز السبق فنال 

ق التي بهر بسطوت  أهل الكـفر بهرا. مرتبة غرا. وعلى عمر الفارو
وعلى عثمان ذي النورين الصابر على البالء صبرا. وعلى علي بن أبي 
ل بهم العدد عشرا.  طالب التي كان للعلوم بحرا. وعلى الستة التين كفمص
وعلى سائر الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم 

 تسليما كثيرا، دائما يقرا.

عد، فهته سلسلة أهل الكمال من األقطاب واألوتاد واألنجاب وب
واألبدال، فهم أحباء هللا تعالى في حضرة قدس ، المخصوصون بألطاف 
كرم  وأنس . طريقهم أشرف الطرق وأعالها، ومطلبهم أعز المطالب 
وأغالها. فهم في الحقيقة أهل الكشف واألسرار، المشاهدون لألنوار في 

ددهم من  مع ذلك على أقسام، بحسب ما منحهم ذو حضرة الجبار. وم
الجالل واإلكرام. فلتلك قسمهم أقساما وفرقا، وأخت عليهم عهدا قديما 
وموثقا. ومنحهم بعنايت  ورحمت ، ونظر إليهم بعين كرامت  ومحبت . 
وحماهم من األغيار، ووقاهم من األقتار. ورعاهم بحسن رعاية، ونقاهم 

فعهم إلى حضرت  العلية، وسقاهم بكأس محبت  من الحظوظ البشرية. ور
الهنية. فطاب كل منهم بنشوة شراب ، وسما إلى حضرة أحباب . ولتذهم 
بسماع الخطاب، وزال عنهم الشك واالرتياب. فأورثهم بتلك البالد، 
وأقامهم لمصالال العباد. وجعل منهم غوثا وأقطابا، وأبداال وأوتادا. 

ابا. ونقباء وأنجابا، ورجاال. فاأل وَّ احا وجص بدال أربعون؛ أقرهم بالشام سصوَّ
والنقباء سبعون أقامهم بمصر حفاظا ورقابا. والنجباء ثالثمائة استخلفهم 
بالغرب للقيام بالحرب، فانتصبوا في طاعت  انتصابا. واألوتاد سبعة 
أركزهم في األقاليم السبعة. فال يزالون لمصالال العباد طالبا، والغوث 

مكة بابا. ]فسبحان من اصطفاهـم، ومن الكـدر صفاهم،  واحد جعلت ل 
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وقربهم وطهرهم واجتباهم. وبقية الرجال بالعراق، قد شربوا من كأس 
 .1المحبة ما صفا وراق. ولبسوا القناعة جلبابا[

نَّ عليهم بفتال الباب، وكل منهم دصعي فأجاب. فترى منهم الداهش  ومف
فمنهم من سصقي بكأس  والحيران والولهان، والصاحي والسكران.

الوصال، ومنهم من غلب علي  الحال. ومنهم من استغرق في ذات 
األحد، فما شاهد في الدارين غير الصمد. ومنهم رجال الحضرة، التين 
أطلعهم على عجائب القدرة. فمن اقتدى بهم نجا من نار الجحيم، ومن 

تبارل  تبع طريقهم هصدي إلى صراط مستقيم. ويكفيهم عزا وشرفا قول 
أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم  وتعالى في كتاب  المكنون

ل ِِهم  ذو الكرامات واألحوال، التي شهدت ل  بها  .2يحزنون فمن أفجف
األكابر من فحول الرجال، الفرد القطب الرباني، سيدنا وموالنا 
المحمدي، الشيخ حسن الراعي القطناني. فهو التي سارت بأمداده 

كبان، وثبت أن  يمحو ويكتب في الديوان. فسبحان من تفضل بمن  الر
وكرم  علي ، وأنقده من الرعي، وأحسن بفضل  وجوده إلي . إذ أصل  
من فالح شهبة من قرى حوران، فجاء إلى قرية قطنا، ورعى بها المعز 
بخير قدر ل  وحان. فبينما هو ذات يوم في المرعى، وإذا ثالثة رجال 

وه تسعى. ففر الرعاة بين يدي ، وثبت هو إلى أن وصلوا خيالة إلى نح
إلي . فإذا هم األقطاب السادات، التين تتشرف بوجوههم األزمنة 
واألوقات، وتصقضى ببركتهم عند هللا الحاجات. القطب الرباني، الهيكل 
الصمداني، سيدنا وموالنا عبد القادر الكيالني. والقطب العارف التي 

وموالنا الشيخ أحمد بن الرفاعي. والقطب العارف  أجاب الداعي سيدنا
برب  القادر، سيدنا وموالنا عدي بن مسافر. فقرؤوا علي  السالم، وطلبوا 
من  قرى الكرام. ولم يكن ل  من المعز سوى عنزة فريدة، فأحضرها، 
وحلبها ببركتهم على مرات عديدة. وكان السعد ل  هنال داعي، فحلبها 

 /567لو/ستاذ الشيخ الرفاعي رضي هللا تعالى عن ووضع اللبن أمام األ
فقاال: هو لك يا أستاذ. فقال: ول  منكما اإلمداد. فقاال ل : افعل ما تريد، 
ول  من كل خير مزيد. فأختا علي  العهد والميثاق، وأمدوه إلى أن عال 
على أهل عصره وفاق. وثفلوا ل  في اللبن. وقال ل : ختها يا حسن، فإن 

ها لك وحدل، أو مخفيةً لك ولتريتك ومحبيهم بعدل؟ فقال: بل شئت شصربف 

                                                        
 في طرة فح م(. -1
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مخفية. وسرها لي ولجميع الترية اإلناث والتكور وسائر أوالد الظهور، 
 فشربها.

وقد ظهرت من  الكرامات واألحوال، وغارت من  فحول الرجال. 
وكان في زمن  رجل باألحوال مشهور، يعرف بالشيخ أبي بكر، وهو 

أن  . فلما بلغ  خبر الشيخ حسن المتكور، قال: ال بدمن قرية يعفور
ر  بما ش ي ئت فيصظهر شيئا من األمور. فقال ل : أمرل على طاعة، فامص

فخ أنا أنوية، هته الساعة؟ فقال ل : يا حسن، تفِقدص في بيت ست قناديل متوال
لها ج ليوأطفئها من هته الزاوية. ففعل فنفخ الشيخ فيها وأطفأها، وأخر

كصضي  وأخفى سناها. فقال الشيخ حسن المرأت : اصعدي السطال وار 
 ع.علي  في ست مواضع، فعادت القناديل تشعل ونورها بإذن هللا ساط

ا غيروتومنها أن البالد بجميعها كانت بيدي ، فلما ظهر الشيخ حسن 
تصِكيف علي  لألولياء والسادات واألقطاب واألنبياء قرى انت ال. وكعلي . فاش 

ن ال . وأدا، فأرسلوا يصقِسمون علي  بأن يكف عن  األذى والردىبوادي بر
رل يدة وحة بعيدخل إلى بالده ِليفالَّ تحول أصحابص  عن اعتقاده. فجاء لقري

ال، ورج إحدى يدي . فما أحس أهل تلك البلدة إال وهم بين يدي  من نساء
ك ذلن وتركوا ما كانوا في  من األشغال. وهم مدهوشون حيارى، كأنهم م

 المحرل سكارى. إلى غير ذلك مما ال يحصى من الكرامات الظاهرة،
 واألحوال الشهيرة المتواترة.

ولما كانوا مع هللا تعالى بهتا الشأن والتأييد الصادق والبرهان أحب 
أن يندرج في سلك أهل هته الطريقة الغرا، وأن ينتظم في عقد أصحاب 

ال العالم، العامل الناجال، المحدث هته الحقيقة الزهرا. موالنا الشيخ الصال
المحقق، والعالمة المدقق. زبدة أهل الفضل والصالح، ومعدن الحلم 
والسماح. فخر المتقين السالكين، وعين أرباب اليقين. الشيخ عبد هللا أبو 
سالم بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي، كان هللا ل  وليا. 

سادة الرفاعية واثق. وطلب من موالنا فقدم بعزم صادق، وقلب بحب ال
وسيدنا الشيخ اإلمام، العالم النحرير الهمام. صاحب المعارف الربانية، 
والعوارف الصمدانية، واألنفاس الزكية المرضية، واألحوال السنية 
البهية. ذو المنار األسنى، والسيرة الحسنى. سراج الدنيا والدين، مربي 

اردين. المعمر بمدد هللا تعالى العلي المريدين، وكهف الصلحاء الو
المبين. سيدي عمر ابن سيدنا وموالنا اإلمام العارف، قدوة أهل الخير 
والمعارف. الواثق بالواحد األحد الفرد، سيدي عبد الصمد. ابن سيدنا 
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وموالنا قطب العارفين، وعين أعيان الجهابتة المحققين من فضل  كالعلم 
ا سيدي الشيخ محمد العلمي القدسي المشهور، شمس الدين والدني

الرفاعي. قدس هللا تعالى أسراره الطاهرة، ونفعنا بعلوم  المتكاثرة، 
اإلجازةف بسلول أهل طريق هللا تعالى. فأخت علي  العهد والميثاق، 
والحظ  فكان ممن سما مجده وفاق. وكان ممن انتقل من حال إلى حال، 

لى السجادة، وأذن ل  أن واستحق الخالفة بين الرجال. فأجلس  ع
يتصرف في طريقهم المنيرة على العادة. وأمره أن يتمسك مع هللا 
سبحان  وتعالى باألدب واالفتقار، والتواضع والتل واالنكسار. مستوثقا 
بالقواعد الشرعية والطريقة المحمدية الشريفة المرعية. مالزما على 

، منتهيا عن الصلوات المفروضات، بالخشوع واآلداب والمسنونات
جميع المحظورات. وأن اليفعل كبيرة وال يصر على صغيرة. وأن 
يفشي السالم، ويطعم الطعام، ويستعين بالصبر والصيام، والصالة بالليل 
والناس نيام. محافظا على الخضوع والخشية، والطاعة والورع والزهد 

س . والقناعة. واالستقامة في نفس ، ليستقيم ب  من صحب  من أبناء جن
وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والغيبة والنميمة في مجلس  ال 

. وأن يعفوف  /568لوتتكر. وأن يوقر الشيخف الكبيرف / ويرحم الطفلف الصغيرف
ذيف من  عمن ظلم ، وال يشتم من شتم . وال يتكلم فيما ال يعني ، وال يصؤ 

والغرباء نعم يؤذي . وأن يرى نفس  دون كل جليس، وأن يكون للفقراء 
األنيس. وأن يصفال لإلخوان عن الزالت، وال يأختهم بالهفوات. وأن 
يسعى في مصالال إخوان  الفقرا، ويقضيف حوائجهم على حسب ما يرى. 
ى رف  1وأن يعاهد الفقراء ويربيهم، ويسقيهم اللبن ويحسن إليهم. وأن يفح 

ر هللا في شعورهم المقراق، ويظهر لهم أن تربيتهم لها ال يكون بغي
دَّ من غير  تعالى. وينهاهم عن العمل بسيئ األغراق، وأن يقبل ويفرص
ل ِف ممن في  األهلية لتلك، وأن يصنفق ِبف ممن هو بطريق  اعتراق. وأن يصخف
الفقراء سالك. وأن يمص السم من الملسوعين، ويدوس ظهور 

ن  الموجوعين، ويرد اللقوة للمصابين، وأن يفعل ذلك كل  وهو باهلل سبحا
وتعالى يستعين. وأن يلبس الخرقة السوداء، ويلبسها من أراد، كما كان 
 يفعل األستاذ. لما في صحيال اإلمام مسلم رحم  هللا تعالى أن النبي

. وعن الحسن رضي هللا عن  2 فدخل يوم فتال مكة وعلي  عمامة سوداء(

                                                        
، نقص بعد زيادة. -1 ًً ً يا ر  ِري حف ِريف الشيء يح   حف
 .2418كتاب الحج، حديث  –صحيال مسلم  -2
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المسماة  سوداء، وكانت رايت  أن  قال: كانت عمامة رسول هللا
 عصقاب سوداء. إلى غير ذلك.بال

 وأن يصقام الوقت بحضرت  في أي مكان أراد، ويسلك بتلك طريق
ب بين يدي  بالدف مثل أهل الهمم، وأن يص   حملأهل السداد. وأن يصضرف

لى  تعار هللاعلى رأس  إذا سار العفلفم. ثم طلب من موالنا المشار إلي ، نظ
ل كلتكون فرجا ل  من  بعين عنايت  إلي . أن يمده بسلسلة الطريق،

ة، مضيق. فأخبره أن  صحب بها وأختها من أجل هته الترية القطباني
نا وأكمل شيوخ الطريقة الرفاعية. سيدنا وموالنا الشيخ حسن، وسيد
هما وموالنا محمد القطنانيين نسبا الرفاعيين طريقة، المصحب كل من

مد سيدي أح آباءه وأجداده، المتصل ذلك بحضرة سيدنا قطب العارفين،
ين مسلمالرفاعي قدس هللا تعالى أسراره الطاهرة، وأعاد علينا وعلى ال

 من بركات مواهب  الزاهرة.

وأخبره أن  صحب بها وتلقاها وتلقنها من حضرة جده وشيخ  
ومرشده شيخ الطريقة، ومعدن السلول والحقيقة. عمدة العلماء العاملين، 

ف العالمة، والعالم المحقق وإمام الزاهدين السالكين. الشيخ العار
الفهامة. العفلفم الفرد في اآلفاق، من طاب نشره وصفا ذكره وفاق. شيخ 
اإلسالم والمسلمين، وحجة الحق على المريدين. العارف الرباني، 
المحقق الصمداني. سيدي الشيخ محمد ابن موالنا شيخ اإلسالم، ومفتي 

لدين عمر العلمي المقدسي. األنام، وعمدة علماء األعالم، المكرم سراج ا
وهو صحب بها وأختها عن جميع ذرية األستاذ الكبير، ال سيما الشيخ 
موسى ذي المقام الخطير، وهو صحب بها موالنا المتكور أيضا أجل 
هته الترية، وأكمل هته الطائفة الرفاعية. القطب الرباني، سيدي الشيخ 

، وهو صحب بها حسن القطناني. وهو صحب بها والده الشيخ عبد هللا
والده الشيخ طعيمة، وهو صحب بها والده الشيخ محمد أبا كرش، وهو 
صحب بها والده الشيخ عبد هللا، وهو صحب بها والده الشيخ يوسف 
التي رد المركب بيده الشمال، وهو صحب بها والده الشيخ عبد هللا 
المدفون بقب إلياس، وهو صحب بها والده الشيخ عبد الهادي، وهو 
صحب بها والده سيدنا وموالنا القطب الرباني الشيخ عبد الرحيم 
القطناني، وهو صحب بها الشيخ الكبير الغوث الرباني سيدنا وموالنا 
الشيخ حسن القطناني، وهو صحب بها سلطان األولياء والعارفين وقدوة 
السالكين والمحققين، ذي الكرامات الكثيرة واألحوال الشهيرة، التي 
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إلرادة، وثبت أن  يمحو الشقاوة، ويثبت السعادة بإذن هللا صحت ل  ا
تعالى، ذي القدرة واإلرادة. موصل كل عرجاء بالسليمة، وملحق كل 
عوجاء بالمستقيمة. من ذلت ل  األسود واألفاعي، سيدنا وموالنا العارف 
الكبير واألستاذ الشهير أحمد بن الرفاعي، رضي هللا تعالى عن  وعنا 

ب بها الشيخ علي القاري الواسطي. وهو صحب بها ب . وهو صحـ
الشيخ أبا الفضل بن كامخ، وهوصحب بها الشيخ عالم بن بركان، وهو 

الشيخ  /569لو/ 1صحب بها الشيخ علي البارباري، ]وهو صحب بها[
علي العجمي وهو صحب بها أبا بكر الشلبي، وهو صحب بها، سيدنا 

الطائفة الصوفية، أرباب  وموالنا صاحب األمداد المحمدية، وسيد
المقامات العلية، واألحوال المرضية، أبا القاسم الجنيد البغتادي، وهو 
صحب بها الولي الكبير سيدي سري الدين السقطى، وهو صحب بها 

 سيدنا العارف الجليل واألستاذ النبـيل أبا محفوظ معروف الكرخي.

ها الولي وهو صحب بها موالنا الشيخ داوود الطائي، وهو صحب ب
الكبير سيدي الشيخ حبيب العجمي، وهو صحب بها سيد التابعين سيدنا 
وموالنا الحسن البصري، وهو صحب بها اإلمام الهمام زوج البتول 
وابن عم الرسول صلى هللا تعالى وبارل علي  وزاده فضال لدي ، البحر 
الزخار والفارس الكرار، باب مدينة العلم والعرفان، وبواب حضرة 

قرب والرضوان. آية هللا في خلق ، ونقمت  على منكري حق . كاشف ال
المشكـالت ومحل المعضالت عن األئمة العابدين، ورابع الخلفاء 
الراشدين. مظهر العجائب ومفرق الكتائب، فارس المشارق والمغارب. 
أبا الحسن علي ابن أبي طالب رضي هللا عن  وعنا ب ، وأعاد علينا من 

ب بها ابن عم  نبي الثقلين، وجد الحسنين، وأفضل بركات . وهو صح
العالمين وشرف الكونيـن، وحياة الدارين، نبي الرحمة وكاشف الغمة، 
زين من وافى للقيامة، ونال المقام المحمود والوسيلة والكرامة. سيد 
األولين واآلخرين، حبيب رب العالمين. سيدنا محمد بن عبد هللا بن عبد 

ي  وعلى سائر إخوان  السادات األنبياء والمرسلين. . وبارل علالمطلب
وآل كل وصحب  أجمعين، وسائر عباد هللا الصالحين. والحمد هلل أوال 
وآخرا ظاهرا وباطنا. نسأل  سبحان  الهداية والتوفيق لمناهج هته 
السادات الكرام، أهل المجد واالحترام. لنندرج في طريقهـم، ونعد من 
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هللا تعالى وقدرت  وجوده ورحمت . متوسلين حزبهم وفريقهم. بحول 
 في نيل ذلك، إن  تعالى القادر على ذلك، آمين. بسيدنا وحبيبنا المختار

محمود السالمي انتهت اإلجازة البهية على يد أضعف البرية، 
يز، ، راجيا دعوة بظهر الغيب من أستاذنا الشيخ الكبير المجالقدسي

جاز. حفظهما  فر صهللا تعالى، آمين. وذلك آخر وموالنا وشيخنا المص
 هـ.1074الخير سنة 

  أجلسوالحمد هلل التي اختار من عباده من شاء لنفس  وقرب  إلي ، 
 على بساط أنس ، وسقاه من كؤوس محبت ، فأصبال هائما ببهاء جمال

ان، قدس . والصالة والسالم على سيدنا محمد التي هو لكل طريقة عنو
 ر برهان. وعلى آل  وأصحاب  وتابعيهمالمرسل بأشرف معجزة وأبـه

 بإحسان، ما تعاقب الملوان.

وبعد، فقد شهد وحضر ما في هته السلسلة الفخيمة واإلجازة 
دث الكريمة. الصادرة من أهلها لمن هو أهلها ومحلها. اإلمام المح

لمرجو . واالمحقق، والنبراس الوهاج المدقق. كان هللا ل  وليا، وب  حفيا
  واتـوأهلي وأوالدي من دعوت  المجابة، في خلوات  وجل أن ال ينساني

لباقي بد اوأحوال  المستطابة. قال ذلك بفم  وحرره بقلم ، أفقر البرية ع
مدده، ب بن عبد القادر بن األستاذ الكبير الشيخ محمد العلمي. أمدنا هللا

ِد العلمية، غفر هللا ل  ولوالدي  ولمن دعا لهما صحف د هي . شوإل المدعو بأ
لنقيب ة، ابتلك نقيب الحضرة العلمية، والفقراء الرفاعية، بالقدس المحمي

 يحيى بن شيبانة، عامل  هللا بغفران ، آمين.

ا الحمد هلل التي أمد من اعتمد علي ، وفوق أموره كله /570لو/
والصالة  إلي . والزم باب  باالفتقار، فبلغ بفضل  تعالى غاية األوطار.

على محمد التي من اعتمد جاه  الشريف ما خاب، ووالسالم على سيدنا 
 آل  الكرام والسادة األصحاب.

وبعد، فقد حضر وشهد بما في هته اإلجازة الكريمة، والسلسلة 
المستقيمة. الواقعة في عين الصواب بالصواب، الصادرة بالحق 
المستطاب. راجيا من حضرة موالنا وشيخنا المجـاز أن يشملني بدعوات  

ِليَّنِي من خواطره المستقيمة، سيما عقب إيراد األحاديث  الكريمة، وال يصخ 
الكريمة الجليلة، والمسائل الفقهية الجميلة. وإني الفقير إلي  سبحان  عـلي 
بن عمر بن عبد الصمد بن القطب الرباني سيدي الشيخ محمد العلمي 
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بن الرفاعـي القطناني، قدس هللا سره، آمين. شهد بتلك النقـيب أحمد 
حسن الراجواني نقيب الجلسة العلمية، وقارئ الفاتحة بها، لطف هللا ب  
رب البرية. شهد بتلك الفقـير إلى رحمة رب  الغني، الفقير قاسم بن عبد 
المعطي الملتمس من موالنا الشيخ المجاز صالال الدعوات، وأن ال يخلي  

مالزم  من خامر خاطره في المجالس السنيات. فإن  تشرف بصحبت  بأن 
 ل  على الدعاء بالقدس الشريف.

حمد منا، الحمد هلل. والصالة والسالم على سيدنا وموالنا، وقرة أعين
لى . وعالحامد المحمود، وعلى سائر األنبياء الكرام أهل الفضل والجود
 .يرانآل كل وصحب  ما تعاقب الجديدان، واستقبل الفرقدان، وأضاء الن

هته اإلجازة الكريمة محمود  وبعد، فيقول الفقير كاتب أصل
 ع فيالسالمي القدسي: إني شملتني بركة من هللا سبحان  بحضور ما وق

، لعالمةام اهته اإلجازة الكريمة، وباإلجتماع بموالنا وشيخنا المجاز اإلم
الم التي ألصناف الفواضل والفضائل حاز، سيدي المحدث المحقق أبو س

ا ناصرو  حفيا ول  وليا، وحافظا عبد هللا العياشي حفظ  هللا. وكان ب
 ، لواتوواقيا وراجيا. أن ال ينساني من دعوات  الكريمة في خلوات  وج

ي ومجالس حديث  وروايات . وإني أيضا ال أنساه. وكيف وهو شيخي ف
فكرم  بها من إجازة صادرة ب  الحقالحديث الشريف، المبجل المنيف. فأ

محمد  يدناوفيق، وصلى هللا على سمن الحق. وهللا تعالى ولي الهداية والت
 وآل  وصحب  وسلم.

 لحاجشهد بتلك الفقير إلى هللا سبحان  الخالق عبد الرحمان بن ا
 أحمد الدقاق، لطف هللا ب  وبسائر الرفاق.

، هللاالحمد هلل. والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد رسول 
لعلي ب  ار إلى رحمة روزاده فضال وشرفا لدي . وبعد، فيقول العبد الفقي

س ي قدعلي الحوراني، خليفة األستاذ ولي هللا تعالى سيدي محمد العلم
ة. هللا سره. وقد وقفت على هته اإلجازة السنية، والسلسلة المرضي
ها بفرأيتها صادرة بالحق والصواب من أهلها ومحلها إلى من هو أحق 

عالى ت س . حفظ  هللاوأهلها. وإني راج من  أن ال ينساني من دعائ  وأنفا
 ولطف ب  وبلغ مراده على أكمل حال، آمين، آمين.

شهد بتلك نقيب السجادة الفقير يحيى بن المهدي لطف هللا تعالى ب . 
 شهد بتلك الفقير إلى رب  الكريم علي الكردي أحد الفقراء العلية.
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الحمد هلل التي رتق الغياهب، بجالل الخشية ونور  /571لو/
لين، سماء قلوب من شاء واختار من عباده العلماء العامالمواهب، عن 

وأشرق لهم نجوم الكواكب بأرق بحر المطالب، فكانوا بضيائها 
 شهر،أمهتدين. منحهم بنفحات عبيٍر طيبها ال ينكر، بل هو من كل طيب 

وعوارف معارف در جوهرها من الشمس في الظهيرة أظهـر. سقاهم 
ن م خزائن سره المكتوم. وجعلهم ممن رحيق شراب  المختوم، وأودعه

أهل حضرت ، ونظمهم في عقد محبت ، نصبهم لشرف طاعت . فتراهم 
لها مسرعين، ورفع قدرهم بأنواع العبادات، فترملوا بها مجدين 

ن. مجتهدين، وعلى قدم اإلخالص مالزمين، ومن الحول والقوة متبرئي
 ، الفضل إلي ليس لهم مقصد سواه، وال مطلب إال إياه. جتبهم بسابق

ية ودلهم ب  علي . والصالة والسالم على بحر اإلمداد، وعين الهدا
اد، وعلى واإلرشاد. سيدنا وموالنا محمد زين الِعباد  أصحاب وآل   والعصبَـّ

صالة  زهر.السادة القادة األمجاد. وعلى تابعي هديهم األنور، وسننهم األ
 وسالما دائمين ليوم البعث والمنشر.

ا قدم من الحج الشريف، والمعبد المنيف. الشيخ الصالال وبعد، فلم
والعالم الناجال. الفاضل المحقق، والكامل المدقق. عمدة المحدثين، وقدوة 
السالكيـن. موالنا الشيخ أبو سالم عبد هللا بن محمد بن أبي بكر العياشي 
شكر هللا سعي ، وأمده بما يسره ويرضي . لزيارة البيت المقدس، والمعبد 

لتي على التقوى مؤسس. حصل مع  بركة االجتماع ونظر االطالع، ا
والتشرف بأنوار علم  وعمل . فكان من حسن السلول إلى هللا تعالى 
على قدم أكمل، ومنهاج لمراقي رتب المجد والكمال هو ب  أحرى 
وأجمل. أجزت  بما أصِجزت ب  وتلقيت  من السادات والكرامة واألئمة 

فة يخلف وينقب، ويلقن األذكار واألوراد. راجيا أن الفخام. وجعلت  خلي
يكون نفعا للطالبين، وموصال للسالكين، وكهفا للغرباء والواردين. سائال 
فضل  سبحان  أن يمن لنا ول  بفيض اإلمداد، ودوام العناية والرشاد. 
والتوفيق في األقوال واألفعال، وتحقيق حقائق واردات األحوال. 

ى هللا في السر والعلن، ومراقبت  سبحان  وتعالـى وأوصي  وإياي بتقو
. وأن ال  َّقصونف ت فيما ظهر وبطن. فإن أكرم الخلق لدى الملك الحق المص
ينساني وأبنائي وإخواني وأحبائي من صالال دعوات  في أوقات طاعات ، 
وخلوات  وجلوات . ال سيمـا عقب إيراد أحاديث سيد األنام، ومصباح 

الصالة وأتم السالم. وهللا سبحان  وتعالى يمن الظالم، علي  أفضل 
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. وزاده بالقفبول، إن  خير مأمول ومسؤول، بجاه نبي  محمد الرسول
شرفا وكرما لدي ، آمين، اللهم آمين. كتب ذلك العبد الفقير، المعترف 
بالعجز والتقصير. خادم السادات الصوفية، بالقدس البهية السنية. عمـر 

د العلمي الرفاعي، عفا هللا عن  وعن والدي ، بن عبد الصمد بن محم
وأحسن في الدارين إليهما وإلي ، وللمسلمين أجمعين، آمين. وكان تحرير 
ذلك نهار االثنين المبارل من شهر صفر الخير، من أربع وسبعين في 

 العشرة اآلخرة وألف.

حمد مشيخ ذكر التعريف بجده اإلمام الهمام قطب األنام ال /572لو/
 يالعلم

ت تنقالووقد ألف رحم  هللا تعالى رسالة لطيفة ذكر فيها مبدأ أمره 
 ئدة.أحوال  ومشايخ  في الطريق. فرأيت ذكرها بتمامها أوعب وأتم فا

 وهي هته، وسماها "رسالة معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير في
 الطريق" ونصها:

بر الجواد، ]بسم هللا الرحمان الرحيم وب  ثقتي. الحمد هلل المنعم ال
الجاذب من  إلي  من أحب وأراد. وصالت  وسالم  المتواليان باإلمداد 

واإلسعاد والهداية واإلرشاد، أفضل  /573لو/1 على من أتانا بالخير[
الِعباد وأشرف العصبَّاد. وعلى آل  السادة واألمجاد وأصحاب  الهادين إلى 

ى يوم البعث سنن السداد. وعلى تابعي طريقهم، وحزبهم وفريقهم إل
 والتناد.

وبعد، فيقول العبد الفقير، المعترف بالعجز والتقصير، خويدم 
السادة الفقراء، محمد بن عمر العلمي، من جناب مواله الكريم منتمي. 
ورد على خاطر الفقير واردص إحسان، أحببتص أن أخبر ب  األبناء 

يقان، إذا واإلخوان، أن يكونوا من حضرة الكريم المنان، على بصيرة وإ
سئلوا عن كيفية دخول الفقير إلى طريق اإلاله المولى إلى الصدق 
والجاه. من أضاف  بفضل  وكرم  إلي ، وأخته من  ودل  علي . فأضحى 
فريدا في األنام، ال يعرف إال الملك العالم. مشغوفا بوجوده عن شهوده. 

روى في . ويص 2وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدونقال سبحان  وتعالى
بعض كتب هللا المنزلة: ابن آدم خلقتك من أجلي، وخلقت األشياء كلها 
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لف الالزم،  لقتف ل . ابن آدم أنا بفرُّ لق لك عما خص من أجلك، فال تشتغل  بما خص
. لف م  بفرَّ  فال زف

ومن كالم السادات: جتبة من جتبات الحق توازي أعمال الثقلين 
إن الفضل بيد هللا يوتيه من يشاء قل من أعمال الجوارح. وقال جل جالل 

 .1وهللا ذو الفضل العظيم

وهتا أوان الشروع في المقصود بعناية الملك المعبود. وال بأس 
بتكر بعض من اجتمع بهم الفقير، من سادات هتا الطريق، التين هم من 
أرباب األحوال والتحقيق. وال بأس أيضا بتكر شيء من بعض 

عناية والمسرات، كما أخبر ب  بعض المبشرات الموليات لسبل ال
. ولتلك تحرل 2الصلحاء من المنامات، ألنها جزء من أجزاء النبوءة

فُّوا بنفائس األنفاس. ولتظهر  جأش العبد إلى متابعة األكياس، التين حص
ئِيفت  ل  في عالم السر والنجوى.  آثار الفتوة والتقوى، على من رآها أفو رص

 والصواب، ومن  المبدأ وإلي  المرجع والمآب.وهللا الموفق إلى الهداية 

فأول شيء أصتحف ب  العبد في حالة المراهقة، أن  مرق مرضا 
أعلم  عالىشديدا قل أن يصرجى البرءص من مثل . وكان ذلك وهللا سبحان  وت

ة. في شهر رمضان المعظم قدره في شهور عشر الثمانين بعد التسعمائ
هوال، في ك الحال وما يكابد فيها من األفي شدة تل /574لو/فبينما الفقير

ي ِ  فقير ل للحالة بين النوم واليقظة، إذ دخل علي  رجالن عظيمان، فتصخص
قفاهص، وجاء ل  بدهن بنفسج، وده  جبين  ن ب أنهما حلقا رأس الفقير وففرَّ

 وأنف ، ومضى أحدهما، وجلس اآلخر عند رأس الفقير، وقال لي: ال
وهللا  ربما كان دخولهما فيما بين الصالتين،ترفع رأسك إلى المساء. و

ف للحااسبحان  أعلم. فأختِت الفقيرص من  هيبة، وامتثلت أمره. ووضعت 
على وجهي. فكنت إذا ضاق نفسي أرفع اللحاف برفق عن وجهي. 
ا فنظرت إلي  فإذا هو ذو شيبة لطيفة، وعلي  صوف أخضر في غاية م

  ى لساني أن أسأل  عن اسميكون من اللطف والحسن. فأجرى هللا عل
يدي ، وأن رفيق  سالكريم، وعن اسم رفيق ، فتكر أن  خليل الرحمان

 زيز.الشيخ علي بن عليل الشهير بابن عليم، قدس هللا تعالى سره الع
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ظت ثم أختتني ببركت  شب  ِسنفِة نوم إلى قريب المغرب، فاستيق
نَّ هللا تعالى علي بالعافية، فعلق قلب ر ة. وصاسادي حب هته العرقانا، ومف

ي خ عليخطر لي إذا أحياني هللا تعالى وكبرت أن أنقطع عند سيدي الشي
بن عليل، لما كنت أسمع عن  وعن مكان  الشريف، وأن  على شاطئ 

نَّ هللا تعالى علي برجل من كبار الصا ، من لحينالبحر بمكان حسن. ثم مف
دس ن الزمان بالقأرباب األحوال والكرامات والتمكين. صحبت  مدة م

مر الشريف، يقال ل  الشيخ حسن الكركي، وكان خليفة لسيدي الشيخ ع
اني العقيبي الدمشقي، وسيدي الشيخ عمر المتكور خليفة للعارف الرب
ان سيدي الشيخ علوان الحموي، والشيخ علوان خليفة لحضرة قطب الزم

 عين.أجمالسيد الشريف الحسيب النسيب علي بن ميمون، نفعنا هللا بهم 
 بوبةفالزمت سيدي الشيخ حسن المتكور مدة مديدة في ابتداء حال الشي
 كان بمسجد بيت المقدس بجامع المغاربة، ألن والدي رحم  هللا تعالى
. وكان  قول ييجتمع ب  كثيرا. وكانت الفقراء يفش كصونف ل  الخواطرف

 لك قدرل ذبإلخواني السادة الكبار: ليتكم لو كنتم مثل هتا الشاب. وكان ق
، لشاماهللا تعالى على المرحوم سيدي وشيخي الوالد بالتوج  إلى دمشق 

بًا علي  بعد انقطاع  بمسجد بيت ا س. ثم لمقدألمر إرادة هللا تعالى غفص 
نورية ة القدر علي  بالتوج  إلى ديار السلطنة ببالد الروم، وأخت المدرس

وج    بالتعلي هنال. ثم قدر والفتيا بمدينة بعلبك الحمية. فتبع  الفقير إلى
إلى ديار الروم، فتوج  الفقير مع  في خدمت . ودخلت في طريق 

قي المدرسين بدمشق المحروسة. وكان في يد الفقير حصةت في قرية شر
 حوالدمشق يقال لها خمير، فاجتمعت فيها برجل من السادات أرباب األ

اء. من قرية عترالظاهرة والكرامات المتكاثرة، يقال ل  الشيخ جمعة 
 وكان من جملة كرامات  إذا نتر ل  إنسان نترا يأتي إلي  ويقول

يا  يا ولدي هات نتري، فبعض الناس ينكر علي  ويقول ل : /575لول :/
ل؟ فيقول ل : الشيء الفالني، كنتف نترتف لما ك نت سيدي، وما نترص
هص. ت رف بالمحل الفالني؟ وحصل لك الشيء الفالني؟ فيصصدق  ويرفع ل  نف 

  ت عنفلما بلغ الفقير عن  مثل ذلك ورأيت سمت  وصالحيت  ظاهرة، سأل
 .األخوة هلل تعالى، فتخاويت مع ، وزاد ب  شوقي لمحبة الصالحين

ومنهم رجل يقال ل  الشيخ علي اللؤلؤي، وكان يدعى بأبي الفقراء، 
ال وكان من كبار رجال الشام، وهللا أعلم أن  كان من األبدال. ول  أحو

كثيرة ومحبة ورحمة زائدة للفقراء رحم  هللا تعالى. وكان أوال مصاحبا 
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 لسيدي الشيخ شهاب الدين ولد شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي رحمهما
هللا تعالى. وكان هتا الشيخ من أهل العلم. وابتلي بمحبت  الصلحاء 

ى من والفقراء، فكان أكثر ما يجالسهم، وينفق عليهم ما يقدره هللا تعال
الخير. فلما توفي رحم  هللا تعالى جاء وصحب الفقير. وكان قبل صحبت  
عند الفقير رجل من الصالحين اسم  الشيخ خليل بن قزمون القدسي 
رحم  هللا تعالى، وكان ممن نـوره هللا تعالى ظاهرا وباطنا. وكان يخبر 

يضا كثيرا أن أهل هللا ال بد وأن يأختوا الفقير إلى طريقهم. وكان أ
بجوار الفقير بدمشق المحروسة امرأة كبيرة صالحـة حبشية. وكانت 
كثيرة االعتقاد لحضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيالني قدس هللا سره 

 1]أنها[ –وكانت بجواريت  بدمشق المحروسة –العزيز، فأخبرت الفقير
رأت ذات ليلة في المنام أنهم أختوا الفقير ووضعوا فوق رأس  علمين، 

 لى غير ذلك.إ

ثم إن الفقير رأى في ليلة جمعة أن  بجامع بني أمية، وأن حوالي  
جماعة، وأن  استفتال بهم التكر، فجاء إلي  شخص وقال ل : اصبر، ما 
حالك. أو لعل  قـال: إلى أن تستدعي الناس. فحصل خجل للفقير من 

ذا برجل كالم . فبينما الفقير كتلك وإذا بالوقت قد قام واتسع المجلس، وإ
صار يتواجد في المجلس ويرتفع عن األرق، فإذا عاد إلى األرق 
نبت العشب تحت أقدام  قدر شبر، أو نحو ذلك. فقال الفقير عند ذلك 
للرجل: هتا شيخي، فلما أراد الفراغ من المجلس وجاء إلى جانب 
الحائط الشمالي ضم الشيخص قدس هللا سره العزيز العبدف الفقير إلى صدره 

تصك بجميع ما يجوز لي. وأخت الفقيرف وسار ب  إلى الش ـز  فجف ريف وقال ل : أ
جهة باب العنبارية، فاستق بفلفنفا رجـلت ذو شيبة بهية، وعلي  صايةت بيضاء، 
وتصافال مع الفقير، ولم أعرف . وسار بي الشيخ رحم  هللا ونفعنا ب  إلى 

قظت وقد وعيت فاستي قرية قطنا، وأخت يريني أشياء، ويتكر لي أشياء.
ذلك. ولم أكن قبل هتا أعرف هتا الشيخ رحم  هللا، وال دخلت تلك 
القرية. فلما أصبحت وجلست في محل الجلوس مع اإلخوان، وجاء 
بعضهم ذكرت لهم ذلك، وكان بمنزل الفقير رجل من قرية سقيا، من 
أعمال دمشق المحروسة من جماعة المشايخ، فلما سمع ذلك من الفقير 

شيخ المتكور، قال: هتا سيدي الشيخ حسـن أبـو علي، وجميع وصفة ال
 ما ذكرت  صحيال كتلك.
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ة أحوال خدم /576لو/ثم تشاغل الفقير عن مثل ذلك بما هو في  من
ختوا أنهم العلم الشريف وأحوال الدنيا. فبعد مدة رأيت في المنام أيضا أ
 شفدٌّ  يدهة وبالفقير إلى قرية قطنا، وأن رجال جالسا إلى جانب قبة مرتفع

ظت ستيقاأحمر وهو يرمي بطرف  إلى الفقير ألتمسك ب  وأطلع إلي . فلما 
وأصبحت ذكرت لبعض اإلخوان، ووصفت الرجل التي كان بيده الشد، 

م  فتكر لي أنـ  والد سيدي الشيخ موسى، واسم  الشيخ محمد عين رح
 هللا تعالى.

 ؤوار، ثالثة جاثم بعد مـدة رأيت أن خمسة رجال دخلوا على الفقي
الة حمن جانب األيمن، واثنان جاؤوا عن يسار الفقير. والفقير يشب  

ى الجالس. فجلس أحدهما إلى جانب الفقير، وصار بمنزلة المتكئ عل
وطرف   فخدي األيسر، وبقي الواحد قائما وبيده بنـد أو شيء يشب  ذلك،

ن شدة ة. مالثالثبيد واحد من الثالثة الواقفين عن يمين الفقير، وهو بيد 
هيبتهم ما علمت حقيقة ذلك، ووضعوه على ظهر الفقير، وصاروا 

هتا  يحركون الفقير ب  حركة لطيفة. وإذا بي كأني أسمع من يقول لي:
هو وب   الشيخ عبد القادر الجيالني قدس هللا تعالى سره العزيز. وكأني

يخ بالشيقول لي عن الشيخ التي على فخدي: الزم هتا الراعي. وكأني 
ي قة أالراعي يأمرني بلبس الخرقة السوداء، وألبسنيها. وال أعلم حقي

 اعيف ذلك كان من هيبتهم وجاللتهم. فلما استيقظتص خطر ببالي أن الر
ا يص  عن   حكىسيدي الشيخص أحمد البدوي قدس هللا تعالى سره العزيز، ِلمف
ت صبحما أأن  رعى الجمال لبنت بري قدس هللا تعالى سرهما العزيز. فل

يخ ذكرت ذلك لإلخوان بارل هللا فيهم، فقال لي بعضهم: الراعي الش
 م هللاحسن القطناني جد هته السادات الموجودين اآلن بقرية قطنا، أدا

 تعالى مردهم وكثر عددهم.

ِ مدة من ذلك، بينما الفقير ذات يوم عند سيدي الشيخ  ثم بعد مصِضي 
رة بدمشق، وإذا برجل من أصحاب الوالد رحم  هللا تعالى بمحلة العما

الفقير جاء وقال للفقير: الشيخ القطناني في المنزل، فـظن الفقير أن  
ا  سيدي الشيخ حسن التي رأيت  أوال. وكان بيت الفقير قريبا من باب تصومف
الغربية. فلما أتيت المنزل رأيت شابا لطيفا حسن الهيئة والمنظر ومع  

عـليهم وجلسنا. فقال سيدي الشيخ  بعض جماعة من فقرائهم. فسلمت
للفقير في أثناء مصاحبت : إن لم تجيئوا جئناكـم، ما في المحبة من عار. 
وجلس مدة أيام بلياليهن يقيم األوقات واألوراد بالمنزل عند الفقير. ثم 
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دعاني وأجلسني بين يدي ، فأختت العهد علي ، وكل شيء أمر ب  للفقير 
قبل ذلك، وهو سيدي الشيخ موسى ولد الشيخ امتثلت  من  لما تقدم لي 

محمد عين قدس هللا تعالى روحهما. وأصخبـر الفقيرص بأن مدده باألكثر من 
 سيدي الشيخ حسن والد سيدي الشيخ علي المتكور.

لقرية يقال لها  /577لو/ثم إن الشيخ موسى أخت الفقير وتوج  ب 
ي الشيخ حسن سقيا من قرى دمشق، كان بها في زيارة األستاذ سيد

رحم  هللا تعالى مع بعض جماعت . وحصلت أيضا اإلجازة بالخالفة من 
األستاذ بعناية الملك الجواد، ألن  أول من رآه الفقير في منام  وجميع 
طائفت  وغيرهم من صلحاء عصره الكائنين بدمشق المحروسة، 
 يعترفون بعلو شأن ، وبما أواله ب  مواله من فيض بره وإحسان . وإن
كانت طائفت  جميعهم بعناية هللا تعالى أرباب أحوال، النساء منهم 
والرجال والكبار واألطفال. وبتلك جرى مددهم من العلي المتعال، وهم 

قل إن الفضل بيد هللا مشهورون بتلك ومعروفون عند أهل تلك المسالك

 .1يوتيه من يشاء

ن قـبل ثم توج  بعد ذلك سيدي الشيخ موسى لمحروسة صيدا، وكا
ين. لمحبذلك فتال هللا تعالى على يده خيرا كثيرا بتلك الديار لتربية ا

ن ن كافاخترمت  المنية، ودفن هنال خارج بابها على شاطئ البحر، بمكا
 شـيخيشير بدفن  في  إلى جانب قبر رجل من السادات يقال ل  سيدي ال

علت علي  قبة، ويصعمل عنده ب  يفى فيح    مف أبو الريش. فعصمل ل  مدفن، وجص
، كرم يوم من أيام الجمعة، رحم  هللا تعالى وقدس سره العزيز بمن  و

 آمين.

 من السادات الكرام في ذكر من حصل منهم اإلجازة للفقير فصل
إنما وفقير، ن المواألئمة القادة لألنام، وذلك عفِلمف هللاص تعالى من غير طلب 

 ض السادات، شعر :ذلك فضل من هللا تعالى العلي الكبير. قال بع
 فالبسيط(

مننن أيننن لنني منننن أيننن لنني إن لنننم 

 تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوفقني

 

 موالي موالي فالتوفيق منن قبلني
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قل بفضل هللا وبرحمته وبذلك فليفرحوا، هو خير وقال سبحان  وتعالى:

 .1مما يجمعون

و فمنهم سيدي وشيخي والدي كان رحم  هللا تعالى وأواله بالعف
   لهللا الصـالحين، وممن جمع هللا والرضوان، اجتمع بـكثير من عباد

انت . وكبين الشريعة والحقـيقة. كان يصكتب ل  في برائت : مفتي ومدرست 
ر: لفقيالفقراء يفش كصون ل  الخواطر ويـربيهم. وكان من جملة دعائ  ل

  من بجيز وهبـك هللا تعالى التصديق كما وهب  ألبيك. أجاز الفقير بما أ
 العناية واإلمداد.األشياخ واألسياد أرباب 

، اهرةومنهم سيدي الشيخ أحمد ذو األحوال الظاهـرة والكرامات الب
ل ول  شهرة شهيرة في غالب البالد عند السالطين وغيرهم، من أفاض

 العباد، الشهير نسب  الكـريم بابن عبدو القصيري الخلوتي صاحب
 األسماء، أخبر أن  أصخت عن  حين مجيئ  لزيارة القدس الشريف.

ن عومنهم الشيخ الرباني سيدي الشيخ حسن الكركي تقدم أن  أخت 
سيدي الشيخ عمر وسيدي الشيخ عمر عن سيدي علوان وسيدي الشيخ 
علوان عن سيدي الشريف العارف الصمداني والعالم الرباني سيدي 

لي عالشيخ علي بن ميمون المغربي قدس هللا أسرارهم العزيز، وأعاد 
 تهم آمين.وعلى المسلمين من بركا

دي ومنهم الشيخ النبيل خليفة المحب الشريف بدمشق المحروسة سي
 تداءالشيخ عبد القادر ابن سوار رحم  هللا تعالى، تفضل في حالة اب

شق بدم /578لو/دخول الـفقير إلى هتا الطريق الشريف إلى محل الفقير
ى محيبال فهنيئا للفقير بتلك. وعقد األخوة مع الفقير وأجازه المحروسة،

الشريف، وكان من جملة من صحب  من اإلخوان األعز األخ الصالال 
وب. المعروف بين اإلخوان بالشيخ محمد القبان الصعيدي، صيرفي القل

 ول  من المكاشفات واألحوال شيء كثير، منها كان في بعض ما عرق
لك لى ذإل  من المكاشفـات يخبر بعض الناس بما وقع ل  من ابتداء أمره 

 وإلى غير ذلك.الحين 

ومنهم المرحوم األخ في هللا تعالى سيدي الشيخ علي اللؤلؤي، 
وكان يشار ل  أن  من األبدال بدمشق. وكان نفع  متعديا لكثير من األنام. 
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وتقدم ذكره أيضا. ويقال إن الست زينب الكبرى بنت سيدنا علي بن أبي 
راء. ومما حصل طالب كرم هللا تعالى وجه  هي التي كفنَّت  ص بأبي الفق

للفقير منها قدس هللا تعالى سرها ونور ضريحها في بعض الزيارات، 
أن  غلب على الفقير حالة نوم في النهار فتمدد الفقير تجاه بابها الداخل 
وتوج  بقلب  إليها، فبينما هو في حالة بين النوم واليقظة فإذا بها طالعة 

ة تشب  عـمائم العلماء، من محلها الشريف، وبيدها الكريمة عمامة كبير
غير أن محل شكلتها باق، ولم يوضع في محل . وعليها حلتان حرير من 
المختم؛ الفوقانية ياقوتية بأكمام إلى خلف، والسفلى بيضاء، وهي تتهادى 
بين خادمتين، وكل واحدة منهما آختة بيدها من تحت إبطها. ودفعت 

الفقير في الطريق. ومن  العمامة للفقير فلبسها. وكان ذلك في بدء دخول
المشهور عنها أن ما يصعطى أحدت واليةً بأرق الشام إال من بابها 

 الشريف.

د ومنهم الشيخ الجليل الرباني سيدي الحسيب النسيب الشيخ محم
عة. الصمادي القادري والد سيدي الشيخ مسلم، رحمهما هللا رحمة واس

 ات في األحوالوكان من أعيان المشايخ المشهورين في غالب األوق
ي فرت  والكرامة. فمن بعض كرامات  الظاهرة مع الفقير، حين توج  لزيا

يخ بعض األعياد مع شيخ اإلسالم ابن العم مفتي دمشق المحروسة الش
محمد العلمي رحم  هللا تعالى، ومع فخر المدرسين شمس الدين 

د حمم الصمادي القدسي، ومع األخ في هللا تعالى الشيخ العالمة الشيخ
ه عند السروري وبعض المحبين رحم هللا الجميع، فلما انتهى المجلس من

ده وصافح  السادات المتكورون، وتأخر الفقير لصغره عنهم لتقبيل ي
ني الشريفة، فأخت الفقيرف إلى صدره وضم  إلي ، وجعل يقبل بين عي
ر لفقيالفقير من هنا ومن هنال، يفعل ذلك مرارا بتلهف وشوق. فتعجب ا

ن ئا مذلك، حيث إن المشايخ المشار إليهم لم يفعل مع أحد منهم شي من
عالى  تذلك. ولعلـ  دعا للفقير بدعاء همهمة، ولم أفهم  من . فقدس هللا

 سره وسر آبائ  وأبنائ  وأتباعهم إلى يوم الدين، آمين.

ومنهم سيدي الشيخ الصالال العالم العالمة الشيخ تاج الدين بن 
هللا تعالى رحمة واسعة. وذلك أن الفقير كان بأهل   داوود القرشي رحم 

ببيت المقدس بمحلة المغاربة من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة، 
فإذا  /579لوولعل  في ختام األلف، والوقت كان مقاربا آلذان العصر،/

بباب منزل الفقير يدق، فنزل الفقير إلى الباب، فرأيت سيدي الشيخ 
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شيخ محيي ابن قاضي عصفور. فتلقاهما الفقير المتكور، ومع  نقيب  ال
وطلع بهما لمحل جلوسـ  مع اإلخوان. فـإذا بالشيخ قدس هللا تعالى سره 

وألبس  للفقير، وقال:  /580لو/رفع صوفا محبرا أخضر عن كتفي ،
عملت هتا لنفسي، فرأيت سيدي الشيخ عبد القادر الجيالنـي قدس هللا 

خليفة ل  في طريقت ، وقال لي: ألبس  تعالى سره العزيز، وكان الشيخ
هتا الصوف لفالن يعني الفقير، وها أنا فعلت ما أصمرت ب . فقرأ الفاتحة، 
ةص عند ذلك. فجزاه هللا أحسن  ودعا بما ألهم  هللا تعالى. ولعل أختت  العفب رف

 الجزاء، إن  أكرم األكرمين، وأرحم الراحمين.

ى، تعالألخ في هللا سبحان  وومنهم السيد الجليل والعارف النبيل ا
زيارة دم لالشيخ عبد القادر الشهير نسب  الكريم بابن قضيب البان. كان ق

 بيت المقدس مـجردا ومع  أخوه سيدي الشيخ عثمان، ومعهما جماعة
لم.  أعمن الصالحين. وكان ذلك في التاريخ المتكور أو قريب من ، وهللا

 المرات بالمسجد األقصى فقدر هللا تعالى باالجتماع مع  في بعض
عالى ت هللابالخلوة التي بقرب األقصى العتيقة. وكان الشيخ المتكور أطال 

بة ير جبقاءه البسا صوفا لطيفا أهداه ل  بعض المحبين، وكان على الفق
قير الف صوف سوداء، فقال: يـا أخي، تصلبسني هته، وتلبس مني هتا. فخلع

بَّةف وخلع الشيخ حفظ  هللا تع ولبس من  الى الصوفف وألبس  للفقير،الجص
 خ أيضاتاريالفقير الجبة المتكورة. وكان آخى الفقير قبل ذلك. وفي هتا ال

قدم الشيخ الصالال الفاضل الكامل الشيخ موسى المصري الشعراوي 
 لحرام، الزيارة القدس الشريف، وآخى الفقير، واجتمع مع الفقير ببلد هللا

 .وهو اآلن ببفِحيلفةف حفظ  هللا

ن بحمد ومنهم العارف الرباني الشيخ النبيل القدوة الجليل الشيخ أ
لى سليمان. كان من أجالء المشايخ بدمشق المحروسة، رحم  هللا تعا
ي وقدس روح . أخبرني الفقير في مجلس  بزاويت  أن بين  وبين سيد

ي وعلى أعاد هللا تعالى عل –الشيخ عبد القادر الجيالني رضي هللا عن 
خامسة. أربعة أيد في المصافحة، وأن يده ال –سلمين من بركات  آمينالم

 وحصلت المصافحة مع  مرارا، وهلل الحمد رحم  هللا تعالى.

ومنهم سيدي الشيخ محمد بن عبد الهادي نسيب الشيخ عبد القادر 
بن سوار، وكان من كبار الصالحين، وأجل أرباب التمكين، حصلت مع  

ة، واإلشارات بالبشارات العديدة. وكان قادريا األخوة والمحبة األكيد
 رحم  هللا تعالى وسلف ، وجعل البركة في ذريت .
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ين ومنهم شيخ السادات الغراء بدمشق المحروسة، وكان من المعمر
في  بالتقوى والدين سيدي الشيخ حسن الصلتي. أخبـر الفقير ومن كان

مشق بد من باب هللا مجلس  من السادة المشايخ بجامع كريم الدين بالقرب
شيخ المحروسة أن  اجتمع في حال شباب  لما زار بيت المقدس سيدي ال
 على أبي العون الغزي، المدفون بمحروسة الرملة، وأن  لف ل  المئزر

 م.أعل رأس ، وربما أن الشيخ حسن رحم  هللا تعالى جاوز المائة وهللا

  وربما أن ومنهم سيدي الشيخ علي بن سيدي الشيخ عمر العقيمي،
 وصل إلى هتا السن أو أكثر.

كان إماما بقلعة دمشق  /581لو/ومنهم سيدي الشيخ نجم الدين،
ذ إير، المحروسة، ولعل  عمر نحوا مما تقدم. وكان يخبر لإلخوان والفق

ذال كان صغيرا، أن  كان في صغره يخدم سيدي الشيخ العارف 
ما هللا تعالى سرهالصمداني سيدي عبد القادر بن حبيب الصفدي قدس 

 العزيز.

. ومنهم سيدي الشيخ العارف باهلل تعالى أبي البركات البزوري
ر لفقيتخاوى مع الفقير بدكان  بسوق البزورية بدمشق المحمية. ورأى ا
 س هللافي المنام أن  قطب الشام، وكان مشهورا بالكرامات واألحوال قد

ن كان متقدم ذكرهم. وتعالى سره العزيز. ولعل  كان في السن نحوا ممن 
 .أصحاب سيدي الشيخ محمد بن عراق، قدس هللا تعالى سرهما العزيز

وبالجملة، ففنِعفمص هللا تعالى على هتا العبد الفقير في هتا الطريق 
المنير ال يعلمها إال هو سبحان  وتعالى. ولكن شيخ القلب في الحقيقة 

هو التي لف سيدي الشيخ حسن والد سيدي الشيخ علي القطناني، و
المئزر للفقير، وألبسني عباءت  التي كانت على رأس  الشريف من مدة 
تزيد على خمسة عشرة سنة، ونصب لي األعالم. ورسول  التي كان في 
اليقظة سيدي الشيخ موسى المدفون بشاطئ البحر بمحروسة صيدا، 
قدس هللا تعالى سرهما وأعلى درجاتهما لدي ، إن  جواد كريم، رؤوف 

م. وتنتهي طريقتهما إلى سيدي الشيخ الكبير ذي األحوال الشهيرة، رحي
والبركات الكثيرة، جدهما المعروف بالشيخ حسن الراعي قدس هللا 
تعالى أرواحهم. ويقال: إن  بينما هو ذات يوم في المرعى وإذا بثالثة من 
السادات لنحوه تسعى، فإذا بهم سيدي القطب الرباني سيدي الشيخ عبد 

ر الجيالني والقطب الراعي سيدي الشيخ أحمد بن الرفاعي، القاد
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والقطب العارف برب  القادر سيدي الشيخ عدي بن مسافر. فأتاهم بـشيء 
من حليب الغنم، ووضع  بين أيديهم بفضل مولى المنعم. وكان ل  للخير 
هنال داعي، وكان قريبا من سيدي الشيخ أحمد بن الرفاعي. فأخت علي  

ل  في اللبن. فجيء ببركاتهم من هللا تعالى بجزيل الفضل  العهد وثفلوا
والمنى. أعاد هللا تعالى علي من بركاتهم والمسلمين أجمعين إلى يوم 

 الدين، آمين.
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العلماء األعالم  الكرام األئمة فصل في ذكر بعض السادة المشايخ
 ما تيسر من العلم الشريف وانتفعت من فوائدهم عنهم 1الذين أخذت

الجليلة، تبركا بتكرهم، وأيضا جاها لجليل قـدرهم، واستجالبا للدعاء 
 لهم رحمهم هللا تعالى، أجمعين آمين.

 ]فأولهم سيدي وشيخي والدي رحم  هللا تعالى أجمعين آمين[

أختت عن  كثيرا من الفق ، قراءة وسماعا وكشفا للفتاوى،  /582لو./2
حوا من خمسة عشر درسا ومطالعة لدروس من كان يقرأ علي ، وذلك ن

في علوم متفرقة، كل بحسب مطلب . وأختت عن  الحديـث الشريف، 
وقرأت وسمعت علي  كثيرا من كتب النحو، وشيئا من الصرف 

 واألصول وغير ذلك من العلوم.

امل ومنهم شيخ اإلسالم العالم العامل الورع الزاهد المحقق الك
مقدسي. قرأت وسمعت الشيخ شمس الدين محمد الخريشي الحنبلي ال

وس علي  كتبا كثيرة في النحو وغيره، والزمت  مدة مديدة، أحضر در
 ل لياإلخوان في النحو، وفي كثيـر منها يفيدنا من علوم كثيرة. وحص

 من  نفع كثير رحم  هللا تعالى رحمة واسعة.

دي ومنهم شيخ اإلسالم مفتي دمشق الشام ابن عم والدي وخالي سي
 محمد العلمي الحنفي. خدمت  في قراءة بعض كتب الشيخ شمس الدين

صر النحو من شروح ألفية ابن مالك رحم  هللا تعالى، وفي غالب مخت
لب ن غامالمعاني والبيان. وكنت أسمع كثيرا من دروس  وأبحاث  المفيدة 

 العلوم بالتحرير وحسن التقرير رحم  هللا تعالى.

الشيخ شمس الدين  ومنهم شيخ اإلسالم والمحدثين بدمشق الشام
محمد ابن داوود القدسي. أختت عن  شيئا كثيرا من النحو من شرح مصالَّ 
جامي رحم  هللا تعالى على الكافية، ومن الحديث ومن المعاني والبيان، 

، وغير ذلك من دروس  التي كان يبدأ فيها 3بقراءة غالب "عقود الجمان"
وائد الجمة، والفوائد المهمة من آخر الليل إلى أواخر النهار، مشحونة بالف

 رحم  هللا تعالى.

                                                        
 ي يترجم ل  حفيده عمر العلمي.  أي الشيخ محمد العلمي الت -1
 ما بين ]    [ مكررة في فح م(. -2
"عقود الجمان في المعاني والبينان" لجنالل الندين عبند الرحمنان بنن أبني بكنر السنيوطي فت  -3

 (.1154ص 2(. كشف الظنون فجـه691
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يان ومنهم شيخ اإلسالم مفتي األنام إمام العلوم الخرير ذو الب
نحو قرأت علي  في ال ،والتحرير، الشيخ تقي الدين بن غالي الحنبلي

س "مغني اللبيب" البن هشام بطريقت  قراءة التحقيق. مع حضور درو
يلي  ل أنتي بها على المتاهب األربع قبل  كثيرة بمدينة بعلبك. وكان يف

ها ن بـالفتيا بها سيدي الشيخ الوالد رحمهما هللا تعالى. ومع ذلك كا
 جماعـة من العلماء األعالم، ال سيما من الشافعية والحنابلة.

شيخ ومنهم الشيخ الحافظ العالمة الحبر الخرير الفهامة سيدي ال
 رضية واأليـدي السخية.علي المغربي المالكي، صاحب األخالق الم

لوم قرأت علي  غالب "ألفية ابن مالك" حفظا وحال، مع غيرها من الع
 .لي عوالقراءات. توفي بالقدس الشريف بباب الرحمة رحمة هللا تعالى 

ومنهم شيخي التي قرأت علي  القرآن الشريف سيدي الشيخ حسن 
زيز، ونحو الشهير بابن حسين. حفظت علي  نحوا من ربع كتاب هللا الع

. ولعل 2و"اآلجرومية" /583لو/1ربع كتاب "الكنز" و"ملحمة اإلعراب"
كان ذلك وسن الفقير ثمان سنين أو تسع، وهللا سبحان  وتعالى أعلم، 

 رحمة هللا تعالى علي  وعلى جميع المسلمين والمسلمات أجمعين. 

 مين.والقصد بتكرهم التبرل والترحم عليهم، والحمد هلل رب العال

  

                                                        
 5(. كشننف الظنننون فجـهنن516منظومنة فنني النحننو ألبنني محمند قاسننم بننن علنني الحرينري فت  -1

 (.1817ص
 (.  ـه723لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد هللا األجرومي النحوي فت  -2
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 من أهل بحجة أو عمرة ... 260
 من توضأ كما أمر وصلى كما أمر ... 241
 من جاء حاجا يريد وج  هللا ... 260
 من حسن عبادة المرء حسن ظن  ... 236
 من حفظني في أصحابي ... 214
 في اليقظة ...من رآني في المنام فسيراني  235
 من ربى صبيا حتى يقول ال إاله إال هللا ... 215
 من سعى ألخي  المؤمن في حاجة  262
 من سمع المؤذن فقال أشهد أن ال إاله إال هللا ... 258
 من شهد أن ال إاله إال هللا مخلصا ... 215
 من صام يوم عرفة غفر ل  ... 260
 من صلى خلف المقام ركعتين ... 260
 من صلى سبحة الضحى ركعتين ... 259
 من صلى علي عند قبري سمعت  ... 248
 من عدد في البحر أربعين موجة وهو يكبر غفر ل  ... 261
 من عرف نفس  فقد عرف رب  ... 292
 من علم ابنا ل  القرآن ... 261
 من قاد مكفوفا أربعين خطوة ... 261
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 ..من قام رمضان إيمانا واحتسابا . 260
 من قبض يتيما من بين المسلمين ... 228
 من قرأ إذا سلم يوم الجمعة ... 259
 من قرأ سورة الحشر غفر ل  ... 261
 من كان ذا وصلة ألخي  المسلم ...  228
 من كنت مواله فعلي مواله ... 213
 من مكارم األخالق التزاور في هللا ... 231
 منهومان ال يشبعان ... 204
 لمؤمن واهي راقع ...ا 230
 النظر إلى البيت عبادة 168
 نعم القوم األزد نقية قلوبهم ... 234
 هتا كتاب من رب العالمين ... 220
 هتان سيدا كهول الجنة 231
 هل بقي من والديك أحد؟ ... 234
 هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ ... 237
 هنيئا للمتحابين في هللا جنات عدن 214
 ي نفسي بيده ليأزر اإليمان ...والت 233
 يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك ... 213
 يا أبا بكر إن هللا أعطاني ثواب من آمن ب  ... 230
 يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ... 237
 يا عباس يا عماه أال أعطيك أال أمنحك ... 258
 م ...يا عثمان هتا جبريل علي  السال 236

 يصيال صائال يوم القيامة ... 231ـ  223
 يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهتا السواد ...  210
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 فهرس األعالم البشرية
 

 اسـم العـلـم رقـم الصفحـات

 إبراهيم اللقاتي 285

 إبراهيم المتبولي 298

 ابن القصار 143

 ابن خلكان 154

 ابن فرحون 166

 اعر(ابن قالقس فالش 154

 ابن كثيرفالمقرئ( 180

 ابن ماهك الفاسي 173

 ابن هشام فصاحب المغني اللبيب( 345

 أبو إسحاق إبراهيم الميموني الشافعي 193

 أبو إسحاق إبراهيم بن ميمون 149-150

 أبو البركات البزوري 342

 أبو الحسن الطبري 193

 أبو الحسن النفالي 314

 أبو الريش 338

 أبو العباس المقرئ فصاحب النفال( 290-291-292-293

 أبو العون الغزي 342

 أبو القاسم القشيري 244

 أبو بكر الصديق 151

 أبو بكر بن يوسف السكتاتي المراكشي 319

 أبو حفص عمر بن عبد الصمد 318

 أبو حنيفة 296

 أبو زيان فحفيد أحمد ابن يوسف الملياني( 283

 و سالم عبد هللا بن محمد بن أبي بكر العياشيأب 331-330-324-303-197-181

 أبو عبد الرحمان النسائي 304

 أبو علي الحسن بن علي  الدقاق 245

 أبو عمران موسى بن محمد بن عبد هللا  251

 الواعظ األندلسي

133-139-142-143-144-147-

149-150-154-156-169-189-

192-194-198-203-209-257 

 عيسى الثعالبيأبو مهدي فوأبو محمد(

 أحمد البدوي 336

 أحمد العجين الطرابلسي 140

 أحمد القصري فالملقب بالسبع( 198

 أحمد بن المبارل الملقب بالتواتي 192
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 أحمد بن سليمان 341

 أحمد بن عبدوا لقصيري الخلوتي 338

 إسماعيل النابلسي الحنبلي 289

 األشعري فأبو الحسن( 244-249-263

 ة فأم المؤمنين(أم سلم 183

 األوزاعي فاإلمام( 297

 البلوى فأبو الحجاج يوسف المالقي( 300

 تاج الدين األنصاري المالكي 269

 تاج الدين المالكي 193

 تاج الدين بن داود القرشي 340

 تاج الدين بن عثمان النقشبندي 157

 تاج الدين عبد الوهاب السبكي 263-264

 تقي الدين الفاسي 171

 تقي الدين بن غالي الحنبلي 345

 جعفر ابن أبي طالب 190

 الجالل السيوطي 149-150

 الجنبالطي 300

 الجندي المفضل بن محمد 173

 حجازي فمحمد بن عبد هللا األكراري( 180

 حسن ابن حسين 345

 حسن ابن زيد فالسلطان( 179

 حسن الراعي القطناني 323-324-326-327-337-342

 الصلتي حسن 341

 حسن العجمي 144-201

 حسن الكركي 334-339

 حسن المغربي فكبير حجاج أهل غزة( 285-286-287-288

 الحطاب فاإلمام( 143-171

 الحكيم الترميتي فالحافظ( 269

 حواء فأمنا( 154-156

 خليل بن قزمون القدسي 335

 خير الدين الرملي 299

 داوود علي  السالم 312

 لعدويةرابعة ا 311

 زبيدة بنت جعفر بن منصور  173

 زفر بن الهديل العنبري 318

 الزنجبيل فالشيخ( 155

 زيد فاألمير( 162

 زيد فالسلطان( 140

 زين العابدين الطبري الحسيني 193-189
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 سالم بن محمد السنهوري 300

 سعيد المقري فحفيد محمد المقري( 182-194

 سعيد بن إبراهيم قدورة 191

 سلطان المصري 179

 سلمان الفارسي 298

 سليم فأغا( 134

 سليمان فأغا( 141

 سليمان علي  السالم 309-312

 السنوسي محمد بن يوسف 292

 الشافعي فاإلمام( 145

 شاهر شاه ظفرلنك السلجوقي فالملك( 245

 شداد بن أوس 311

 الشعراني فصاحب الطبقات( 304

 سيشمس الدين الصمادي القد 340

 شمس الدين محمد الخرشي 344

 شمس الدين محمد بن داوود القدسي 344

 الشمس العلقمي 180

 شهاب الدين الحنفي المصري 316

 شهاب الدين الخفاجي الحنفي 193-266

 صالال فنبي هللا( 304

 الصغير بن المنيار التادلي 179

 صالح الدين بن أيوب 298

 ؤمنين(عائشة فأم الم 270-257-154-184

 عبادة بن الصامت 311

 عبد الرحمان 135

 عبد الرحمان ابن الغصين 291-292

 عبد الرحمان الثعالبي 191

 عبد الرحمان المكناسي 151-176

 عبد الرحمان بن أحمد الدقاق 330

 عبد الرحمان بن عوف 304

 عبد الرحيم البرعي 162

 عبد العزيز الزمزمي 193

 لحسن الحفصويعبد العزيز بن ا 182

 عبد العزيز بن حسن بن عيسى التواتي 175-179-181

 عبد العظيم المنتري 217

 عبد القادر فالشافعي( 156

 عبد القادر ابن الغصين 289-290-292-294-295-307

 عبد القادر الكيالني 323-335-336-341-343

 عبد القادر بن سوار 339
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 عبد القادر بن قضيب البان 341

 عبد الكريم 138

 عبد هللا فولد النبي محمد ص( 183

 عبد هللا بن عباس فترجمان القرآن( 180-181

 عبد هللا بن عمر فابن الخطاب( 166

 عبد الواحد بن عاشر 179

 عبد الوهاب الشعراني 298

 عبيد بن الحارث  281

 العجين الطرابلسي 284

 عدي بن مسافر 343ـ323

 علوان الحموي 334

 علي الحوراني 330

 علي العنابي التونسي 163

 علي الكردي 330

 علي اللؤلؤي 335-339

 علي المغربي المالكي 345

 علي بن الجمال الشافعي 193ـ 167

 علي بن عبد الواحد األنصاري الفياللي 191

 علي بن عليل الشهير بابن عليم 334

 علي بن عمر العقيمي  342

 علي بن ميمون 334-339

 عمر العقيي الدمشقي 334

 عمر العلمي 310-321-325-329-332-340

 عمر المدني 175

 عمر المشرفي 295

 عمر بن الخطاب 142

 عنزة بن أسد 135

 عيسى علي  السالم 309-310

 الفضل بن العباس 303

 قاسم إمام  321

 قاسم بن عبد المعطي  329

 قالون فالمقرئ( 180

 انقايت باي السلط 144

 القشاشي 193

 لسان الدين ابن الخطيب 268

 مالك فاإلمام( 133

 المحب الطبري 171

 محسن فأبو زيد األمير( 162

 محمد األشعري 303
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 محمد السروري 340

 محمد الصمداتي القادري 340

310-312-318-319- 320-321-

326-331 

 محمد العلمي

 محمد الغدامسي 144

 يديمحمد القبان الصع 339

 محمد الميداوي 306

 محمد النفالي 314

 محمد بن أبي الوفاء األشعري 299

 محمد بن الحسن بن قرقد الشيباني 318

 محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب 183

 محمد بن تاج الدين الرملي 300

 محمد بن رشيد السني 244

 محمد بن عبد الهادي  341

 البابلي المصريمحمد بن عالء الدين  193-194

 محمد عين 336

 محمد مخبر 157

 محمود السالمي -321-328-329

 محيي الدين بن عربي  185-186

 مريم ف عليها السالم( 311

 مسلم بن محمد الصمداتي 340

 مصطفى الحنفي 156

 المقداد بن أسود 304

 المقري 319

 المال إبراهيم 135-144-280

 موسى فالشيخ( 338-342

 موسى علي  السالم  312

 هاشم بن عبد المطلب 297

 الواقدي فأبو عبد هللا( 305

 الواقدي السهمي 171

 يحيى بن شيبانة 329

 يوسف باشاف والي الجزائر( 192

 يونس بن متى 312

 فهرس األماكن
 المكان الصفحات

 أبو قيس 151

 األحساء 167

 األزلم 282
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 األزهر 150

 اإلسكندرية 293

 إصطبل عنتر 282

 اصطنبول 298-305-306-314

 إفريقية 142-283

 أكرى 282

 أوكرت 179

 باب إبراهيم 142

 باب الشامي 280

 باب الصفا 139-144

 باب حزورة 142-149

 باب حطةف القدس( 312

 باب علي 144

 بدر 137-138-281

 برقة 138-283-288

 البزوة 138

 بسكرة 192

 بطن محسر 187

 بعلبك 334-345

 بالد الزاب 192

 بيت لحم 312

 بئر الدويدر 282

 بيرين 288

 التنعيم 154-171-172

 تهامة 174

 تيجورارن 179

 ثنية هرشا 138

 الجامع األبيض 304

 جامع المغاربة ببيت المقدس 334

 جبال زواوة 192

 جبل أكرى 153-174

 جبل الحزورة 139

 جبل حراء 168

 طورجبل  310

 جبل نجد 174

 جدة 133-139-141-154-155-157-162-163-165

 الجزائر 190-191

 الجعرانة 163-171-172-173

 الحبشة 156
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 الحجاز 174-175-195-199

 حدةفالقرية( 155

 الحديبية 155-163

 الحديدة 280

 الحرة الغريبة 135

 الحضيرة 282

 الحوراء 282

 خان أزدود 298

 ن يونسخا 306-319

 خليص 138

 خمير فقرية( 334

 الخندمة 151

 دار الندوة 139

 دار أم السلطان 283

 دمشق 293-305-339-334-335-337-341

 دمياط 319

 الدهناء 281

 ذو الخليفة 135-280

 رابغ 138

 الرابية 288

 رباط الموقف 139-143-144-151

 الرجيبة 133-157-288

 الرملة 305-306-316-342 -297-298-300-303-304

 الروحاء 136-280

 الشام 174-288-290-293-313

 الشبيكة 167

 شق العجوز 282

 الصفا 144

 الصفراء 137-281

 صيدا 338-342

133-151-153-163-171-173-174-175-176-177-

179-181-182-185 

 الطائف

 طوى 139-155

 ظهر الحمار 283

 الظهران 138-283-288

 عتراء فقرية( 338-342

 العراق 167

 عرفة 173-317

 عسفان 138-283-288
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 عسقالن 298

 العقبة 284-285-286-289

 عقبة اكدا 186

 العيدروس 167

 العين 138-287-288

 عين سلوان 311

 عيون القصب 283

 غار جبل ثور 151

284-285-288-289-290-295-296-297-298-316-

319 

 غزة

 الفارع 288

 فاس 179

 الفريش 280

 فلسطين 303

 القاهرة 149-150-179-180-194-198

 قبة الصخرة 306-307

 قبر رابعة العدوية 311

 قبر شداد بن أوس 311

 قبر عبادة بن الصامت 311

 قبر مريم عليها السالم 311

 قبر يونس بن متى 312

284-296-298-299-301-306-311-312-314-316-

329-334 

 القدس

 قديد 138

 قرن الثعالب 175-185

 قسنطينة 192

 الكعبة 147

 كفافة 282

 اللد 304

 المأزمين 187

 مجمع 187

 المحصب 166-172

133-134-135-139-142-144-157-166-176-209-

280-304 

 المدينة

 مدينة الخليل 314-315-318

 مزدلفة 173

 مستيرة 138

 المسجد األعظم بالطائف 175-183

 المسجد األقصى 134-298-307-308-309
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139-142-143-144-145-146-147-148-151-162-

167-178 

 المسجد الحرام

 مسجد الخيف 187-188

 مسجد الغزالة 137-280

 مسجد الغمامة 138

 مشهد السيد 167

157-174-193-199-280-284-286-290-291-292-

293-314-316-319 

 مصر

 معان 284

 شعيبمغارة  283

 المغرب 157-179-194-293

 مقام إبراهيم 147

133-134 -138-139-140-143-144-145-146-150-

151-152-153-154-155-162-163-164-165-166-

167-168-169-171-172-173-177-181-183-188-

189-208-293 

 مكة

 الملتزم 284

 المنهل 281

 منهل النبط 282

 منى 173-187

 المويلال 283

 النازلة 137

 نجد 175-185

 النقب 286

 نمرة 187

 نيسابور 245

 واد نعمان األرل 174-184-292

 وادي النار 281

 وادي جهنم 309-310-311

 الوج  282

 اليمن 133

 ينبع 281
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 األبيات الشعريةفهرس 

 
 القافية الشاعـر البحر الصفحة  األبيات عدد

 إسعاده أبو سالم الكامل 208 5

 آئب أبو سالم الطويل 302 13

 اإليقان  اج الدين السبكي الكامل 264 45

 باهر ------- مجزوء الرجز 289 2

  كمده ------- الطويل 242 1

 الثعالبي أبو سالم الطويل 195 25

 ح هما أبو سالم الطويل 134 6

 الدنيا أبو سالم الطويل 267 5

 الشاني أبو عمران موسى الكامل 254 53

 صرما أبو بكر عياش البسيط 233 2

 فندا ------- البسيط 301 2

 قلبي ------- البسيط 338 1

 قنص أبو سالم الطويل 320 14

 الكواعب أبو سالم الطويل 189 17

 الحقها رجل من الخوارج الكامل  243 3

 المتأدب علي ابن أبي طالب الكامل 224 15

 متكدر أبو سالم الطويل 157 2

 مستقره أبو سالم الطويل 315 26

 مقيم ------- مجزور الرجز 295 4

 مكاني أبو سالم الكامل 294 8

 المناصب أبو مهدي الثعالبي الطويل 197 11

 موالهم أبو سالم المتقارب 194 2

 النجبا ------- الرجز 302 2

 واألدبا عبد الملك األصمعي البسيط 216 10

 باوق محمد مخبر البسيط 158 76

 وكفى أبو سالم  الرمل  157 4

 يتقردا ------- الطويل 242 1

 يهدي أبو سالم الطويل 206 23
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 فهرس الكتب الواردة في المتن المحقق
 

 الكتاب صاحبه الصفحات

 إتحاف األخالء بأسانيد المشايخ األخالء أبو سالم العياشي 150-189

 اآلجرومية أبو عبد هللا اآلجرومي 345

 األربعين النووية محيي الدين النووي 318

 األربعين حديثا عن أربعين شيخا تقي الدين الفاسي 209

 إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة أحمد المقري 292

 اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر أبو سالم العياشي 150-189

 ألف با في المحاضرات واأللغاز أبو الحجاج البلوي 300

 األلفية  كابن مال 345

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد 169

 جامع الترمتي 267

 الخصال المكفرة للتنوب المتقدمة والمتأخرة الحافظ ابن حجر 276

 الخلعيات أبو الحسن الخلعي 209-217

 الدعاء ابن أبي الدنيا 267

 الدعاء في سجدات القرآن الحكيم الترمتي 269

 سنن ةابن ماج 267

 السنن أبو داوود 267

 سنن النسائي 267-304

 الشفا بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياق 260

 شفاء الغرام تاريخ بلد هللا الحرام تقي الدين الفاسي 171

 شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة  أبو القاسم القشيري 244

 المصطفويةالشمائل النبوية والخصال  عيسى الترمدي 209

 الصحيال البخاري 318-319

 الصحيال  مسلم 267

 العقيدة الصغرى محمد السنوسي 292

 عيون األدلة ابن القصار 143

 فتوح الشام الواقدي 305

 الفتوحات المكية محيي الدين ابن عربي 186

 القاموس المحيط الفيروز آبادي 268

 رف رب  القول األشب  في حديث من عرف نفس  فقد ع  292

 كنز الرواة المجموع من درر المجاز ويواقيت المسموع عيسى الثعالبي 191-200

 المدونة الكبرى سحنون 143

 المسامرات محيي الدين بن عربي 292

 المصنف  ابن وهب 259

 معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير إلى الطريق محمد العلمي 332

 المعجم الصغير الطبراني 209
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 مغني اللبيب بن هشاما 345

 ملء العيبة بما جمع من طول الغيبة بمكة وطيبة ابن رشيد السبتي 244

 ملحمة اإلعراب أبو محمد قاسم 345

 المناسك الحطاب 268

 المنظومة في العقائد ابن الحاج الضرير 294

 المواهب اللدنية بالمنال المحمدية  شهاب الدين القسطالني 318-319

 نفال الطيب في أخبار األندلس الرطيب يبابن الخط 268

 نوادر األصول الحكيم الترمتي 269
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 فهرس المخطوطات والمصادر والمراجع والمجالت
 .برواية ورش القرآن الكريم    

 :المخطوطات – 1
 إ حاف األخ ء بإجازات المشايخ األج ء ألبي سالم العياشي: – 1

 .182ضمن نسخة ماء الموائد )ح م( رقم  -

 .406ضمن نسخة ماء الموائد )خ ع( رقم  -

لكريم ان عبد اإلحياء واالنتعاش في  راجم سادات زاوية آيت عياش ألبي محمد عبد هللا بن عمر ب – 2

 د. 1433بن أبي بكر العياشي:)خ ع( رقم 

 لحوات:ا ن محمدبالبدور ال اوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدالئية ألبي الربيع سليمان  – 3

 د.      1454)خ ع( رقم 

 ك. 304رقم  الثبر الباسم في جملة ك م أبي سالم لمحمد بن حمزة بن أبي سالم العياشي: )خ ع( – 4

( رقم عي: )خ جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر لمحمد بن أحمد ابن المسناوي الدالئ – 5

 ج. 579

 .182سالم العياشي: )ح م( رقم  ماء الموائد نسخة بقلم مؤلفها أبي – 6

 .156ماء الموائد: )خ م( رقم  – 7

 .2715" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 . 478" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .629" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .1335" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .6141" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .5108" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .5135" " " " " " " )خ م( رقم  - 

 .4828" " " " " " " )خ م( رقم  - 

  . 406ماء الموائد: )خ ع( رقم  – 8

 ك. 5227" " " " " " "  )خ ع( رقم  - 

 ك. 583" " " " " " "  )خ ع( رقم  - 

 ك. 227" " " " " " "  )خ ع( رقم  - 
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قم روكي )خ ع( م للهشتهداية المالك الع م إلى بيت هللا الحرام والوقوف بالمشاعر العظام وزيارة النبي عليه الس  – 9

190 .  
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 .م1996مية منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلس  لعبد هللا بنصر علوي المتصوف األديبأبو سالم العياشي  .1

ان. ن زيدإ حاف أع م الناس بجمال حاضرة مكناس لعبد الرحمان بن محمد العلوي المكناسي اب .2

 م.           1990 – 2 حقيق عبد الهادي التازي. ط 

تبة ت. مكإ حاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد.  حقيق و قديم فهيم محمد الشلتو .3

 دار الجيل للطباعة القاهرة.  –الخانجي للطباعة والنشر

 نفيستاب العبد البني نكه مي. دار الك سيرة الخلفاء لمحمد الخ ري.  ح و عإ مام الوفاء في  .4

 ه.1411 1ط 

كتبة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب.  حقيق محمد عبد هللا عنان. م اإلحاطة .5

 م.1973 – 2ط  –القاهرة  –الخانجي 

 لبنان.  –بيروت  –إحياء علوم الدين ألبي حامد البزالي. دار المعرفة  .6

 .الـربـاط-م 1990 –أدب الرحلة بالمبرب في العصر المريني لحسن الشاهدي. دار عكاظ  .7

 – 2ط  – لرحلة عند العرب لحسيني محمد حسين. دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيعأدب ا  .8

 .م1983
 . 1993 –مكناس  –. جامعة المولى إسماعيل 5أدب الرحلة والتواصل الح اري. سلسلة ندوات رقم  .9

 – 1ط  –بيروت  –أدب الرح ت و طوره في األدب العربي ألحمد أبو سعد. دار الشر  الجديد  .10

 م.1961

 بيروت. –دار الكتاب اللبناني  –أدب الفقهاء لعبد هللا كنون  .11

 –ت بيرو –دار الكتاب اللبناني  -األدب المبربي لمحمد بن  اويت ومحمد الصاد  عفيفي  .12

 م.1960

ي أزهار الرياض في أخبار عياض ألحمد بن محمد المقري. صندو  إحياء التراث اإلس م .13

 واإلمارات العربية المتحدة.المشترك بين المملكة المبربية 

 تاب  االستبصار في عجائب األمصار. وصف مكة والمدينة وب د المبرب لكا ب مراكشي من ك .14

  .1985 –الدار البي اء  –دار النشر المبربية  –ه. نشر و عليق سعد زغلول عبد الحميد 7

ري لناصليق جعفر ااالستقصا ألخبار دول المبرب األقصى ألحمد بن خالد الناصري.  حقيق و ع .15

 البي اء. –م 1956 –ومحمد الناصري. دار الكتاب 

مسة خعبر  أطوار الع قات المبربية العثمانية إلبراهيم شحا ة حسن. قراءة في  اريخ المبرب .16

 م.1981 –م( اإلسكندرية 1947 –م 1510قرون )

 م.1980 – 5ط  –بيروت لبنان  –األع م لخير الدين الزركلي. دار العلم للم يين .17

 –الرباط  –اإلع م بمن حل مراكش وأغمات من األع م للعباس بن إبراهيم. المطبعة الملكية  .18

 م.1975

 م.1984 – 1ط  –دمشق  –أع م الجبرافيين العرب لعبد الرحمان حـميدة. دار الفكر  .19

 – 5 ط –ت بيرو –األغاني ألبي الفرج األصفهاني.  حقيق عبد الستار أحمد فراج. دار الثقافة  .20

 م.1981

شورات ي. منقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر ألبي سالم العياشي.  حقيق ودراسة نفيسة الذهبا .21

 م.1996 – 1ط  –الرباط  –كلية اآلداب 

محمد لعشر  لتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار وأعيان المائة الحادية والثانيةا .22

 م.1981 – 1ط  –بيروت  –لوي القاسمي. دار اآلفا  الطيب القادري. دراسة و حقيق هاشم الع

ري الهج أهم مصادر التاريخ والترجمة في المبرب ألحمد بن محمد المكناسي من القرن العاشر .23

 م.1963 – طوان  –إلى النصف األول من القرن الحالي. مطبعة المهدية 
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 –كية المل داني. المطبعةإيليغ قديما وحديثا لمحمد المختار السوسي. محمد بن عبد هللا الرو .24

 م.  1966

  

 

 

 .م1985 – 6ط  –بيروت  –البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي. مكتبة المعارف  .25

مكتبة  – مكتبة الخانجي مصر –البيان والتبين للجاحظ.  حقيق وشرح عبد الس م محمد هارون  .26

 . 1960–  2ط –ببداد  –المتنى 

 

 

 

ائح. ماء المشر  لخالد بن عيسى البلوي.  حقيق و قديم حسن الس اج المفر  في  حلية عل .27

 المحمدية. –ف الة 

ف لتألي اريخ األدب الجبرافي العربي لكرا شوفسكي  رجمة ص ح الدين عثمان هاشم. لجنة ا .28

 القاهرة. –والترجمة والنشر 

 مصر. – اريخ األدب العربي لكارل بروكلمان. دار المعارف  .29

الة الرس يات المشاهير األع م لشمس الدين الذهبي.  حقيق جماعة. مؤسسة اريخ اإلس م ووف .30

 .1988 – 1ط –

 م.1979 – اريخ األمم والملوك البن جرير الطبري. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  .31

من وبربر  اريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وال .32

 م.1979 –بيروت  –وي السلطان األكبر. دار الفكر عاصرهم من ذ

النشر واسات  اريخ الدولة العثمانية لروبير مانتران.  رجمة البشير السباعي. دار الفكر للدر .33

 م.1993 – 1ط  –القاهرة  –والتوزيع 

ن محمد م ليونا1912 اريخ الع قات المبربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام  .34

 م.1982 –الدار البي اء  –حمد مزين. دار النشر المبربية لبيب وم

رة  ر يب المدارك و قريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض السبتي. وزا .35

 المبرب. –األوقاف والشؤون اإلس مية 

عروف التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ألبي يعقوب يوسف التادلي الم .36

 م.1984 – الرباط –يات.  حقيق أحمد التوفيق. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بابن الز

ارة التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد هللا محمد.  قديم و حقيق محمد بنشريفة. وز .37

 م.1982 – 2ط  –األوقاف والشؤون اإلس مية 

 .1992 – 2ط –لبنان  –لعربي التعريفات للجرجاني.  حقيق إبراهيم األبياري. دار البرب ا .38

 ه.1425الهند  – هذيب التهذيب البن حجر العسق ني. دار المعارف النظامية  .39

 م.1971 –الجزائر  –التيسير في أحكام التسيير ألحمد سعيد المجيلدي.  قديم موسى إقبال  .40

 

 
 – 1ط  – وتبير –الجامع الصبير في أحاديث البشير النذير لج ل الدين السيوطي. دار الفكر  .41

 م.1981

 ت

 ج
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 – 1ط  –بيروت  –الجبرافيا عند المسلمين لجمال الفندي. دار الكتاب اللبناني. ومكتبة المدرسة  .42

 م.1982

ور جذوة االقتباس في ذكر من حل من األع م مدينة فاس ألحمد ابن القاضي. دار المنص .43

 م.1973 –الرباط  –للطباعة والوراقة 

 

 

 

ا ت كلية لعبد اللطيف الشاذلي. منشور 17اريخ المبرب في القرن الحركة العياشية حلقة من   .44

 م.1982 – 1ط  – 10أطروحات ورسائل  –الرباط  –اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 م.1988 –المحمدية  –الحركة الفكرية بالمبرب في عهد السعديين لمحمد حجي. مطبعة ف الة  .45

هرية األز مد عز الدين خلف هللا. المكتبةالحكم البن عطاء هللا السكندري.  قديم و حقيق أح .46

 القاهرة.  –للتراث 

 – 1ط –الحلة السيراء البن األبار.  حقيق حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشر  .47

1963  . 

 حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد األصفهاني. المكتبة السلفية. .48

 –دار البي اء  –ولة العلوية لمحمد األخ ر. دار الرشاد الحياة األدبية في المبرب على عهد الد .49

 .م1977

 

 

 

دينية فة اللمقريزي. مكتبة الثقال الخطط المقريزية )المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .50

 1987 /2ط  القاهرة 

 

 

 دار الفكر. –دائرة المعارف اإلس مية  .51

نور. بو الالقاضي.  حقيق محمد األحمد أ درة الحجال في أسماء الرجال ألبي العباس أحمد ابن .52

 القاهرة. –دار التراث اإلس مي  –مكتبة العتيقة  ونس 

حنة الدرر في اختصار المبازي والسير ألبي عبد البر يوسف النمري.  حقيق شوقي ضيف. ل .53

 م.1994 –إحياء التراث اإلس مي القاهرة 

 معارفلعسق ني. مطبعة مجلس دار الالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة البن حجر ا .54

   –الهند  –العثمانية 

 م.1960 – 2ط  –الدار البي اء  –دليل مؤرخ المبرب األقصى لمحمد بنسودة. دار الكتاب  .55

ار دلنور. محمد األحمد أبو ا ن.  حفرحو نبفي معرفة أعيان علماء المذهب الالديباج المذهب  .56

 القاهرة. –التراث 

 م.1855 –بكر محيي الدين الحا مي. مطبعة بوال   ديوان ابن عربي أبي .57

 ق عليديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في األندلس والمبرب.  حقيق و علي .58

 م. 1961 – 1ط –اإلسكندرية  –سالم النشار. منشأة المعارف 

 ديوان اإلمام علي بن أبي طالب. جمع و ر يب عبد الكريم كرم.  .59

 م.1973 –مصر  – حقيق محمد سيد كي ني. مطبعة البابي الحلبي ديوان البوصيري.  .60

 ح

 خ

 د
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دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمبرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد ابن عسكر  .61

 م.1977 –الشفشاوني.  حقيق محمد حجي. مطبوعات دار المبرب للتأليف والترجمة والنشر 

 

 

 

 

 –فكر نتريني.  حقيق إحسان عباس. دار الالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  البن بسام الش .62

 م.1978 –بيروت

بيروت  –ية ذيل  ذكرة الحفاظ للذهبي.  أليف أبي المحاسن الحسيني الدمشقي. دار الكتب العلم .63

 لبنان. –

حقيق  كشي. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ألبي عبد هللا محمد بن عبد المالك المرا .64

 م.  1965 –بيروت  – إحسان عباس. دار الثقافة

 

 

 لثامنالرح ت المبربية واألندلسية مصدر من مصادر  اريخ الحجاز في القرنين السابع وا .65

 – 1ط  – الهجريين. دراسة  حليلية مقارنة، لعواطف محمد يوسف نواب. مكتبة الملك فهد الوطنية

 ه.1417

 بد هللاعر لشمس الدين أبي رحلة ابن بطوطة:  حفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفا .66

لمملكة مية امحمد بن عبد هللا اللوا ي الطنجي.  جقيق و قديم عبد الهادي التازي. مطبوعات أكادي

 م. في خمسة أجزاء.1997 –سلسلة التراث  –المبربية 

د سني عبطرابلس ألبي محمد عبد هللا بن محمد بن أحمد.  قديم حسن ح -رحلة التجاني،  ونس  .67

 م.1981 ونس  –ليبيا  –لدار العربية للكتاب الوهاب. ا

بد عرحلة التجيبي: مستفاد الرحلة واالغتراب للقاسم بن يوسف التجيبي السبتي.  حقيق  .68

 م.1975 –الحفيظ منصور. الدار العربية للكتاب 

دار  –ني رحلة ابن جبير ألبي الحسين محمد ابن جبير األندلسي البلنسي. دار الكتاب اللبنا .69

 المصري.الكتاب 

بة. ة وطيرحلة ابن رشيد السبتي: ملء العيبة بما جمع من طول البيبة في الوجهة الوجيهة مك .70

 م.  1981 –(.  حقيق محمد الحبيب بن الخوجة. الشركة التونسية للتوزيع 5 – 3 – 2)ج

بة. ة وطيرحلة ابن رشيد السبتي: ملء العيبة بما جمع من طول البيبة في الوجهة الوجيهة مك .71

    م.   1981 –فاس  –اسة و حليل أحمد حدادي. رسالة مرقونة بكلية اآلداب ظهر المهراز در

والترجمة  ماء الموائد ألبي سالم العياشي. مطبوعات دار المبرب للتأليف –الرحلة العياشية  .72

 م. وضع فهارسها محمد حجي.1977 –والنشر. الطبعة الحجرية المصورة باألوفسيط 

 – 1ط  –سن بن مسعود العبدري اليوسي.  حقيق فاطمة خليل. دار الثقافة رسائل أبي علي الح .73

 م.. 1981

علي والرسالة القشيرية ألبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري.  حقيق معروف زريق  .74

 بيروت. –عبد الحميد بلطجي. دار الجيل 

 – 2ط  –نان لحميري.  حقيق إحسان عباس. مكتبة لبلالروض المعطار في خبر األقطار  .75

 م.1984

د بن روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أع م الح ر ين مراكش وفاس ألحم .76

 م.1983 – 2ط  –الرباط  –محمد المقري. المطبعة الملكيـة

 ذ

 ر
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تبة ن. مكريحانة الكتاب ونجعة المنتاب للسان الدين ابن الخطيب.  حقيق محمد عبد هللا عنا .77

 .1980 – 1ط –القاهرة  –الخانجي 

 

 

 

 –الرباط  –الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسياسي لمحمد حجي. المطبعة الوطنية  .78

 م.1964

لدين زهر اآلداب وثمر األلباب ألبي إسحا  إبراهيم بن علي الحصري.  حقيق محمد محيي ا .79

 .1972 – 4ط –بيروت  –عبد الحميد. دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة 

 

 

 

 ه.1399 – 1ط  –دمشق  –أللباني. المكتب اإلس مي لسلسلة األحاديث ال عيفة والموضوعة  .80

ر بن سلوة األنفاس ومحادثة األكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لمحمد بن جعف .81

 الطبعة الحجرية. –إدريس الكتاني 

 لبنان. –ر الفكر م. دا1983 – 3ط  –سنن الترمذي.  حقيق عبد الرحمان محمد عثمان  .82

 بيروت. –سنن الدارمي. دار الفكر  .83

 – 1ه. ط سنن أبي داود السجتاني.  عليق أحمد سعد علي. مطبعة مصطفى الباجي الحلبي وأوالد .84

 م.1952

لكتب االسنن الكبرى للنسائي.  حقيق عبد البفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار  .85

 م.1991 – 1ط  –بيروت  –العلمية 

 بيروت. –ابن ماجة.  حقيق محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلميةسنن  .86

 م.1930 – 1ط –بيروت  –سنن النسائي بشرح الحافظ ج ل الدين السيوطي. دار الفكر .87

 م.1985 – 3ط  -سير أع م النب ء لشمس الدين محمد الذهبي. مؤسسة الرسالة  .88

 لرؤوفيوب الحميري.  حقيق طه عبد االسيرة النبوية ألبي محمد عبد المالك بن هشام بن أ .89

 م.1991 – 1ط  –بيروت  –سعد. دار الجيل 

 –ة لعلميالسيرة النبوية ألبي الفداء الدمشقي. ضبط و صحيح أحمد عبد الشافي. دار الكتب ا .90

 لبنان. –بيروت 

 

 

 

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار الفكر. .91

 م.1980 –لبنان  –بيروت  –نبي لعبد الرحمان البرقوقي. دار الكتاب العربي شرح ديوان المت .92

شرح السنة للحسين بن مسعود الببوي.  حقيق شعيب األرنؤوط ومحمد زهير الشاويش.  .93

 م.1983 – 2ط  –بيروت  –المكتب اإلس مي

 بيروت. –صيدا  –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. منشورات المكتبة العصرية  .94

      1985 – 1ط  –الشعر الدالئي لعبد الجواد السقاط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع   .95
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 –دمشق  –صحيح البخاري.  خريج وشرح ووضع الفهارس مصطفى ديب الببا. دار ابن كثير  .96

 م.1990 – 4ط 

 القاهرة. –صحيح مسلم. دار الكتاب المصري  .97

 بيروت.     –علمية صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي. دار الكتب ال .98

ة صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصبير األفراني. المطبع .99

 فاس. –الحجرية 

صلة الخلف بموصول السلف لمحمد بن سليمان الروداني.  حقيق محمد حجي. دار البرب  .100

 م.1988 – 1ط  –بيروت  –اإلس مي 

 

 

 بيروت –فة الملقن.  حقيق نور الدين شديبه. دار المعرطبقات األولياء لسراج الدين عمر ابن  .101

 م.1986  2ط 

القاهرة ط  –نور الدين شديبه. مكتبة الخانجي   ة ألبي عبد الرحمان السلمي.  حطبقات الصوفي .102

 م.1986 – 3

 –ني طبقات فحول الشعراء البن س م الجمحي. قراءة وشرح محمود محمد شاكر. مطبعة المد .103

 مصر.  

 بيروت. –قهاء للشيرازي. دار القلم طبقات الف .104

 م.1985 –لبنان  –بيروت  –الطبقات الكبرى البن سعد. دار صادر  .105

فعي الشا الطبقات الكبرى المسماة بلواقح األنوار في طبقات األخيار ألبي المواهب ابن علي .106

 م.1988 – 2ط  –بيروت  –المعروف بالشعراني. دار الجيل 

 

 

 

 – لحياةالتاسع لشمس الدين محمد السخاوي. منشورات دار مكتبة ا ال وء ال مع ألهل القرن .107

 لبنان. –بيروت 

 

 

 

ت بيرو العبر في خبر من غبر لشمس الدين الذهبي.  حقيق ص ح الدين المنجد. مطبعة حكومة .108

 م.1984 –

 م.1981 – 1ط  –الدار البي اء  –عبقرية اليوسي لعباس الجراري. دار الثقافة  .109

وهر جي التراجم واألخبار لعبد الرحمان الجبر ي.  حقيق وشرح حسن محمد عجائب اآلثار ف .110

 م.1958 – 1ط  –وعبد الفتاح السرنجاوي وإبراهيم سالم. مطبعة لجنة البيان العربي 

 –بيروت  –ة العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي.  حقيق مفيد محمد قميعة. دار الكتب العلمي .111

 لبنان.

لبة مع الج المعمى عند العرب.  أليف جماعة و قديم شاكر الفحام. المجعلم التعمية واستخرا .112

 دمشق.   –العربية 
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 م.1980 – 2ط  –بيروت  –بن الجزري. دار الكتب العلمية الغاية النهاية في طبقات القراء  .113

 م.1985 – 1ط  –بيروت  –غريب الحديث البن الجوزي. دار الكتب العلمية  .114

 

 

 

 

 ح صحيح البخاري البن حجر العسق ني. دار الفكر.شر –فتح الباري  .115

 –بيروت  –لب ذري. مراجعة و عليق رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية لفتوح البلدان  .116

 م.1978 –لبنان 

 – لعربيافصوص الحكم ألبي بكر محيي الدين ابن عربي.  عليق أبو الع  عفيفي. دار الكتاب  .117

 م.1980 – 2ط  –لبنان  –بيروت 

للدكتور  نموذج من الفكر المبربي في فجر الدولة. –الفقيه أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي .118

 م.1989 -المبرب  –عبد الكبير العلوي المدغري. وزارة األوقاف والشؤون اإلس مية 

دار التراث  الفكر السامي في  اريخ الفقه اإلس مي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي. .119

 رة.القاه –

 . رسالةلترغيافهارس علماء المبرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر لعبد هللا المرابط  .120

 م.1982 –فاس  –ظهر المهراز  –جامعية مـرقونة بكلية اآلداب 

 لكبيرفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلس ت لعبد الحي بن عبد ا .121

 م.1986 –اس. دار البرب اإلس مي الكتاني، باعتناء إحسان عب

مان الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني.  حقيق عبد الرح .122

 لبنان. –بيروت  –اليماني وعبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية 

 بيروت. –دار صادر  –فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي.  حقيق إحسان عباس  .123

 

 

 

بد عحقيق قدس والخليل في الرح ت المبربيـة. رحلة ابن عثمان المكناسي نمـوذجا. جمع و ال .124

 م.1997 –إيسيسكو  –الهـادي التـازي. منشورات 

 مد بنقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ألبي طالب مح .125

 بيروت. –أبي الحسـن ابن عباس المكي. دار صادر 

 

 

 

 –لعربي تاب االكامل في التاريخ لعلي ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن األثير. دار الك .126

 .6ط  –بيروت 

 .1991 – 1ط  –بيروت  –كتاب سيبويه.  حقيق وشرح عبد الس م محمد هارون. دار الجيل  .127

 بيروت. –كشاف اصط حات الفنون لمحمد علي بـن عـلي التهانوي. دار صادر  .128

 يدة.الجد ي حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. دار الرشادالكشاف ف .129

 عليق ولسنة للعجلوني.  صحيح األكشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على  .130

 القاهرة. –دار التراث  –أحمد الق س 

 .م1982 –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجـي خليـفـة. دار الفكر  .131
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 بيروت. –لسان العرب البن منظور اإلفريقي المصري. دار صادر .132

 – 2ط  –لبنان  –بيروت  –بن حجر العسق ني. مؤسسة األعلمي للمطبوعات اللسان الميزان  .133

 م.1971

 

 

 

 

مد عبد د، محماء الموائد. العياشي. الرحلة. ليبيا طرابلس وبرقة.  حقيق سعد زغلول عبد الحمي .134

 –ة عيرة، محمود حسن عطية السعران ونبيلة حسن محمد. منشأة المعارف باإلسكندريالهادي ش

 م.1998

 م.1977 –الرباط  –مؤرخو الشرفا لليفي بروفنسال،  عريب عبد القادر الخ دي. دار المبرب  .135

كتبة . المالمثل السائر في أدب الكا ب والشاعر البن األثير.  حقيق محيي الدين عبد الحميد .136

 م.1990 –بيروت  –صيدا  –ة العصري

دي منتصف القرن العاشر المي  -مجتمع المبرب األقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري .137

 م.1995 –الرباط  –لهاشم العلوي القاسمي. وزارة األوقاف والشؤون اإلس مية 

ي. دار بن عرمحاضرة األبرار ومسامرة األخيار في األدبيات والنوادر واألخبار لمحيي الدين اب .138

 بيروت. –صادر 

اوي. المحاضرات في األدب واللبة ألبي علي اليوسي.  حقيق محمد حجي وأحمد إقبال الشرق .139

 م.1982 –بيروت  –دار البرب اإلس مي 

زيد. محمد بن سليمان الروداني من أع م المبرب في القرن الحادي عشر الهجري ألحمد بو .140

 م.1990 –منشورات عكاظ 

 م.1987 –س البستاني. مكتبة لبنان محيط المحيط لبطر .141

تيار المختار من كتاب: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لج ل الدين السيوطي. اخ .142

 محمد محمود صبح. مراجعة أحمد أحمد بدوي. دار القاهرة للطباعة. 

 لبنان. –مختصر  فسير ابن كثير. اختصار و حقيق محمد علي الصابوني. دار الفكر  .143

لطباعة لنصر لالشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي لعبد الحليم محمود. دار االمدرسة  .144

 القاهرة. –

د مد عبمدغرة وادي زيز، إسهام في دراسة المجتمع الواحي المبربي خ ل العصر الحديث ألح .145

 م.1996 –اللوي علوي. وزراة األوقاف والشؤون اإلس مية 

 بيروت. –دار صادر  –أنس المدونة الكبرى لإلمام مالك بن  .146

 –ديدة المدينة المنورة في رحلة العياشي. دراسة و حقيق محمد أمحزون. مطبعة النجاح الج .147

 م.1988 –الطبعة األولى  –الكويت  –الدارالبي اء، دار األرقـم للـتوزيع والـنشر

 مسند اإلمام أحمد بن حنبل. دار الفكر. .148

ن موسى اليحصبي السبتي.  حقيق أحمد يكن مشار  األنوار على صحاح اآلثار لعياض ب .149

 م.1982 –المبرب  –البلعمشي. وزارة األوقاف والشؤون اإلس مية 

ول. زء األالج -المصادر العربية لتاريخ المبرب من الفتح اإلس مي إلى نهاية العصر الحديث  .150

 م.1983 –الرباط  –لمحمد المنوني. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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ثاني. زء الالج -لمصادر العربية لتاريخ المبرب من الفتح اإلس مي إلى نهاية العصر الحديث ا .151

 م. 1989 –الرباط  –لمحمد المنوني. منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

لم المطرب من أشعار أهل المبرب البن دحية.  حقيق مجموعة. مراجعة طه حسين. دار الع .152

 بيروت.  –للجميع 

 م.1985 –هر الثقافة المبربية لمحمد بن أحمد بن شقرون. دار الثقافةمظا .153

م حـسن ق نعيمعجم األمثال ألبي الف ل أحمد ابن إبراهيم النيـسابـوري الميداني.  قديم و علي .154

 م.1988 – 1ط  –بيروت  –زرزور. دار الـكتب العـلمـية 

 م.1994 – 4 طدار الكتب العلمية   –فريد عبد العزيز الجندي ح معجم البلدان لياقوت الحموي.   .155

 م.1981 – 2ط  –معجم الصبير للحافظ سليمان بن أيوب اللخمي الطبراني. دار الفكـر .156

 م.1968 – معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة. دار العلم للم يين. بيروت .157

 حقيق  دلسي.يز البكري األنمعجم ما استعجم من أسماء الب د والمواضع لعبد هللا بن عبد العز .158

 م.1983 – 3ط  –بيروت  –وضبط مصطفى السقا. عالم الكتب

 م.1993 – 1ط  –معجم المـصطلحات الصـوفية ألنـور أبي خـزام. مكـتبـة لبنان .159

ت، دار بيرو –معجم المؤلفين،  راجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى  .160

 وت.بير –إحياء التراث العربي 

ابله قاني. المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المبرب للمهدي الوز .161

 المبرب. –وصححه عمر بن عباد. منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلس مية 

حمد أعباس المعيار المعرب والجامع المبرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس والمبرب ألبي ال .162

ون شريسي.  خريج جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي. وزارة األوقاف والشؤبن يحيى الون

 م.1981 –المبرب  –اإلس مية 

 مصر.  –المبرب البن سعيد.  حقيق شوقي ضيف. دار المعارف  .163

 م.1993 – 3ط  –الدار البي اء  –المبرب عبر التاريخ إلبراهيم حركات. دار الرشاد الحديثة  .164

 القاهرة. –مي فريقية والمبرب( ألبي عبيد هللا البكري. دار الكتاب اإلس المبرب في ذكر ب د إ .165

 م.1984  1ط  مقتطفات من رحلة العياشي)ماء الموائد( لحمد الجاسر. م دار الرفاعي الرياض .166

 لبنان. –بيروت  –مقدمة ابن خلدون. دار الجيل  .167

د عليق ص ح بن محممقدمة ابن الص ح في علوم الحديث ألبي عمرو الشهرزوري. شرح و  .168

 م.1995 – 1ط  –لبنان  –بيروت  –بن عوي ة. دار الكتب العلمية 

 – 1ط  –ملخصي رحلتي ابن عبد الس م الدرعي المبربي لحمد الجاسر. منشورات دار الرفاعي  .169

 م.1982

كريم.  لكريممناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا لعبد العزيز الفشتالي.  حقيق ودراسة عبد ا .170

 المبرب.  –ارة األوقاف والشؤون اإلس مية والثقافية وز

 عارف ة المع ل البازي. مطبع ب البديع للسجلماسي.  قديم و حالمنزع البديع في  جنيس أسالي .171

 م.1980 –1ط

–لبي اء الدار ا –المنزع اللطيف في التلميح بمفاخر موالي إسماعيل بن شريف. مطبعة إديال  .172

 م. 1993 – 1ط 

ف ألوقاالمبربية لألع م البشرية والح ارية لعبد العزيز بن عبد هللا. وزارة الموسوعة ا .173

 م.1975 –المبرب  –والشؤون اإلس مية والثقافية

 – 3ط  –لبي اء الدار ا –بيروت. دار الرشاد الحديثة  –. دار اآلفا  الجديدة الموطأ لإلمام مالك .174

 م.1985
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 م.1975 – 2ط  –بيروت  –هللا كنون. دار الكتاب اللبناني النبوغ المبربي في األدب العربي لعبد  .175

اني لوفـرانزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، لمحمد الصبير بن الحاج ابـن عبـد هللا  .176

 الرباط. -مكتبة الطالب  – 2ط  –النجار المراكشي الوجار.  صحيح هوداس 

 هرة.القا –عابدين  –ث اإلس مي نساء الصحابة لعبد العـزيز الشنـاوي. مـكتبـة الـترا .177

 محمد نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر و طوان لمحمد بن قاسم بن زاكور.  حقيق .178

 م.1967     -الرباط  –حجي وأحمد إقبال. المطبعة الملكية

جي نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد الطيب القادري.  حقيق محمد ح .179

 م.1982 – 1ط  –الرباط  –ق. نشر و ـوزيع مكتـبـة الطـالب وأحمد التوفي

 نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب ألحمد بن محمد المقري التلمساني.  حقيق إحسان .180

 م.1988 –بيروت  –عباس. دار صادر 

 نكت الهيمان في نكت العميان لص ح الدين خليل بن أيبك الصفدي. دار المدينة. .181

ـشورات امة. منالهـر الديباج ألحمد بابا التنبكتي.  قديم عبد الحميد عبـد هللانيل االبتهاج بتطريز  .182

 م.1989 – 1ط  –طرابلس  –كـلية الدعوة اإلس مية 

 

 

  

دادي. دار أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لمحمد باشا البب –هدية العارفين  .183

 م.1980الفكر 

 

 

 

الدار البي اء  –برب األقصى لمحمد بن  اويت. دار الثقافة العربية الوافي باألدب العربي في الم .184

 م.1984 –ط 

 م. 1972الوافي بالوفيات للصفدي باعتناء س . ديدرينغ.  .185

جي حوصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون اإلفريقي.  رجمة محمد  .186

 م.1983 – 2ط  –بيروت  –ومحمد األخ ر. دار البرب اإلس مي 

لعربي اتراث وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين علي بن أحمد السمهودي. دار إحياء ال .187

 م.1981–  3ط  –لبنان  –بيروت  –

سان يق إحوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ألبي العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان.  حق .188

 لبنان. –بيروت  –عباس. دار الثقافة 

 

 

 

رح ر في محاسن أهل العصر ألبي منصور عبد المالك الثعالبي النيسابوري. شيتيمة الده .189

 م.1983 – 2ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –و حقيق مفيد محمد قميحة 

وثقى وة الفر األزهري. مطبعة العرظا ان مذهب عالم المدينة للبشيراليواقيت الثمينة في أعي .190

 م.1907 القاهرة

 

 ن

 هـ

 و

 ي



  هـ( الرحلة والرحالة1090ماء الموائد ألبي سالم العياشي)ت 
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 :يحاألطار – 3
لد سقاط مرقونة ه(  قديم   و حقيق خا1090حلة العياشية ماء الموائد ألبي سالم العياشي )تالر     

 (م2000-1999خ.ك. اآلداب ظهر المهراز فاس )
 :المج ت

  م. 1958سنة  -نونبر  – 2دعوة الحق، العدد 

  م. 1958سنة  -دجنبر  – 3دعوة الحق، العدد 

  م.1959سنة  -، يناير  4دعوة الحق، العدد 

  م.1963سنة  – 8العدد  –مجلة  طوان 

  1970سنة  – 3–2العدد  –مجلة الثقافة المبربية . 

  م.1970يناير سنة  – 8العدد  – اريخ وح ارة المـبرب  –الجزائر  –مجلة كلية اآلداب 

  م. 1985سنة  – 5مجلد  –جدة  –مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

  م. 1975نة س – 3–2السنة  – 3المناهل، العدد 

  م.1976سنة  – 5المناهل، العدد 

  م.1978سنة  – 7السنة  – 18المناهل، العدد 

 
 



  د. خالــد سقــاط 
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 فهرس الموضوعات

 

 أ .........................تقديم الدكتور عبد هللا بنصر العلوي

 3 ...............................................................المقدمـة

 ...................................ة الحجازيةفن الرحل:  مـدخـل

 

11 

 القسم األول: الدراسة

 ...........................سالم أبو والرحالة البيئة  األول: الفصل

 

19 

 91 ......ومكانتها بين الرحالتماء الموائد الثاني: الرحلة  الفصل

 مصادر ومراجع ودراسات حديثة وأبحاث : الثـالث الفصل
 ........ومقاالت حول الرحلة العياشية ومؤلفها

 

 

113 

 القسم الثاني

 ....................................تحقيق إقامته بمكة                

 

131 

 277 ...................تحقيق إقامته بالقدس                

 345 ...................الفهارس
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