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 التَّخصصيَّةمجلَّة المخطوطات والمكتبات لألبحاث 

 

 
هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية واملكتبية يف اجلامعات العربية، 

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
كون موئال ثقافيا املستقبل اجمليد، وأن نهندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام 

ة هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكري
تكار بوالرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو اال

والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع منها اإلبداع يف البناء 
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 

دمة القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خواملتخصصة، وابستخدام 
الباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، 

، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضااي الرتاث واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف
واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، والباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز 

عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول
املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا، وستقوم بنشر األحباث  من

نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا
يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق 

ة الرتاثية النفيسة، وجواهرها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوي
فات ومعارف ه اآلابء واألجداد من علوم وثقاالوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلف

 وفنون.
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ABSTRACT 

  It is a fact that history has been related to medicine since ancient times, and thus it is impossible 

to separate them as we cannot study any topic related to medicine without referring to the historical 

background of the disease and its development. Therefore, this link, as the state of Tripoli in the 

West, like other regions of North Africa, has been exposed to several natural and human crises and 

disasters in different historical periods, due to its important strategic location on the African 

continent and overlooking the Mediterranean Sea. 

  This research focuses on four main axes through which one of the deadly phenomena represented 

by epidemics and diseases will be presented throughout ancient and modern history, and their 

impact on the demography of the region. The state of western Tripoli during the nineteenth century 

AD was under the second direct Ottoman rule during the period from 1835-1911 AD, Epidemics 

swept through it, just like other Ottoman provinces, and left grave impacts, both on social and 

economic conditions, as well as political, through the role of the Ottoman authorities in dealing 

with these disasters. 

  It could be said that those who follow the history of western Tripolishould know the historical 

phenomena that preceded this period, and the reasons for the spread of epidemics, whether direct 

or indirect, and highlight them for their historical importance and take benefit of the advantages 

and disadvantages of ways and means of dealing with them today. This information has been 

recorded and drawn from the most important historical sources which were published and 

unpublished in Ottoman documents. 

  Therefore, it could be concluded that the natural factor and climate change played an significant 

role andcaused natural disasters and harm to humanity, as the shortage and lack of rain contributed 

to the decline in agricultural production, which caused malnutrition, the spread of epidemics such 

as the disease and others, as well as the large number of wars. That the Ottoman Empire fought in 

and out its field (wilayas), this resulted in the deterioration of economic conditions, which 

encouraged an increase in taxation and contributed to the high cost of living, and pushed the state 

authorities to establish hospitals as part of their interest in the health aspect. 

Key words: epidemic, drought 
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 الملخص

ارتبط التاريخ ابلطب منذ القدم, وال ميكن الفصل بينهما حيث ال نستطيع دراسة أي موضوع متعلق ابلطب دون 
لغرب االرجوع إىل اخللفية التارخيية للمرض والتطور الذي شهده, هنا نوضح هذا االرتباط حيث تعّرضت والية طرابلس 

مثل غريها من مناطق مشال أفريقيا إىل عدة أزمات وكوارث طبيعية وبشرية,  يف فرتات اترخيية خمتلفة حبكم موقعها 
 االسرتاتيجي املهم يف قارة أفريقيا واملطل على البحر املتوسط.

األوبئة واألمراض  ة يفيركز هذا البحث على أربع حماور رئيسية من خالهلا سيتم عرض إحدى الظواهر الفّتاكة املتمثل
عرب التاريخ القدمي واحلديث,  وأتثريها على دميوغرافية املنطقة,كانت والية طرابلس الغرب خالل القرن التاسع عشر 

وقد اجتاحتها األوبئة أسوًة  م,1911-1835امليالدي حتت احلكم العثماين املباشر الثاين خالل الفرتة املمتدة من 
ثمانية, وتركت آاثراً جسيمة سواء على األوضاع االجتماعية واالقتصادية, فضاًل عن السياسية بغريها من الوالايت الع

 من خالل دور السلطات العثمانية يف التصدي هلذه الكوارث.
واملتتبع لتاريخ طرابلس الغرب آنذاك يتوجب عليه معرفة الظواهر التارخيية اليت سبقت هذه الفرتة,  وأسباب انتشار   

سلبيات و  سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة, وتسليط الضوء عليها ألمهيتها التارخيية واالستفادة من اجيابيات األوبئة
ها بعض الواثئق ة  أمهيطرق ووسائل التعامل معها يف يومنا هذا, مت سرد واستقاء هذه املعلومات من مصادر اترخيية أصل

 العثمانية املنشورة وغري املنشورة.
لذلك مت التوصل إىل أن العامل الطبيعي, وتغري املناخ هلما  دور مهم وهو ما أدى إىل كوارث طبيعية , وضرر  استناداً    

على البشرية , كما ساهم ُشح وقلة األمطار يف اخنفاض اإلنتاج الزراعي مما سبب يف سوء التغذية,  وانتشار األوبئة مثل 
ألوضاع ضتها الدولة العثمانية يف والايهتا وخارجها, نتج عن ذلك تردي االطاعون وغريه,  فضالً عن كثرة احلروب اليت خا

الية إلنشاء دفع بسلطات الو مما االقتصادية وهو ما دفع إىل  زايدة فرض الضرائب واليت سامهت يف غالء املعيشة,و 
 املستشفيات كجزء من اهتمامها ابجلانب الصحي.

ؤون نية  قامت بعدة إصالحات وتنظيمات إدارية حديثة للبالد مثل تنظيم شتارخيية توضح أبن الدولة العثماالشواهد ال  
 نلحظ ذلك يف أهم املستشفيات املوجودة يف العهد العثماين الثاين ابلوالية.و البلدايت, 

 , الكرنتينة.انتالوابء, اجلفاف, البيمارستا الكلمات املفتاحية:
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 :املقدمــــــــــــــــــــــــــــــة
اجملتمعات عرب العصور التارخيية املختلفة مّرت ابلعديد من األزمات كظاهرة غرّيت جمرايت األحداث الدولية, نذكر    

عدية واألوبئة الفّتاكة اليت أودت حبياة السكان مثل تفشي وابء يف الربع األخري يف هناية القرن التاسع 
ُ
أمهها األمراض امل

, حيث رأي أغلب الباحثون ضرورة دراسة هذه املشكلة ومعرفة انعكاساهتا م1860عشر داخل الصني مبقاطعة يوانن 
على أوضاع احلياة اإلنسانية والبيئية, مع تزامن ظهور جائحة كوروان كوابء خالل القرن احلايل لسرعة انتقاله وانتشاره 

ة وفق رؤية اترخيية يخ تلك األوبئبوسائل متنوعة, عّم كل قارات العامل, والتصدي له ابإلمكانيات املعاصرة, وربطه بتار 
من األمم السابقة, رغم أتخرها وعدم مواكبتها التطور يف دول أورواب وُصنفت بدول العامل الثالث, إال أنه كان هلا ثقافة 

عدية.
ُ
 طبية واسعة سواء ابلطرق البدائية أو احلديثة, واستحداث إصالحات وتنظيمات داخلية للحد من األمراض امل

ت والية طرابلس كان  حيثممارسة الطب و مسامهة يف تطور الذي شهدته والية طرابلس الغرب, لتنوع احلضاري لكان و    
م, 1911-1835الغرب خالل القرن التاسع عشر امليالدي حتت احلكم العثماين املباشر الثاين يف الفرتة املمتدة من 

تتمتع و  على البحر املتوسط ومطلةية إسرتاتيجية ذات أمهوهي إحدى تلك املناطق اليت اجتاحتها األمراض, ألهنا 
 حمطة سياسية واقتصادية مهمة.خبصائص طبيعية وجغرافية, جعلت منها 

, والدويلاإلقليمي و ح األمهية العلمية اليت تكمن وراء دراسة مثل هذه املواضيع على الصعيد احمللي يوضتوهنا البد من   
جُماهبة  من كيفيةتفادة ألجل االس, والتطور الذي شهده, وارتباطه ابلعلوم الطبية البحث عن اخللفية التارخيية للمرضوهو 

 .هكذا أمراض فّتاكة

الصحي,  عيهو أثر ابلغ على اجملتمع اللييب و  اهل ةمهموأزمة تسليط الضوء على حدث  إىل ختيارييرجع سبب او   
عثمانية الوقت احلاضر أخذ التدابري واإلجراءات ال ملاذا مل يتم يفإشكالية تطرح نفسها هنا: نواجه ك اولتحقيق كل ذ

السابقة للحد من تفشي األوبئة رغم توفر اإلمكانيات واملعدات الطبية املتطورة اآلن؟, مث نقف عند تساؤالت مباشرة: 
ئة؟ وإىل بكيف تصدت السلطات العثمانية هلذه األو   ماذا يُقصد ابلوابء؟ ما األسباب اليت أدت لظهوره؟ ما أهم األوبئة؟

 منها؟. أي مدى جنحت يف الوقاية
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عدية واملميتة, انالوقوف على  أما أهداف الدراسة تتمثل يف التعرف على الوابء وأسبابه, مع  
ُ
تقااًل إىل طرق األوبئة امل

عطيات من خالل املنهج التارخيي الذي يقوم على ساليت استخدمتها السلطات العثمانيةالوقاية 
ُ
د ر , مت سرد تلك امل

اين: والية طرابلس الغرب, التحديد املك وحتليل الظاهرة بطريقة وصفية واستقرائية لدراسة األوبئة عرب التاريخ, ووفقه مت 
ة, ابالعتماد متهيد وثالث حماور رئيسالدراسة يف نوجز , م1911- 1835الزماين: العهد العثماين الثاين والتحديد 

 على عدة دراسات سابقة أمهها:

لعديد من الدراسات اليت تطرقت ملوضوع الوضع الصحي يف والية طرابلس الغرب وتناولته من زوااي خمتلفة هناك ا 
ومتنوعة, ونستعرض إحداها واليت كانت عبارة عن حبوث ألبرز الباحثني, مت االستفادة منها يف التعرف على األوبئة يف 

ندوة العلمية التاسعة أعمال ال -ث وأوضاعها الصحية ومصادرها :فرتات اترخيية خمتلفة للوالية قبل وفرتة دراسة هذا البح
. ((م1950-1835األوضاع الصحية يف ليبيا )).  م2001_7_4, 6-30اليت ُعقدت مبدينة املرج يف الفرتة 

 حترير:حممود أمحد الديك. طرابلس: منشورات املركز الوطين للمحفوظات والدراسات التارخيية.
 

 التمهيـــــــــد:

ات مساحة شاسعة ذمثلما ذكرها األنصاري أبهنا طرابلس الغرب ملنطقة اإلطار اجلغرايف قبل الولوج للدراسة ُنشري إىل   
لرومي أي) البحر احيدها مشاالً البحر تقع يف مشال أفريقيا, حيدها من اجلنوب الصحراء الكربى, وشرقاً احلدود املصرية, 

استخدم العثمانيون اسم طرابلس الغرب للداللة على ليبيا منذ القرن السادس عشر  ,(1)واجلزائر , غرابً تونس(املتوسط
 اليوم. وهي احلدود اجلغرافية لليبيا امليالدي

,واستمر ُعرفت حبكم الباشاوات, اليت م1835 -1711(2) إايلة طرابلس الغرب إىل حكم األسرة القرمانلية خضعت  
خ املنطقة, ويف فرتة اترخيية مهمة يف اتريثي مستقل عن الدولة العثمانية, قرن وربع من الزمان, وفق حكم ورا حكمها

                                                           
)1 (al'ansariu,'ahmad bik alnayb(1899m). almunhal aleadhab fi tarikh tarabulus algharbi. trabls: 

maktabat alfurjani.( d.t).j1, s: 9. 

)2 ('usrat turkih mawtinuha al'aslii madinatan qurman bibilad al'anadul wafda jidahum 'iilaa 

tarabulus waindamaj mae 'ahl albilad wasahirhm, ynzr: mykaky, rdulfu.(1961m) . tarabulus 

taht hakam 'usrat alqarmanilaa. (tr: th fwzy). (mr: hasan mahmud wakhr). alqahrt: mutbaeat 

albayan alerby. d.t, s: y 
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ونقطة حتول متيز عهدها بتغريات كبرية أبرزها قوة األسطول البحري القرمانلي يف املياه اإلقليمية وعلى سواحل البحر 
صار الذي فرضته منذ عام م, ومع أمريكا واحل1770املتوسط مما أدى إىل حروب خارجية مثل حرهبا مع روسيا عام 

م, وأيضًا مّرت البالد ابالضطراابت املتواصلة اليت أدت إىل انتشار الفوضى وسوء اإلدارة السياسية املتمثل يف 1801
 .(3)الصراع على السلطة وثورات داخلية, وسوء األوضاع االقتصادية بكثرة فرض الضرائب على األهايل

عدها إىل عدة أزمات كان هلا انعكاس على أوضاع املنطقة مما أدى هلجرهتم وب خالل عهد األسرة تعرضت اإلايلة  
كالت أن كل جمتمع جيابه يف جمرى حياته مش ))للمناطق اجملاورة, فأشار توينيب عن حتدايت الشعوب هلكذا أزمات:

فسر أبن هناك أفريقيا و , مثل مشكلة اجلفاف الذي طال مشال ((متعاقبة, وأن إبراز كل مشكلة هو حتِد ابجتياز جتربة
 نوجز بعضها: انطالقاً من ذلك( 4)مجاعات من السكان مل يستطيعوا جُماهبة التحدي ابلبقاء ففضلوا االستجابة إىل اهلجرة

م كان لرتدي الوضع االقتصادي وارتفاع املواد الغذائية وغالء املعيشة 1745-1741يف األعوام  اجملاعات والقحط: -
إىل اجلفاف وقلة األمطار إىل تلف احملاصيل الزراعية, وفقدان الدواب, نتج عنه وفاة أعداد   , أدى(5)وقلة األمطار

 .(6)كبرية من السكان, وتضرر إقليم برقة أكثر من غريه من هذه الكارثة 
م اجتاحت مدينة بنغازي وضواحيها جماعة أعقبها تفشي لوابء الكولريا 1767اشتدت األزمات وتوالت ففي عام 

فتك  (8), ولقلة الوعي الصحي وعدم وجود أطباء(7)ذا العام, مع استمرار اجملاعة نقصت اإليردات البحرية طوال ه

                                                           
)3   ( firu, sharil. (1994m). alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitali. (tr: 

muhamad eabdalkrim alwafi), tarabls: almunsha'at aleamat lilnashr waltawzie wal'iielan. ta3, s: 

261-443.   

)4) tawynbay, 'arnulud. (2011m). mukhtasar dirasat altaarikh. (tr: fuad muhamad shbl). (mr: muhamad 

shafiq gharbal). ( taqdym: eiadat kahylt). alqahrt: almarkaz alqawmi liltarjimati. ja1, s: 104, 115-119. 

)5) fi eam 1741m zuhur marad eurf mhlyaan ba( samhuda) hu nawe min alhuma. yunzr: hasana, hasan 

alfuqyh. (2001ma). alyawmiat alliyabiatu. (thaqiqa: muhamad al'astaa, eammar jahiydira). tarabls: 

manshuirat markaz jhad alliybii lildirasat altaarikhiat.alhamish raqm 3, sa: 673   

(6)firw, sharil. alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitalii. masdar sabiq, s: 302.  

(7)alwadani, fatahiat mahmid. (2018ma). al'azamat bi'iialat tarabulus algharb fi aleahd alqirmanli 1711-

1835mu. risalat majsatayr ghyr manshurati. al'ukadimiat alliybia . farie misratat, s: 70-71. 

(8)eind ziarat alrahalat alainjliz al'akhawayn hinri wafridrk bitshi lilsaahil alliybii min tarabulus 'iilaa 

alhudud alsharqiat lahizaan aintishar al'amrad waeadam wujud 'atba'a, wa'athna' rihlatahuma kan maeahum 

tabib tawafud ealayh alzuwwar lileilaj wa'ahamu al'amrad andhak marad aleuyun walduwzuntariaa 

almuzaminat walshaayieat sababaha talawuth altaeam walma'. yunzr: biatshi, hinri wafaridrik.( 1996ma). 

al'akhawayn bitshi walsaahil alliybi 1821-1822ma. (tra: alhadi mustafaa 'abu laqimata). binghazy: 

manshurat jamieat qariunis. ta1, s: 6-7, 88. 
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مما اضطر ( 9)أبرواح عديدة, لعدم نقل املوتى للمقابر, والبعض يقومون ابلدفن يف املنازل, وتراكم اجلثث يف الشوارع
 .(10)ابلبعض اهلجرة حنو مصر وتونس

,أشارت اآلنسة (11)الطاعون اإلايلة الذي انتشر يف املنطقة الشرقية خاصة يف بنغازي ودرنة اجتاح وابء األوبئة: -
ما حيدث يف مدينة طرابلس ُمرعب لتفشي وابء الطاعون من أشخاص قادمون من تونس والذي فتك (12)توللي

م تفشي 1788بسكاهنا, موضحًة من خيرج مير بفرتة حجر صحي طويل األمد ال يقل عن تسعني يوماً, أما يف عام 
وكان طاقمها  ة رست ابمليناءالطاعون مرة أخرى مدينة بنغازي عن طريق سفينة قادمة من القسطنطينية حمملة بشحن

 .(13)مصابون ابلوابء 
الً عن  صارمة للقضاء على األزمات اخلانقة, فض تمما يسبق يتضح أسباب اهنيار األسرة القرمانلية عدم اختاذ قرارا  

ين اكثرة الثورات الداخلية, وسياسة االقرتاض اخلارجي والتضييق عليها, وضعف ابشاواهتا نتج عنه عودة احلكم العثم
 املباشر الثاين لطرابلس الغرب من جديد.

 
 تعريف الوابء واألسباب وأهم األوبئة: -احملور األول 

يف أوائل القرن التاسع عشر اشتدت األزمات واألمراض الفتاكة مما دفع ابلسلطات احمللية الختاذ إجراءات الوقاية   
اليت تُعرب مدلوالهتا و املصطلحات بعض نظراً الرتباط اللغة ابلتاريخ جيب التعرف على والصحية حلماية سكان املناطق, و 

 عن أي ظاهرة اترخيية, , فنوضح ذلك :

                                                           
(9)rusi, 'iituri. ( 1974m). libia mundh alfath alearabii hataa sanat 1911m.( tr: khalifat muhamad altlysy). 

trabls: aldaar alearabiat lilkutab. t1 . s: 362.   

(10)firw, sharil. alhawliaat alliybiat mundh alfath alearabii hataa alghazw al'iitalii. masdar 

sabiq, s: 324. 

(11)aintashar waba' alttaeun eam 1733m walaqad tadararat minh alqunsuliat alfaransiat walati 

najaa minha arbet eshr shkhsaan, rawsi, 'iituri. libia mundh alfath alearabii hataa sanat 1911m . 

masdar sabiq, s: 334. 

(12)tawalaly: shaqiqat alqunsul alanjiliziu almastar ritshard tawalali aldhy kan sfyraan libiladih 

fi madinat tarabulus lifatrat aistaghraqat eshrt 'aewam (1783-1793ma) fi bilat al'usrat 

alqurmanliati. yunzr: tawlali. (1967ma). eshrt 'aewam fi tarabulus 1783-1793ma. (tr: eibdaljulyl 

altaera). binaghazi: dar libiaan lilnashr waltawzie, s 7, 181 

(13)tawlli. eshrt 'aewam fi tarabulus 1783-1793m . masdar sabiq, s: 209 
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 :أوالً : التعريف

الوأب الطاعون ابلقصر واملد واهلمز , وقيل هو كل مرٍض عام , إن هذا الوابء رجز ومجع املمدود أوبئة, ومجع  لغًة: -
و أرض وبيئة على فعيلة , وموبوءة , وموبئة أي كثرية الوابء . واالسم البيئة إذاً كثر مرضها, واستوأبت  املقصور أوابء ,

 .(14)البلد واملاء

هو حالة مرضية حتدث عندما ُتصاب جمموعة بشرية حمددة يف اجملتمع مبرض معني فيجب دراسة احملددات  اصطالحاً: -
 .(15)املؤثرة

قاراته املختلفة.  على مستوى دول العامل يفاألوبئة اليت تُعد كارثة اليت سببت يف  سباباألابلتايل هناك جمموعة من 
 نوضح أمهها :

 اثنياً : األسباب:

 األسباب الطبيعية: -1
طويلة األجل أو األخطار الكامنة تؤدي على املدى البعيد إىل أشد أنواع الكوارث, الرتباطها   الكوارث الطبيعية  -

ل اليت يُعد من أخطر املشاك , الذيواجلفافوالزالزل واالنزالقات األرضية  مثل الفيضاانتبعدة متغريات وجماالت 
يُقصد به نقص ماء , (16)اهرة اجتماعية واقتصادية, ملا ُيسببه من أزمة خانقة كظتواجه العامل على مّر العصور التارخيية

الرتبة الذي يؤدي إىل نقص كمية املاء الداخلي للنبات بدرجة تقلل من منوه, وابلرغم من أن ضرر اجلفاف يسببه أساساً 
فكانت العرب , (17)رإال أن الضرر يزداد ابلعوامل اجلوية ألنه أساساً حمصلة العالقة بني املطر واحلرارة والتبخ نقص املاء,

                                                           
(14)abn mnzwr, (2003m). lisan alearab , alqahrt: dar alhadith , tabeat murajaeat wamushahat 

bimaerifat nukhbat min alssadat al'asatidhat almutakhasisin. mj9, s: 199 

(15)mndyl, 'ahmid. ( d.t ). ((ealam alwibayiyat nazratan eamatan )) . tr: khalid sabr, muqalat 

PDF, al'iiskandariat: almaehad aleali lilsihat aleama. s: 9. 

(16)mahsub, muhamad sabari, wa'arbab, muhamad 'iibrahim. (1998m). al'akhtar walkawarith 

altabieitu. alqahrt: dar alfikr alearabi. t1, s: 17, 14. 

(17)waltawn, kint. ( 1990m). al'aradi aljafa . ( tr: eali eabdalwhab shahina). al'iiskandrit: 

alnnashir almaearif. da.t , s: 17-18. 
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ارثة كهبذا الصدد توضح وثيقة بتعرض طرابلس الغرب إىل  , (18)تكثر فيهن اجملاعات أل شتاءيف فصل التسمي القحط 
, (20)اجلبل الغريب(19)سنجقوجوع وطلب مساعدات من السلطات العثمانية من قبل أهايل قحط نتج عنها السيول, 

األمطار,  بيئية كربى, فأرتبط ذلك بعناصر املناخ الرئيسية وتتمثل يففرتات زمنية معينة عرضها إىل كوارث ه حدوثو 
 .(21)واحلرارة , والرايح اليت حتدد إذ كانت املنطقة جافة أو شبه جافة أو رطبة أو شبه رطبة

جتدر و  ,تعرض الثروة احليوانية والزراعية لآلفات واحلشرات مما سببت أضراراً جسيمة على اإلنسان واحليوان والنبات  -
 , وكانت خسائر(22)م1891-1890اإلشارة هنا أبن خالل اإلدارة العثمانية للوالايت العربية اجتاحها اجلراد عام 

استندان إىل وثيقة م 1900في عام , ف(23)عشاب كبرية يف البيئة الزراعيةاألرضية أو املشرية أو احل من اآلفاتاحملاصيل 
مصراتة يف  نوبيةواجل الساحليةملناطقها  طرابلس الغرب والية اجتاحت على شكل أسراب كبرية اليتغزو اجلراد توضح 

 .(24)فزان أدى إىل ضياع احملصول وهالك عدد كبري من األراضي واحليواانتو  واخلمس واتجوراء

                                                           
)18  ( mazdur, samyt.( 2008-2009m). (( almajaeat w al'awbiat fi almaghrib al'awsat 1192-1520m 

)). risalat majistir manshuratan , jamieat munturi. qisintinat, s: 16. 

(19)alsnjq: hu wahdat 'iidariat wa'ahad 'aqsam al'iidarat fi aldawlat aleuthmaniati, walliwa' hu 

alsanjuq aldhy yashmal eshrt aiqdiat, 'ay hu dun alliwa' w 'aelaa min alqda'. yunzr: saban, shil. 

(2000m). almuejam almawsueiu lilmustalahat aleuthmaniat altaarikhitu. (mr: ebdalrzaq 

muhamad hasan birkat). alryad: maktabat almalik fahd alwtniat, s: 136. 

(20)wathiqat raqm 127, 137. 'awnal, 'uwghur, wakharun.(2013ma). tarabulus algharb fi 

alwathayiq aleuthmaniati. 'iiedad: kamal ghur wulqan wakharun, swr: shafiq qan yalmaz. (tr: 

salih saedawy,ghrafik, 'iisra' 'aqi biraq). astanbul: almudiriat aleamat lidawr almahfuzat 

alrasmiati, riasat dayirat al'arshif aleithmani. tabaeat sijiyl 'uwfasat. d.t, s: 412, 439. 

(21)salh, munasif mahmid. (2014m). (( alsudud wadawruha fi alhadi min ainjiraf alturabat fi 

mintaqat 'abutrabat fi shrq libia )). Internaional Journal Of Environmeut . almaraj , jamieatan 

binaghazi, sadarat shahr 6, s: 164-165. 

(22)albizaz, muhamad al'amin.(1992ma). tarikh al'awbiat walmajaeat bialmaghrib fi alqurniayn 

alththamin eshr walttasie eushr. alribat: manshurat kuliyat aladab waleulum al'iinsaniat. da.t, s: 

319. 

(23)ramih ,ahamd ealy.(1971m). 'asasiat eilm alhashrati. birut: dar alkutub aleilmia .d.t, s: 12. 

)24( wathiqat raqm 202, milafa alziraeat , trabls: dar almahfuzat alttarikhia . 
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 املستنقعات والُسبخات يف مدينيت طرابلس وبنغازي ألهنما أراِض منخفضة تؤدي لتجمع مياه األمطار والوداينوجود   -
يف كوارث بيئية  سببفيها, مما تشكل خطراً على السكان, وعدم وجود شبكة مياه للتصريف الصحي وللمياه الراكدة يُ 

 .(25) البكترياي والفريوسات الضارة ظهور األوبئةبوجود 

طبائع الناس  بري يفاألثر الكو دوره املهم, و إىل أمهية املناخ لتفسري الظاهرة التارخيية لقد أوضح بن خلدون يف مقدمته 
املعتدلة تكون  فاألقاليم ,وعاداهتم ُمربزاً ذلك خالل العديد من املواقف أمهها دور املناخ يف سيادة حاليت اجلوع والرخاء

يف نظره صاحبة احلظ األكرب من التحضر ملا يتوفر فيها من العلوم والصنائع واملباين وخمتلف األقوات والفواكه 
, أما األقاليم الغري معتدلة سكاهنا أقل حتضراً, ويعيشون يف (26)سكاهنا ابلنقدين العزيزينواحليواانت,وأغلب معامالت 

 .(27)وأبنيتهم بسيطة جداً من الطني والقصب وال يتعاملون ابلنقدين, خصاصة ويقتصر غذائهم على الذرة والعشب

 األسباب البشرية : -2
ورواب وبالد الشرق قاعدة مهمة ألزاد من أمهيتها اإلسرتاتيجية لتكون طرق التجارة الربية والبحرية اليت مّرت ابلوالية  -

 (28)قوافلها أتثرها بطبيعة الدول اجملاورة, عن طريق التجارة و و ,براً وحبراً  العريب التصاهلااألوسط, وكذلك لبالد املغرب 
 .(29)القحط واجلفاف أدى إىل هجرة األهايل خاصة فرتات

 .(30)ثرة احلروب والثورات الداخليةسوء األوضاع السياسية وك -

                                                           
(25)'abu shawyrb, eabd alkarim. (2005m).(( al'awdae alsihiyat fi almujtamae alliybii fi alfatrat 

ma bayn 1835-1950ma)). 'aemal alnadwat aleilmiat alththaminat alty euqidat bialmarkaz fi 

alfatrat 26-27- 9-2000m, tahrir: mahmud 'ahmad aldiyak. taraabls: markaz jhad alliybayn 

lildirasat altaarikhiat, s: 167. 

(26)yuqsd bihima aldhahab walfida . bin khaladuna, eabd alruhmin bin mahmid(2014ma), 

muqadimat bin khildawn. tahqiq: eali eabdalwahid wafi. 'iishrafa: dalia muhamad 'iibrahim. 

masr: dar nahdat musr. t7, s: 393. 

(27)nafsih walsafha 

 

(28)sharaf , eabd aleaziz tarih.(1971m). jughrafiat libia. al'iiskandariat: munsha'at almearf . ta2, 

s: 13 

(29)almahjub, amal.(2006ma). al'awbiat walmujaeat fi wilayat tarabulus algharb 1835-1911mi. 

tarablus: manshurat markaz jhad alliybin lildirasat altaarikhiat. ta1, s: 100-101. 

(30)marjie nafsih , sa: 101-103. 
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تدهور الوضع االقتصادي بفرض الضرائب على السكان يف سنوات اجملاعة, أدى لسوء املعيشة إضافة إىل سوء  -
األوضاع السياسية اليت أدت لتدهور الوضع االقتصادي و زايدة الضرائب على السكان يف سنوات اجملاعة خاصة على 

 .(31)التجارة , مما أدى الرتفاع األسعار

تنتقل عرب اهلواء واألطعمة  ألن األوبئة( 32)والشوارع الرئيسية,والصحية املرافق السكنيةداخل  العامةابلنظافة  االهتمام -
 .(33)والشراب امللوث مثل الكولريا عن طريق اجلهاز اهلضمي 

أدي إىل بروز دور الصحف احمللية مثل: طرابلس الغرب,  جديدة ونقص الوعي الصحيوأوبئة  تزامن ظهور أمراض -
 .(34)الرتقي, الرقيب وغريها, للتنبيه واإلرشاد والوقاية من تلك األمراض اليت كانت منتشرة

 
 :وبئةاثلثاً: أهم األ

لى املالحظة عن قرب الوصفية اليت تقوم ع األوىليوضح شلدون أبن دراسة علم األوبئة وكيفية انتشاره يتم بطريقتان:   
هي دراسة مدى تكرار هذه األوبئة وأين ومىت حدثت و  والثانيةاحلاالت اليت تنشأ خالل االنتشار الطبيعي للمرض, 

الطريقة االسرتجاعية اليت تتم من خالل تقارير الرحالة وخاصة األطباء وكتبهم ومذكراهتم, وتُعد كتب التاريخ اليت يتعرض 
 .(35)يها املؤرخون لوصف األوبئة مصدراً مهماً هلا فآثران هنا الرتكيز على هذه الطريقة من خالل كتاابت أولئكف

                                                           
(31)mhmud, hasan salayman. (1962ma). libia bayn almadi walhadira. alqahirat: muasasat sajal 

alearab. da.t, s: 195 . 

(32)wathiqat raqm 148. ( 1974ma). wathayiq tarikh libia alhadith alwathayiq aleithmaniat 

1881- 1911m. (tr: eabd alsalam 'adhma). (mra: 'ahmad sadaqi aldajani). biurut: dar sadr, s: 255- 

256. 

(33)wats, shldwn. (2010m). al'awbiat walttarikh almarad walquat wal'iimbrayaliatu. (tr: 'ahmad 

mahmud ebdaljwad). (mr: eimad sbhy). alqahrt: almarkaz alqizmiu liltarjima. s: 8. 

)34( almhjwb, amal mahmid. (2005m).(( tathir al'awbiat wal'amrad walmajaeat ealaa 

almujtamae alliybii fi aleahd aleithmanii alththani 1835-1911ma)). 'aemal alnadwat aleilmiat 

alththaminat alty euqidat bialmarkaz fi alfatrat 26-27- 9-2000m, taraabilsa: markaz jhad 

alliybayn lildirasat altaarikhiat, s: 275. 

(35)wats, shalduna. al'awbiat walttarikh almarad walquat wal'iimbirayalia. marjie sabqa.s s: 14- 

15. 
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اء البشرية مجعاء سابقاً إىل أمراض ُمعدية وأوبئة خطرية, ُتسببها الفريوسات والبكترياي والطفيليات يف كل أحنتعرضت   
قة ابجملموعات الكبرية من السكان, فكان لزامًا وضروري اكتشاف غريت من جمرى التاريخ, ألن هلا عال(36)العامل

اللقاحات والطرق العالجية للحد من تفشيه, وما حيدث اآلن يف دول العامل من انتشار لوابء كوروان ما هو إال امتداد 
 لذلك وطرق انتقاله, ُنشري هنا إىل بعضها واليت تفشت يف والية طرابلس الغرب:

احليوان, الرباغيث, مشرتك بني اإلنسان و  يُعد من اخطر األوبئة هو عدوى بكتريية حادة تنتقل عن طرق الطاعون:-1
يؤثر  هألن ف الطاعون الدبلي, وإنتان الدم, والرئوي األكثر خطورةً , وله ثالث أصنا(37)وكان معروفاً بـــ) املوت األسود(

 .(38)راض كل منهاتلف أع, وختعلى الرئتني وميكن أن ينتشر من شخص آلخر

م 1837-1836والية طرابلس الغرب مع بداية العهد العثماين الثاين وخالل فصل الشتاء لعام  وابء الطاعون اجتاح   
عاد هذا و  ,كان سبب انتشاره وانتقاله من خارج البالد مع املسافرين والبحارة القادمني عن طريق موانئ البحر املتوسطو 
 فن حتمل عددًا من الفئران املوبوءة فأنتشر حمداًث خسائر يف األرواح كبرية جدًا نتيجةمرة أخرى عن طريق س وابءال

م يف إقليم برقة حتديداً يف منطقة املرج الذي انتشر بني 1874, ظهر من جديد يف عام (39)مدة ست أسابيعه الستمرار 
 .(40)الضواحي اجملاورة هلا

رئيسي واملباشر السبب ال هو مرض بكتريي ُعرف ابلوابء العاملي, من أبرز األوبئة وسريعة االنتشار الكولريا: -2
هو تلوث املياه, تتسبب عدوى الكولريا يف آاثر قاتلة نتيجة للسم الذي تفرزه البكترياي يف األمعاء الدقيقة, مما ُتسبب 

 .(41)يف اإلصابة إبسهال, وجفاف شديد, والغثيان والقيء
                                                           

)36 (mahsuba, muhamad sabri, wa'arbaba, muhamad 'iibrahima. al'akhtar walkawarith 

altabieiat. marjie sabq, s: 195. 

(37)almawt al'asud: bayn eamay 1347-1351m aintashar waba' fatak kalnnar fi 'uwrubba eurf 

bhdha alaism ladayhim li'anah aishtaq min altawarumat alsuwda' alty zaharat bialjsm, fatk 

bi'akthar min 25 mlywn min al'uwrubiyiyn, yunzr: wawkr, riatasharid. (2007m). al'awbiat 

walttaeun. (tr: markaz bin aleamad). birut: aldaar alearabiat lileulum. ta1, s: 26- 27. 

(38)WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m. 

(39)alkunadi, wafa' kazim madi. (2013m). (( qura'atan fi al'ahwal alsihiyat waleaddat 

alghidhayiyat limujtamae wilayat tarabulus algharb 1835-1911m)), majalatan kuliyat altarbiat 

al'asasia .jamieat babil. aleadad 13, s: 663. 

(40)'abu shuyrb, eabd alkarym. (( al'awdae alsihiyat fi almujtamae alliybii fi alfatrat ma bayn 1835-

1950ma)).mirje sabq. s: 166. 

)41  ( WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m .  
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رواح امامنائة أبذهب  فقد , هلذا الوابء الذي فتك ابلناس طيلة ثالثة أشهر واليةم تعرضت ال1850يف شهر سبتمرب   
شخص من طرابلس فقط, وهو رقم مرتفع ابلنسبة لعدد سكاهنا الذي تقلص عددهم منذ األسابيع األوىل لتفشي الوابء, 

 .(42)قسم كبري منهم إىل تونس و مالطا جرةمما أدى إىل ه

م توضح تفشي وابء الكولريا يف الوالايت العربية خاصة يف مكة املكرمة 1881الصادرة يف  74استناداً للوثيقة رقم    
 .(43)وجب تنبيه البلدايت يف والية طرابلس الغرب على اختاذ إجراءات الوقاية واالهتمام ابلنظافة ملنع انتشار املرض

 طرابلس من قبل أسرة يهودية كانت يف زايرة إىل مدينة انبويل إبيطاليا كانوا رجع الوابء إىلم 1910 أكتوبر 13ويف   
لطات العثمانية الس قامت, يقطنون إحدى احلارات يف املدينة القدمية وعند ظهور األعراض وانتقاله إىل احملالت اجملاورة

 . (44)تشارهتطبيق احلجر الصحي للمكان ومنع اختالط السكان للحد من انداخل الوالية على 

حلامل خالل لدغات البعوض ا هو مرض ُيسببه طفيلي, ينتقل لإلنسان مناملالراي ) احلمى أو الربداء( :  -3
ائعة أحد األمراض الش  ,للعدوى, من أهم أعراضه: ارتفاع درجة احلرارة, قشعريرة مع رجفة ابجلسم, مع أعراض أخرى

 .(45)فيها لوجوده بكثرة ابلقرب من املستنقعات الصغرية والُسبخات
وعرف عن مدينة مرزق وغات واجلغبوب اليت تقع يف اجلنوب اللييب كثرة املصابني هبذا املرض بسبب جتمع مياه العيون   

, ولتوضيح (46)حلمى من نوع املالراييف شكل مستنقعات راكدة ولسوء تصريف مياهها, نتج عنها جراثيم وبعوض ا

اليت يتدفق ماؤها كالنهر وانسيابه يف األرض املنخفضة يؤدي لتكوين مستنقعات وأوساخ ( 47)ذلك نشري إىل عني اتورغاء

                                                           
(42)altlisi, khalifat muhmd. (1985ma). hikayat madinat tarabulus ladaa alrahalat alearab w al'ajanib. libia: 

aldaar alearabiat, t2, s: 163. 

( 43 )wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918ma. (2007m). (tr:ebad alkarim eumar 

'abushwirb). trablus: aljameiat alliybiat litarikh aleulumi. ta1, sa: 69. 

(44)wathiqat raqm 139-140-141. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, 

sa: 132-133-134. 

)45( WWW.mayoclinic,Org. 23aghstus 2020m.  

(46)abn musaa, tisir.( 1988ma). almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. tarabls: aldaar 

alearabiat lilkitabi, da. ta, s: 269. 

(47)tawrgha'a: madinat taqae janubii misratat , yunzr : alzzawy, alttahir 'ahmid. (1969m). maejam albuldan 

alliybi. trablus: maktabat alnwr. t1, s: 79 
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بعوض حيث أنه ال يستطيع اإلقامة هبا غري سكاهنا العتيادهم عليها وألفوا جوها ابلوراثة, إال أن هذا الوابء ما ينتج 

 .(48)انتشر بني األهايل نبرح إ
 ثل:م بعضها إضافة ملا سبق توجد ابلوالية أمراض ُمعدية أخرى اليت ُتصيب اإلنسان, نذكر أمراض أخرى: -4

م بوجود عدد من املصابني 1886املؤرخة يف عام  80, األخري توضحه الوثيقة رقم (49)بــ) اإلفرجني( فيُعر  الزهري  -
السياق أكد الرحالة األملاين هورمنان انتقل هذا املرض من الدول اجملاورة وانتشر يف إقليم , يف ذات (50)به يف قضاء غراين

 .(51)فزان

من األمراض املنتشرة واملزمنة, خالل منتصف القرن التاسع عشر امليالدي وصل  أو الرمد العيينأمراض العيون   -
نتشار ليم برقة وأثناء زايرته مدينة بنغازي الحظ االرحالة االجنليزي جيمس هاملتون وأبدى مالحظاته الصحية عن إق

وجد بكثرة يف (52)مرض الرمد بني السكان وخاصة األطفال ُمعلاًل ذلك بعدم النظافة العامة وانتقاله من شخص ألخر
 .(53)سوكنة ومرزق يف اجلنوب اللييب

احلمى والصداع وأمل يف الظهر والقيء, أعراضه  , )54(هو مرض ُيسببه سوء التغذية وعدم االهتمام ابلنظافة اجلدري -
م يف مدينة 1852,وقد تويف من وابء اجلدري يف عام (55)ويتم جتنب اإلصابة به ابلتطعيم وظهور بقع محراء على اجلسم,

                                                           
(48)abn maseud, muhmid. (1953m). ka'anak maei fi tarabulus watunis. tarabulus: mutbaeatan 

maji. t1 , s 19 

(49)abn musaa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmanii . marjie sabq, s 

269. 

(50)wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq. sa:74. 

(51)hurnman, frrydryk. (1968m). alrihlat min alqahrt 'iilaa marziq easimat fazzan 1797m, (teryb: 

mustafaa muhamad jwd). trabls: maktabat alfurjani, d.t, s 95. 

(52)alhdar, khalid muhmid. (2009m). (( mudunat alrahalat al'ajanib ean al'awdae alsihiyat fi barqat mundh 

alqarn 18- hataa 'awayil alqarn 20)). 'aemal alnadwat aleilmiat alttase. trabls: manshurat almarkaz 

alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . ta1, s: 62-63. 

(53)alhashayishi, muhamad bin euthman. ( 1965ma). rihlat alhashayishi 'iilaa libia 1895m jala' alkarb ean 

tarabulus alghurbu. (tqadim watahaqu: ealia mustafaa almisarati). birut: dar laban. ta1, sa: 210. 

(54)abn musa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmanii . marjie sabq, s 269. 

)55( WWW.mayoclinic,Org. 23 'aghustus 2020m. 
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بوجود مرض ظهر يف مدينة  29طرابلس ومنطقة الساحل املنشية مائة وعشرة من األفراد هذا ما تؤكده الوثيقة رقم 
 .(56)م حيمل نفس األعراض ويؤدي إىل وفاة ثالث أو مخس حاالت يف اليوم, 8581بنغازي عام 

 

 املؤسسات الصحيــة : -احملور الثاين

فق الصحية, املراكان من أُوىل اهتماماهتا اجلانب الصحي وإنشاء هناك شواهد اترخيية توضح أبن الدولة العثمانية    
ثناء حكمهم أ املدن الكربى للوالية مثل طرابلس, بنغازي, اخلمسيت أتسست يف نلحظ ذلك يف أهم املستشفيات ال

نوضح أبن فرتة هذا لسياق ويف ذات ااملباشر الثاين, لتتضح الرؤية نربز تلك املرافق الصحية وكيفية إدارهتا واالهتمام هبا, 
مت البالد حات منها نعست وسبعني عاماً, حكمها ثالثة وثالثون والياً, نتج عنها عدة أحداث وإصالالعهد استمرت 

م أصبحت طرابلس الغرب والية 1865أبرزها التنظيمات اإلدارية يف عام , زهادر اقتصادي نسيبإابستقرار داخلي و 
فقد صدر أول  , تنظيم شؤون البلدايتم(1889-1881ويف عهد الوايل أمحد راسم ابشا ) ,(57)بعد أن كانت إايلة

م, والعام الذي يليه أُنشأت بلدية 1872وضبط سجالت املواليد كل ذلك عام قانون عثماين لتنظيم شؤون البلدايت, 
 .(58)حملة 22طرابلس وقسمت إىل 

 نذكر هنا أهم تلك املنشآت اليت كان هلا دور مهم يف اجلانب الصحي: : (59)أواًل: البيمارستاانت

                                                           
(56)wathiqat raqm 16, 29. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918m. masdar sabq, s: 18, 

31. 

(57)) abn musaa, tisir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 19 . 

)58( kan likuli mhllt mukhtar wadawruh aitisal bayn alsukkan wal'iidarat , waqad euhd lilmajlis wal'aeda' 

aladhin yuntkhbwn min bayn al'ahali bitariqat alaiqtirae almubashira, waeadaduhum eshrt 'aeda', 

muhimatahum al'iishraf ealaa shuuwn alsihat wamuraqabat al'aswaq wanazafat almadinat wa'iitfa' alharayiq 

wa'iinarat alshawarie walmahalaat aleama . yunzr: rashadaya, rasima. (1953ma). tarabulus algharb almadi 

walhadir. alqahrt: dar alnayl liltabaeati. t1, s: 104. 

(59)buyumaristan lafaz farisi markba: biamar menaha marid, stan bimaenaa mahalin 'aw dara, 'atasil hdha 

almustalah mundh aleahd al'umawii bial'amakin almueadat lieilaj almardaa, tawalaa 'iinsha' albymarstanat 

tawal mukhtalif aleusur litashmal 'aqsam edt liljurhaa wa'amrad albatniata, wayusarif laha min mizaniat 

aldawlati, yunzr: alkhtyb, mustafaa eabdalkrim.(1996m). muejam almustalahat wal'alqab altaarikhiati, 

bayrut: muasasat alrisal.t1, s: 96. 
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 املستشفيات احلكومية والعامة: -1
زي املكان احلايل املستشفى املركم, يتم معاجلة املواطنني به, 1838أول مستشفى حديث يف طرابلس أتسس يف عام   -

 .(60)وزليطن ومسالتة ومصراتةعسكري, ووحدات طبية يف اخلمس الدين, و املللعالج 

يناء, به ابجلزء الشمايل من املدينة القدمية مقربة من امل -حملة ابب البحر -يقع يف مركز الوالية مستشفى الغرابء: -
ويعد أحد أعمال الوايل أمحد راسم ابشا  (61)ثالث طوابق, ومبدخله توجد لوحة أتسيسه مكتوبة عليها خسته خانة

, ويرجع اختيار منطقة ابب البحر لعدة (62)البلدية اخلريية , املرضى من الغرابء وفقراء األهايل, يعاجلون مبعرفة طبيب
 .(63) اعتبارات مهمة : قرهبا من امليناء, دفاعات حبرية للمدينة, إسعاف املصابني يقع يف مركز الوالية

مت إنشاؤه على أنقاض فندق قدمي به ثالث طبقات : الطابق السفلي عشر مغازات )حوانيت للتجارة( لتكون إيرادات   
أما الطابق األوسط و األعلى به أربع عشرة غرفة تستوعب مائة ومخسني فراشاً, وغرفة للطبيب وغرفة لألجزاء للبلدية, 

 .(64))األدوية(, غرفة للعساس )احلارس(, مع دوائر أخرى يف الطبقة السفلى للخدمة ومطبخ
 , يسعميزران يف عهد انمق ابشاُشيد خارج أسوار املدينة بشارع م 1896يناير  25افتتح يف  مستشفى البلدية: -

 .(66), تقدم اخلدمة الطبية مقابل أجر(65)بضع مئات من األسرّة 

                                                           
(60)abn musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 274. 

(61)khasth: bimaeni almarid , khanata: albayt 'aw aldaara, wastlahaan almashafaa. 'idhaan hi 

dar almardaa, yunzr: halaq ,hsaan. walsabagha, eabas. ( 1999m). almaejam aljamie fi 

almustalahat al'uyubiat walmamlukiat waleithmaniat dhat al'usul alearabiat walfarisiat 

waltarkiati, biruta: dar aleilm lilmalayin, t1, s: 83. 

)62( silnamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) . aleadad althany eshr makrari. tarabls: 

almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat altaarikhiat, s: 203. 

(63)alfar, eadil almabruk. (2017m).(( almunshat alsihiyat bimadinat tarabulus alqadimat fi 

aleahd aleithmania)). majalat jamieat sibaratat aleilmiat. aleadad al'uwl, s s: 102-103. 

(64)silanamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) .masdar sabiq, s: 203- 204. 

(65)wathiqat raqm 33.( 1971m ). baladiat tarabulus fi miayat eami. tarabils: dar altabaeati. da.t 

,.s: 129. 

(66)altalysi, khalifat muhmd. hikayat madinat tarabulus ladaa alrahalat alearab w al'ajanib . 

marjie sabiq, s185. 
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تتوىل إدارهتا األوقاف لصاحل املساجد واألعمال اخلريية, تعمل بطرابلس وبنغازي, وكان الوقف  مؤسسات خريية: -
 .(68)إلنشاء مستشفى يف اخلمس , من األعمال اخلريية تربع مواطنني بقطعة أرض(67)مؤسسة مقرها اآلستانة

 املستشفيـــات العسكرية واألجـــنبيـــة : -2

بعد عودة العثمانيون والهتمامهم ابجلنود ومحايتهم تطلب بناء مستشفى خاص هبم, أنشئ أول مستشفى  العسكرية: -
يف منطقة املنشية ابلقرب من ثكنات  قوات الفرسان واملدفعية, ( 69)م1842حممد أمني ابشاعسكري يف عهد الوايل 

, (70)مستشفى عسكري يف بنغازي سعته مائة سرير ويستقبل املرضى  املدنيني فضالً عن العسكريني تزامناً مع وجود
 .(71)م1852وإنشاء مستشفى عساكر العرابن يف إقليم فزان

, وبه يات األجنبية , فيوجد بطرابلس مستشفى أورويب تديره راهباتمبا أنه كان ابلوالية عددًا من اجلال األجنبية: -
قسمان للرجال والنساء, وتقدم العناية و الرعاية الصحية مقابل أجر, سعت إحداها وهي اجلالية االيطالية ألجل 

نغازي ب, والتدخل يف شؤون الوالية الداخلية قامت إبنشاء مستوصف يف مدينة السلمي قبل غزو ليبيا مد نفوذها
, مع قيام القنصل الفرنسي سكور بتقدمي عرض إلنشاء مستشفى (72) م لتقدمي خدمات صحية للسكان1903عام 

 .(73)يف وسط مدينة طرابلس لعالج الفقراء والغرابء واملرضى أن يكون على حساهبم, وتقوم إبدارته الراهبات
 تُعد من الضرورايت املكملة لعمل املستشفى, فمن الصيدليات العامة : اثنياً: الصــــــيدليــــات :

أُنشئت صيدلية ملحقة ابملستشفى العسكري يف مدينة طرابلس الذي أشران إليه سابقاً, وكانت أكرب صيدلية يف  -
 .(74)اكالوالية وتُعد املركزية, شغلت مخس ُغرف كبرية جمهزة ابألدوية واألجهزة واملختربات احلديثة آنذ

                                                           
(67)kawrw, faranshiskaw.( 1984ma). libia 'athna' aleahd aleuthmanii althaani. (teariba: khalifat 

muhamad altlysy). tarabulus: almunsha'at aleamat waltawzie wal'iielan. ta2, s: 103. 

(68)wathiqat raqm 125.wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918m. masdar sabiq, sa: 118. 

(69)silanamat tarabulus algharb( 1312h 1894m) .masdar sabiq,an s: 191. 

)70( alwaybat, kamil eali maseud.(2005ma). al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-

1911ma. (mr: tahir khalf albaka'a).tarabilas: manshuirat markaz jhad alliybyn. d.t, s: 203. 

(71)wathiqat raqm 19. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 21. 

(72)kurwa,franshisku. libia 'athna' aleahd aleuthmani althaani. masdar sabq, s: 103 

(73)wathiqat raqm 25. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 27 . 

(74)alwaybata, kamil eali maseawd. al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-1911m 

marjie sabq, s: 204. 
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م  أجنزت بناء كبري يتكون من طابقني 1908إىل صيدلية, وخالل عام  وحولتهاستأجرت بلدية طرابلس دكااًن  -
ابلقرب من مبىن البلدية,ُخصص الطابق الثاين لإلدارة العامة للصحة يف طرابلس, بينما الطابق األرضي أسس صيدلية 

 . )75(ابألدوية اجلديدة وزاخر حديثةعامة على 

لصاحبها  -استناداً ملا سبق يثبت لنا وجود صيدليات خاصة يف طرابلس الغرب من بينها صيدلية  تقع يف سوق الرتك 
حررة بتاريخ  -قنسطنطني ابروانكي

ُ
م من قبل طبيب 14/4/1884واليت توضحها إحدى الوصفات الطبية امل

 .(76)البلدية
مستخدمة  كانتدوات طبية  أأدوية و يوجد سجل مبستشفى املنشية بطرابلس الغرب وبه مائة ومخسة عشر مادة و   

)روح أفيون, دهن حب امللوك, روح الشيح, كربوانت ونرتات البواتسيوم, مسحوق الورق اهلندي, ورد :نذكرآنذاك 
 . )77)صابون البندقية, ...(الزيزفون, ُحقن كبرية وصغرية, مرهم تثبيت, مقصات, علبة حبوب, 

 
 طرق الوقاية والعالج: -احملور الثالث

هد عيف العهد القرمانلي كان وجود األطباء مقتصراً على الباشا وحاشيته لعالجهم, إال أنه خالل ال األطباء : -1
ألطباء الليبيني اطباء مبختلف اجلنسيات, وعدد من أوجود كان النشاط الصحي ملحوظاً بتوثيق أحداثه و   العثماين الثاين

عمل يف وال ,الذين حتصلوا على شهادات رمسية وجُمازة من الكلية الطبية امللكية إبستانبول, وممارستهم للطب احلديث
, والطبيب حممد عاكف (79), نذكر منهم: الطبيب عارف أدهم,والطبيب حممد هلي حممد امسيك(78)املستشفيات

                                                           
(75)bin musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s: 278. 

(76)wathiqat raqm 77. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq , s: 72. 

(77)wathiqat raqm 8. wathayiq tarikhiat ean al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1911mi. masdar sabq, s: 10. 

(78)bin musaa, tisyr.almujtamae alearabii alliybii khilal aleahd aleithmani. marjie sabq, s s: 275-276. 

)79( wathiqat raqm 116-117. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq: s: 

110. 
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ين عبد احلكيم حكمت أُستاذ ابلكلية وعضو اجلمعية الطبية العثمانية , والطبيب العثما(80)م(1940 – 1874بريون )
 .(81)ورئيس البعثة الطبية 

سعت السلطات العثمانية على تشجيع الكوادر الطبية ختصيص رواتب للعاملني ابحملاجر الصحية, لتأكيد ذلك   
 .(82)قرشاً( 6581وجود قائمة لتلك املرتبات خاصة ابحملجر الصحي طرابلس من أطباء وموظفني تُقدر ب) 

 
 

ويتألف من جملس  م يف املركز1838أتسس نظام احلجر الصحي يف الدولة العثمانية عام  احلجر الصحي: -2
, بعد أن مت إصدار هذا القانون حتددت فيه (84)وقد صدر نظام الكرنتينة(83)إدارة وطبيب إضافة إىل عدد من املوظفني

تهم , ة من األمراض أو املشتبه إبصابالمالس إجراءاتشروط منها منح رخص دخول السفن إىل املوانئ, وكيفية حتديد 
,ويتم تعيني موظفني ومساعدين, مع (85)اليت تؤخذ من السفن احملجوزة واملوبوءة لقاء تطهريهاوحدد القانون الرسوم 

 .(86)إنشاء خمازن لألدوات ومكان للتفتيش واالستجواب
م حمجر صحي للعزل يف مينائي طرابلس الغرب وبنغازي, وتعيني أطباء ذوي خربة من 1843أتسس يف عام  -

بات زي ادوارد ديكسون, ومت حتديد رواتب من يشتغلون فيه, مع إمكانية زايدة مرتجنسيات خمتلفة مثل الطبيب االجنلي
 .(87)أطباء احملاجر مثلما حدث يف حمجر بنغازي ليصل إىل ألفي قرش

                                                           
(80)'abu shawirb, eabd alkarim.(2005ma). 'aelam wamaealim min tarikh altibi fi libia. binaghazi: dar 

alkutub alwataniat. s: 98. 

)81( hakmat, eabd alhkim(1989m). altibu alshaebiu fi libia .. (tr: eabdalkrim 'abu shawyrba). taraabulus: 

markaz jhad alliybayn dida alghazw al'iitali, alhamish raqm 2, s: 21. 

(82)wathiqat raqm 7. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 9.  

 

(83)alsrhan, eali kamil hamzata. (2015 m) .((al'uwbiat wal'amrad alty aijtahat aleiraq fi aleahd aleithmanii 

waturuq alwiqayat minha)) .aleraq: majalat alqadisia .aleadd: 4. mj: 15, s: 307. 

(84)teni mdt alhajr alsihiyi wahi min aleadad 'ayu 'arbaein ywmaan. marwan, muhamad mhmd.( 2009m). 

((al'awdae alsihiyat wal'iijra'at alwiqayiyat khilal aleahd aleuthmanii althany)). 'aemal alnadwat aleilmiat 

alttase. trabls: manshurat almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . t1, alhamish raqm2, s: 96. 

(85)alwaybh,kamil eali maseud al'iidarat aleuthmaniat fi tarabulus algharb 1842-1911m .mrje sabq, sa: 156. 

(86)wathiqat raqm 3. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq. sa: 4-5. 

(87)wathiqat raqm 3, waraqm 34, wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar 

sabiq. sa: 36.   
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, مكان (88)إنشاء حمجرين صحيني جديدين يف مدينة طرابلس الغرب أحدمها بباب البحر, والثاين برج أيب ليله -
الدولة العثمانية ابلوالية, وذلك بعد ظهور حاالت من وابء الكولريا, واهلدف منها وقاية احملجر القدمي يف سواحل 

 .(89)السكان وإبعاد املرضى عنهم

م أحدمها يف مدينة مزدة, واآلخر يف منطقة أيب جنيم , وتعيني موظفني 1858إنشاء حمجرين يف إقليم فزان عام  -
 .(90)إلدارته

سة الطب احلديث كان هناك اهتمام من بعض األهايل املعاجلة ابلطب على الرغم من ممار  الطب الشعيب : -3
 :يرتكز على طريقتان مهاو البديل 

 ,دور العطارين ابستعمال الطب الشعيب والعالج ابألعشاب والنبااتت لدورها املهم يف إنتاج الدواء األوىل: -
ية من قبل النبااتت الطبية كوصفات عالجاشتهر إقليم برقة بنبات السلفيوم دواء ملعظم األمراض, واستعمال بعض 

, حيث مت منح شهادة إىل الطبيب الشعيب خليفة (91)أشخاص مارسوها كمهنة وعرف عدد كبري منهم يف الطب الشعيب
, يف حني (92)حجاج مبدينة غراين من قبل أساتذة املدرسة الطبية وعضو اجلمعية الطبية العثمانية الذي أشران له سابقاً 

د املصادر املهمة أبنه مت استدعاء طبيب شعيب لييب مشهور يف منطقة اهلنشري يُدعى حممد بركة الشريف نستدل من أح
 .(93)إىل استانبول ملعاجلة ابنة السلطان عبد احلميد الثاين من مرض خنزير الرقبة ومت عالجها ابلكي

لعالج, وخيتص االت اليت يعجز فيها اتعتمد على التمائم وزايرة املرابطني )األولياء( واألحجبة يف احل الثانية: -
مراض وغريها من األ العقلية وخاصة بعض األمراضمن والتخلص فقيه أو عامل دين إبعداد األحجبة ألجل الشفاء 

                                                           
(88)burj bulilat: yaqae fi aljihat alshamaliat min madinat tarabuls, dakhil fi albahr binahw miayat mitr kharij 

suar almadinati. yunzr: alzaawy, altaahir 'ahmad. muejam albuldan alliybiati. masdar sabq, s: 53. 

(89)wathiqat raqm 39. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 41. 

 

(90)wathiqat raqm 36. m wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabq, s: 38. 

(91)eityut, suead 'abwaleid. (( min malamih althaqafat alshaebiat altibi alsheby)) 'aemal alnadwat aleilmiat 

alttasea. trabls: manshurat almarkaz alwatanii lilmahfuzat waldirasat alttarikhia . t1, , s: 41. 

(92)wathiqat raqm 84. wathayiq tarikhiat al'awdae alsihiyat fi libia 1835-1918mi. masdar sabiq: 78. 

(93)hakmat, eabd alhkym, altibi alshaebiu fi libia . masdar sabiq. s: 13. 
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, يف هذا الصدد أشار الرحالة هورمنان إىل العالج ابلتعاويذ واألحجبة بوضع آايت قرآنية مكتوبة على ورق (94)النفسية
 .(95)الرقبة, ويف حال شدة املرض فإهنا تُبلع وخاصة يف حاالت احلُمىوتُلبس حول 

 

 التطعيم و التلقيح : -4
يف القرون األوىل من احلكم العثماين مل يكن للسكان وسيلة للوقاية من األوبئة واألمراض. نتج عنه اهلجرة من املدن   

هتم العثمانيون ابجلانب الصحي, وإجبار األهايل , ا(96)املوبوءة إىل أماكن أخرى أدى النتقاله للمناطق السليمة وانتشاره
م مت إصدار قرار إبلزام مجيع 1891على التلقيح وفق أحكام )نظامنامة ( ضد األمراض وخاصة مرض اجلدري, يف عام 

ى سبوع, ويُعطامللقحون حتت إشراف طبيب ملدة أ عرعاايها ابلتطعيم, تتم هذه العملية جمااًن يف املستوصفات, ويوض
 .(97)أوراق رمسية عليها توقيع واسم الطبيب كشهادات خاصة ابلتلقيح

مل يقتصر التلقيح ضد األمراض على اإلنسان فقط بل مشل أيضاً احليواانت نظراً ملا هلا من أثر على اقتصاد الوالية,     
,نستدل بذلك (98)مراضفقامت احلكومة بتعميم مناشري على األهايل وحثهم على ضرورة تلقيح مواشيهم ضد بعض األ

 م املعنونة مبنع تصدير املاشية من طرابلس الغرب بسبب القحط,1910مارس عام يف شهر  130رقم ما ورد يف الوثيقة 
 .(099)حظر تصدير احليواانت من املنطقة إىل خارجها يستمر ذا ل للنقص الشديد فيه,

, ولقد حذر علماء الوابئيات 19يتزامن يف الوقت احلاضر ظهور وابء اجتاح دول العامل ُعرف بوابء كوروان كوفيدا    
أبنه مت االحتفاظ  WWW.mayoclinic,Orgمن ظهور وابء جديد يُعد امتداد لألوبئة السابقة ولقد أوضح موقع 

 اجلدري ألغراض البحث مما يؤدي إىل خماوف استخدامه كأحد عوامل حلرب بيولوجية. بعينات لفريوس

                                                           
(94)eityut, suead 'abwaleid. (( min malamih althaqafat alshaebiat altibi alsheby)). 'aemal 

alnadwat aleilmiat alttasie. marjie sabq, s: 41- 44.  

 

(95)rnaman, faridrika. alrihlat min alqahrt 'iilaa murzq easimat fazan 1797m. masdar sabq, s: 95. 

(96)alsurhan, eali kamil hamza . ((al'awbiat wal'amrad alty aijtahat aleiraq fi aleahd aleathmanii waturuq 

alwiqayat munha)). marjie sabq, s: 308. 

(97)bin musaa, taysir. almujtamae alearabiu alliybiu khilal aleahd aleuthmani. marjie sabq, s 279. 

(98)mrwan, muhamad muhmid. ((al'awdae alsihiyat wal'iijra'at alwiqayiyat khilal aleahd aleuthmanii 

althaani)) . 'aemal alnadwat aleilmiat altaasieat.marjie sabq, s: 99. 

(99)'uwanal, 'uwghur. wakharun tarabulusa algharb fi alwathayiq aleuthmaniati. masdar sabiq, s: 421. 

http://www.mayoclinic,org/
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بناًء على ما سبق نتطرق إىل تفشي وابء يف الربع األخري يف هناية القرن التاسع عشر داخل الصني مبقاطعة يوانن 
دول آسيا وفتك أبعداد  م, ومنها انتشر إىل بقية 1894م وظل حمصوراً هبا مث وصل إىل جزيرة هونج كونج 1860

كبرية تقدر مبائة ألف من سكان الصني فقط, واشتد يف اهلند مث انتقل إىل الشرق األوسط وأفريقيا وأورواب مروراً 
 .(100)أبمريكا, هذا الوابء ُعرف ابسم الطاعونية الريسينية

 

 اخلامتــــــــة

 جمموعة من االستنتاجات منها :وبناًء على تلك املعطيات اليت مت عرضها ميكن استخالص     

العامل املنطقة ,  يف إىل كوارث طبيعية, وضرر على البشرية, ظهور اجملاعات واألوبئة تالتغريات اجلغرافية أد -
غذية, مطار أدى الخنفاض اإلنتاج الزراعي الذي تسبب يف سوء التتغري املناخ فضاًل عن ُشح وقلة األ وهالطبيعي 

 طاعون وغريه.وانتشار األوبئة مثل ال

ب اليت أهنكت فرض الضرائمثل  ,كثرة احلروب اليت خاضتها الدولة العثمانية أدت إىل أزمات واخنناقات اقتصادية -
 .األهايل تسبب يف غالء املعيشة واألسعار فُقد على أثرها أعداد كبرية

 مام ابملياه.الهتل واآلابر لسدوداختاذ السلطات العثمانية اإلجراءات الوقائية والصحية داخل الوالية مثل إنشاء ا -

حصر األطباء أبن ُمسببات األوبئة فساد اهلواء واملاء , مما أدى إىل ضعف الوعي الصحي لدى سكان الوالية -
 وانعدام النظافة عوامل ساعدت يف ظهور اجملاعات للمنطقة على فرتات زمنية متفاوتة .. واألغذية,

 الغرب مبمارسة الطب احلديث والطب الشعيب.متيز اجلانب الصحي يف والية طرابلس  -
 
 

 
 

                                                           
(100)muhmd, mahmud alhaj qasim. (2020m). albiyat wal'uwbiat fi alturath altibiyi alearabii al'iislami. 

aleiraq: dar mashikiun liltabaeat walnashr waltawziei. t1, s: 98  .  
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 التوصيات:

ضرورة االهتمام بتاريخ الطب يف ليبيا من قبل الباحثني إلكمال انقص السابقني وذلك ابالعتماد على واثئق وتقارير  -
 آلن؟.امبدينة استانبول, وإجراء حبوث معمقة عن األوبئة وهل هي حرب بيولوجية   مؤرشفة يف األرشيف العثماين

على الرغم من أمهية كتاابت الرحالة األجانب وتقارير القناصل عن أوضاع ليبيا واعتبارها مصدر مهم إال أن هناك  -
 تكرار يف املعلومات مما جيعلها عرضًة للنقد وحتليل من قبل الباحث.

 األوبئة.توفري حماجر بعيدة عن التجمعات السكانية, وتوفري كوادر طبية فيه للحد من تفشي  -
 تشجيع الكوادر الطبية األساسية واملساعدة حبوافز مالية من ميزانية الدولة وفق خطط مدروسة.
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Abstruct: 

Praise be to Allah and Peace and Blessings of Allah be upon Prophet Muhammad,  

Presented to you this research titled: “Ikhtsar al-Aistighna' fi al-Firaq wa al-Aistithna' by Ibrahim 

bin Omar bin Ibrahim al-Sobaini al-Shafi’i, dated: 858 A.H.” and it included an introduction 

and two sections as follows:  

Fourth Chapter: An analytical study of the book.  

The first Section: Contained the investigated text of “Kitab al-Sulh” (Book of Resolution) as a 

model.  

 

 :امللخص

 حممدصلى هللا عليه وسلم، وبعد. احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا

فهذا حبث عنوانه:))اختصار االستغناء يف الفرق واالستثناء، إلبراهيم بن عمر بن إبراهيم السُّوبيين الشافعي " ت: 
 واشتمل على مقدمة، وقسمني؛ وبياهنا كالتايل:  ه"((.858

هج ار املوضوع، وأهداف البحث، ومنمشكلة البحث، وأمهيتة، وأسباب اختياالستفتاح، و أما املقدمة فتضمنت: 
 املتبع، واجراءته، وخطته، وأهم املصادر. البحث

 فقد اشتمل على النص  احملقق"كتاب الصلح" . أمنوذجاً. وأما القسم األول:

 : ذيلت الرسالة بفهرس املصادر ومراجع.وأخرياً 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

 والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني، والصالة 

 أما بعد:

فإن املختصرات يف الرتاث اإلسالمي مل أتت من ابب الرتف الفكري غري اهلادف، وما كانت نتيجة عجز عن اإلبداع  
رة إدرا  ووعي  خربة وجتربة، ومثكما يدعي البعض بال برهان على دعواه هذه، وإمنا هي نتيجة علم وحتقيق، وحصيلة 

 ملدى احلاجة إىل هذا النوع من التأليف.

ذلك أن الرتاث اإلسالمي بلغ قدراً كبريًا من الكثرة والضخامة والعمق واالتساع، فعمد العلماء إىل الغوص يف هذا 
 تصرات.نظموها يف خم البحر، وخاضوا غماره، واستخرجوا درره وآللئه اليت البد من اكتساهبا، والتحلي هبا، مث

ه(، 858وإن من الذين ابدعوا يف االختصار وجعلوا املطول سهالً ميسوراً: أاب إسحاق إبراهيم السوبيين الشافعي:)ت:
يف خمتصره الذي مساه:)اختصار االستغناء يف الفرق واالستثناء(، ولقد رأيت أن أساهم يف حتقيق جزء من هذا املخطوط، 

تفع هذا وهللا أسال أن جيعلين ممن ُهدي إىل الصراط املستقيم وأهلم، وان ل يد الطالب والراغب.ليكون بعد ذلك يف متناو 
 مبا ُعّلم.

 أواًل: مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث يف أن هذا املخطوط مل يسبق أن حقق  فتحقيقه حتقيقاً علمياً، وإخراجه على الصورة اليت وضعها 
 والطاقة أمر جدير ابالهتمام.عليه مؤلفه حبسب اإلمكان 

 ويتفرع عن املشكلة عدة أسئلة ُأمجلها يف اآليت:

 من هو السوبيين مؤلف الكتاب؟ وما منزلته بني العلماء؟ وما صحة نسبة الكتاب للسوبيين؟ -1
 ما منهج السوبيين يف الكتاب؟ وما مصادره فيه؟ -2
 ، يف مادته العلمية واملنهجية؟ ما أوجه أتثر السوبيين يف املختصر ابلبكري يف الكتاب األصل -3

 أمهية املخطوط:  اثنياً:
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 تتجلى أمهية املخطوط من خالل اآليت:

مكانة علم الفروق واالستثناءات، ومن ذلك ما يتعلق بقواعد الفقه الكلية وما يستثىن منها، ففيه دفع ما يوهم  أواًل: 
 التناقض، وتبصري حبقائق األحكام، وتعريف ابلعلل املؤثرة يف اجلمع والَفْرق.

فن، فقد حوى من ني كتب هذا الب -رمحه هللا–مكانة كتاب األصل: "االستغناء يف الَفْرق واالستثناء" للبكري  اثنياً:
 ( قاعدة أصلية، وبذلك يُعترب أكرب كتاب حيتوي على استثناءات فقهية من القواعد املذكورة. 640القواعد )

معرفة »أنه جيمع بني نوعني من أنواع الفقه وقد جعل الزركشي الفقه أنواعاً، وذكر من أنواعه:  ومن مميزات الكتاب: 
َها ُأُصواًل َوفُ ُروًعا» ، و«اجلَْمع والَفْرق ، فهو كتاب زاخر بدرر «َمْعرَِفة الضََّواِبِط الَّيِت جَتَْمُع مُجُوًعا َواْلَقَواِعِد الَّيِت تُ َردُّ إلَي ْ

 القواعد، وبفروق كثرية الفوائد، واستثناءات جليلة العوائد.

 نقاط التالية:وتظهر هذه املكانة يف ضوء الاملكانة العلمية "للمختصر" ومؤلفه،  اثلثاً:

يعترب )املختصر( إضافة يف علم القواعد والضوابط الفقهية والفروق واالستثناءات، وال خيفى قلة املؤلفات يف  -1
 هذا الفن.

أن املؤلف وإْن َوَسم كتابَه أبنه )خمتصر( إال أن فيه توسعًا من جهة التعقبات والتصويبات واالستدراكات،  -2
 لكتب أخرى، فقد توسع وحترر من الكتاب األصل وأضاف ما يزيد عليه.وإضافِة بعض املسائل، والعزو 

 أن هذا )املختصر( يتعلق بكتاب )االستغناء( للبكري، فهو من الكتب املهمة يف الفروق. -3

 يعترب )املختصر( حصيلة علمية ملا كتبه جهابذة علماء الشافعية، الذين سبقوا البكري والسوبيين. -4

ه ز هبا السوبيين، فلقد قام بتجريد )االستغناء( من االستطرادات الفقهية، وإعادة إخراجالقوة العلمية اليت يتمي  -5
 بصورة تستهوي القارئ، فتهذيب السوبيين مل يكن جمرَد ضبٍط لأللفاظ واملعاين، وإمنا كان متحيصًا وترتيبًا وتنسيقاً، إذ

د تقعيداً، والتكميل، فهو خمتصر انفع ومفي إنه خمتصر من جهة حذف التطويل، وفيه إضافة نوعية من جهة التتميم
 وتصحيحاً، وزايدًة، ونقاًل.

ذِكر السوبيين لنقول وأقوال كثرية ألئمة مل يذكرها البكري يف كتابه األصل، مع تنوع مصادر املؤلف يف هذا    -6
 املختصر، فقد نقل عن كتب أصلية يف ابهبا، يطول الكالم بذكرها.
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 يف تصحيح الكتاب األصل، بعد دراسة املسائل من كتب الفقه واألصول. إمكان االستفادة من املختصر -7

َعامل...  كثري املعارف يف عدَّة ُعُلوم، رَأس يف اْلَفرَاِئض...»مكانة املؤلف العلمية، فقد قيل يف وصفه إنه:  -8
املرضية والتواضع ِإالَّ َمَع املتكربين،  والتهجد َواأْلَفْ َعال يْشَتغل يف فقه الشَّاِفِعيَّة َواحْلََنِفيَّة... وََكاَن كثرَي اْلِعَباَدة والتالوة

 .(1)«وسالمة اْلفْطرَة غالبة َعَلْيِه... وََكاَن من أوعية اْلعلم مطّرح التََّكلُّف، على َطريَقة الّسلف، َلُه عدَّة تصانيف

: يف التأكيد للباحث سواءً لألصويلأن الكتب اليت ألفت يف ابب االستثناء من القواعد قليلة جداً، وهي مهمة  -9
على القاعدة وعدم نقضها ألجل بعض الصور اليت خترج منها فيكون هذا من ابب االستثناء، أو للفقيه: يف التنبه عند 

 ربط املسائل ابلقواعد.

 اثلثاً: أهداف البحث: 

ق هذا علمية من خالل حتقيالدراسة العلمية للكتاب وإظهار جهود السوبيين اليهدف هذا البحث إىل حتقيق : 
 الكتاب، واستمداده منهجياً ومعرفياً.

 رابعاً: الدراسات السابقة: 

 بعد البحث والنظر وسؤال بعض املتخصصني  مل أقف على أن هذا املختصر قد ُحقِّق، أو طبع.

 اثمناً: منهج التحقيق .

 : أواًل: منهج حتقيق النص

 املوجودة مع كتابته ابلرَّسِم اإلمالئي املعاصر.أقوُم بنسِخ النص من النُّسخِة -1

صنَّفات اليت نقل منها املؤلف، للتَّأكُّد من صحة النص عند احلاجة, -2
ُ
  ق ما يلي:وذلك وفأُقابل املخطوط ابمل

  إذا اتَّفقت يف النص فإين أُثبته كما هو.-أ

ؤلف،-ب
ُ
ًأ احلاشية إىل ذلك, إال إن كان ما يف املخطوط خطيف  وأُشري إذا اختلفت يف النص فإن أُثبُت نصَّ امل

 واضحاً  فأثبت الصواب بني معكوفتني وأشري لذلك يف احلاشية.

                                                           
 .1/101القرن التاسع للسخاوي ، الضوء الالمع ألهل 1026/ 3( الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر للسخاوي1)
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أُثبت يف النص فيما يظهر يل من َسْقط, ويُؤثِّر على املعىن، ُمستعيناً أبصِل الكتاب ومصادره ُمبيِّناً وجهة نظري يف -ج
 احلاشية.

ؤلف وتعقُّباتِهِ -3
ُ
 سأعتمدها وفق ما يلي:  املخطوط حواشي يف تعليقات امل

 إن كانت تصحيحاً للنص, أو زايدة على النص  فإين سأضمنها يف النص من غري تَنبيه.-أ

ٍد, أو فائدٍة ال يستقيم وجودها يف النص  فإين أُثبُتها يف  -ب حلاشية اإن كانت تعليقاً على النص أو شرحاً ملوضٍع حُمدَّ
ؤلف. 

ُ
 مع اإلشارة أهنا من كالم امل

حه خبٍط غامٍق. -4  عند نقِل املؤلف من األصل وكان النَّقُل ابلنص  فإين أُوضِّ

 /أ ( 1ُأشري إىل هناية كلِّ لوح من املخطوط يف احلاشية هكذا )-5

ْشِكلة يف النص.-6
ُ
 أقوم بضبط األلفاظ امل

 واملسائل.أقوم بتْفقري النص ابعتبار القواعد, -7

 أضع عناوين جانبيَّة يف املوضع املناسب عند احلاجة.-8

 اثنياً: منهج التوثيق والتعليق:

رة على حياة املؤلف وذلك  -1 توثيق املسألة ابلنص على مراجعها يف املصادر األصولية والفقهية املتقدمة واملتأخِّ
 .ابالعتماد على أمهات الكتب

 تحليل والنقد عند احلاجة.االستدرا  والتعقيب على املؤلف ابل -2
  توثيق النُّقول املوجودِة يف الكتاب بعزوها إىل مصادرها. -3
 توثِيق األقوال املنُسوبة إىل أصحاهبا من ُكتبهم إن َوجْدت.  -4
 التعريف ابملصطلحات واأللفاظ الغريبة. -5
 توضيح ُمصطلحاِت املؤلف, وعباراته اليت يظهر فيها غموض وخفاء. -6
كر مع بيان املطبوع منها واملخطوط عند أول ذ  -إن مل تكن معروفة  –الواردة يف الكتاب التعريف ابلكتب  -7
 هلا.
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 التعريف ابلنسخة اخلطية.

النسخة اليت اعتمدت عليها يف التحقيق هي نسخة وحيدة فيما توصلت إليه أان الباحثة، وهي: نسخة مكتبة "تشسرت 
 .4778ورقمها: ِبيِت" يف دولة "إيرلندا"، 

 دون يف صفحة العنوان اسم املكتبة، ورقم احلفظ، ومكانه، وعدد األلواح. وقد

 مكتبه املخطوطات يف دولة الكويت، رقم احلفظ: وتوجد صورة من هذه النسخة يف

3275(2) . 

 ( لوحاً.220عدد األلواح: )

 ( سطراً يف اللوحة الواحدة.26متفاوت يف األلواح، قد يصل إىل )ومسطرهتا: 

 (.  220(، إىل اللوح)2ابتداًء من اللوح)

وعنوان الكتاب ُمثبت يف خامتة النسخة، حيث قال املؤلف:))يقول إبراهيم بن عمر السوبيين إنه فرغ من اختصار هذا 
 الكتاب وهو كتاب االستغناء يف الَفْرق واالستثناء((. 

الكتاب، وهو كتاب "االستغناء يف الَفْرق  واتريخ نسخها قد ذكره املؤلف يف آخرها ))إنه فرغ من اختصار هذا

 .(3)واالستثناء" ليلة األحد من ربيع اآلخر، سنة مثان وثالثني ومثان مائة((

 -وقد متيزت هذه النسخة مبا يلي:

 أهنا نسخة مكتوبة خبط املؤلف. -1
كتبت النس   خة خبط النس   خ واض   حة امجااًل، واملداد أس   ود، والعناوين ابللون األمحر، واش   تملت هذه النس   خة    -2

 على بعض احلواشي العلمية املفيدة. 
 
 
 

                                                           
 )2( ينظر: خزانة التراث369/74.

/ب.218(لوحة 2)    
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 النص احملقق
       (5)-(4)كتاب الُّصلح  

         قال أبو الطَّي ِّب بن سلمة
: هو فرع خلمسة: (10).قال ابن الصَّبَّاغ(9) فرع:  هو (8).  وقال األكثرون(7) به:هو أصل جاء الشرع (6) 

 . (12)، واإلجارة، واهلبة، واإلبراء، والعارية(11)للبيع

                                                           
(4) alslh fi allght: alsalah: didu alfasad ; salah yaslah wyasluh salahaan wsuluhaan fasalah wa'aslah 'ataa 

bialsalah , wahu alkhayr walsawab , wayqun: asunri. madata: (silah). 

yanzur: lisan alearab 2/516 , almisbah almunir 1/345 , alqamus almuhit s: 229. 

wafi alaistilaha: (aleaqd aldhy tanqatie bih khusumat almutakhasimina)). 

rawdat alttalibayn 4/193 , waynzr: eajalat almuhtaj 'iilaa tawjih alminhaj 2/798 , maghni almuhtaj 'iilaa 

maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/161 , nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj 4/382 , alfaqih almunhajiu 

ealaa mudhhib al'imam alshaafieii lmustfa alkhin wakharun 6/169. 

)5(al'asl fi hadha alktab: 

- min alsanata: ma rawaah kthyr bin eabd allh bin eamrw bin eawf almaznii , ean 'abih , ean jidih , 'ana 

rasul allah salaa allah ealayh wasalam qal: <<alsalh jayiz bayn almuslimin , 'iilaa sulhaan hrmana hlalana 

, 'aw ahla hramaan>>. 

'akhrajah altarmadhiu fi aljame-bab ma dhakar ean rasul allah salaa allah ealayh wasalam fi alslh bayn 

alnaas 3/626-raqum 1352 , wabn majat fi alsunina- bab alslh 2/788-riqum 2353 , waldarqtny fi alsinana-

ktab albyue 3/426-riqum 2892 . wasahahah altarmadhiu kama fi aljamie 3/626. waqala: (hsin sahyh). 

rabth. 

)6(hua: muhamad bin almufadal , wakan merwfana nisab fi alfadl wal'adab , min mualafatiha: dia' alqulub 

, maat shabun wahawa: almuharam sant: (308 h). 

ynzr: tahdhib al'asma' wallighat lilnuwawii 2/246 , tabaqat alshaafieiiyn liaibn kthyr s: 233 , tabaqat 

alshaafieiat liaibn qadi shabhat 1/102 

)7(yanzira: altaeliqat alkubraa fi alfurue li'abi altyb. juz' min bidayat kitab alnahii baye algharr 'iilaa 

nihayat kitab alhawalat s: 1176 , waynzr: alhawi alkabir lilmawrdi 6/366 , bahr almadhahib lilruwayani 

5/402. 

)8(minhum 'abu 'iishaq almarawdhii wa'abi ealia bin 'abiun hariratun. 

yanzira: alhawi alkabir 6/366 , bahr almadhahb 5/402 , altadrib fi alfaqih alshaafieii lilbalqini 2/101. 
)9(firae: fi al'asl alaistighna'a: (frae laghyraha). 

)10(hu: eabd alsyd bin muhamad bin eabd alwahid bin 'ahmad bin jaefar abn alsabagh , 'abu nasr 

albighdadi alshshafieii , wld snt: (400 h) , kan wreaan nzhaan thbtaan salhaan zahdaan muhqqaan , min 

mualafatih: alshshamil ,aml , wtdhkkr alealam waltariq alssalim , tuufiy sanat :( 477 h). yanziru: tarikh 

al'islam lildhahbi 10/409 , tabaqat alshaafieiat lilsabki 5/122 , tabaqat alshaafieiat liaibn qadi shuhbat 

1/251 , al'aelam 4/10. 

(11) albaye fi allght: alba' walya' waleayn 'asl wahid , wahu baye alshay' , wabaeat alshy: 'abieuh bayeaan 

wmbyeaan , falbaye: dida alshra'. madat: (bye). yanzir: alsahah 3/1189 , maqayis allughat 1/327 , 

almisbah almunir 1/69. wafi alaistilah hawa: ((badul mal mal Mala a Khazhan)). altadrib fi alfaqih 

alshshafieii 2 / 5. waynzr: alnajm alwahaj fi sharah alminhaj 4/7 , bidayat almuhtaj fi sharah alminhaj 2/7 

, jawahir aleuqud 1/4 
)12(yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/84. 

 ]حكم الصلح[            
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 .  (13)ولألصحاب اختيارات ُأخر

 .  انتهى.  (14)أقول: قال يف التدريب:  وزدت اجلعالة، والسَّلم، واملعاوضة غري احملضة، والفدية

الفسخ، كما لو صاحل من املسلَّم فيه على رأس املال قبل القبض.  قاله ابن جرير   وهو:فهذه تسعة، ولنا عاشر، 
 .   (16)-(15)الطربي

قال يف املهمات:  وهو صحيح ماٍش على القواعد كما قال األصحاب:  أن بيع املبيع قبل القبض للبائع مبثل الثمن 
 .  (18) بلفظ البيع (17)األول إقالة

 .  (20)، قاله ابن جرير أيضاً  (19)وما قاله التدريب من السَّلم

 . (21)وحادي عشر:  وهو أن يكون ُخلعاً، كقوهلا:  صاحلتك من كذا على أن ُتطلقين طلقة   

اثين عشر:  معاوضة عن دم العمد، كقوله: صاحلتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص يف نفس أو 

 .  (22)طرف

                                                           
)13(yanzura: alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/433 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 

lizikuria al'ansarii 3/132. 

)14(altadrib fi alfiqih alshaafiei 2/102. 

)15(hu: muhamad bin jarir bin yazid bin kthyr bin ghalib altabari alamilii albaghdadi alshshafieii , wld snt: 

(224 h) , kan al'ayimat , yuhkm biqawlih wayarjie 'iilaa rayih limuerafatih wafadlih , jame min aleulum 

ma yusharik fih ahd 'ahlih , fakan hafzaan likitab alquran alkarim , min mualafatih: tarikh min alquran 

alkarim , min mualafatih , wa'ahkam sharayie al'islam , wajamae ean tawil ay alquran , albayan twffy , fi 

shawaal sant: (310 h). 

yanzur: tabaqat alshaafieiat lilsabki 3/122 , tabaqat alshshafieiiyn s: 222 , tabaqat alshaafieiat liaibn qadi 

shabhat 1/100. 

)16(ynzur: aikhtilaf alfuqaha' liaibn jarir s 280 , tahrir alfatawaa liaibn aleiraqii 2/50 , al'ashbah walnazayir 

lilsiyuti s: 461. 

)17(al'iiqalata: alfiskh walradu wa'asaluh alya' waqal almubie yuqiiluh min hadi darab lughat fi 'aqalih 

yuqiluh 'iiqalatu. waistiqalani: talab 'iilaya 'an 'uqilahu. wataqayil albieana: tafasukha safqathuma. 

watarakathuma yataqayalan albayea: yastaqil kl wahid sahibuh. waqad taqayula baed ma tabayaea 'ay: 

tatarika. madata: (qil). 

yanzir: alsahah 5/1808 , tlbt altalabat lilnasfi s: 146 , lisan alearab 11/579 

)18(yanziru: almuhimaat fi sharah alrawdat walraafiei 5/448 

)19(yanzuru: altadrib fi alfiqih alshaafiei 2/57. 

)20(yanzuru: aikhtilaf alfuqaha' sa: 93. 

)21(yanzurata: alnajm fi sharie alminhaj 4/433 , tahrir alfatawaa 2/50 , aleushabat walnazir lilsywty: 461. 

)22(yanzuru: kifayat alnabih fi sharah altanbih 13/383 , tahrir alfatawaa 2/50 , al'ashbah walnazayir 

lilsiyutii s: 461 , maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/165. 
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 . (23)يكون فداًء، كقولك للحريب:  صاحلتك من كذا على إطالق هذا األسرياثلث عشر:  

أيضاً أن  (25)، وهذه ميكن دخوهلا يف عبارة التدريب، والظاهر(24)ذكر هذه الثالثة يف املهمات، وذكر اجلعالة أيضاً 
إذا صححنامها، وكذا الصَّداق، وعوض اخللع،  (27)، واملزارعة (26)تكون فرعاً عن املساقاة، وكذا عن املخابرة

 . فهذه عشرون أصاًل.  (29)، واملناضلة (28)واملسابقة

                                                           
)23(yanzura: alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/433 , tahrir alfatawaa 2/50 , al'ashbah walnazayir lilsiyuti 

s: 461 , fath alrahmin bisharh zabad abn rslan s: 608. 

)24(yanziru: almuhimaat fi sharah alrawdat walraafiei 5/448. 

)25(alzaahr fi allght: khilaf albatn , yuqal: zahar yuzhir zuhuraan zahir wazahir , falza' walha' walraa' 'asl 

sahih wahid , yadulu ealaa qut waburuz , wamanha: zaharat ealaa kadha , 'iidha 'atlaeat ealayh , walzahura: 

alghalbatu. madata: (zihar). 

yanzira: alsahah 2/730 , maqayis allughat 3/471 , lisan alearab 4/520 , almisbah almunir 2/387. 

wafi alaistlah: hu: ((ma dl ealaa maenaa 'asli 'asliin 'aw 'asli 'aw 'usli , wyahtml ghyrah ahtmalaan 

mrjwhaan)). 

al'ahkam alkhasat bial'amdii 3/52 , wynzr: taqwim aldalil s: 116 , aleidat 1/140 , alfqyh walmutafiquh 

lilkhatib albaghdadii 1/232 , alburhan 1/152 , almustasfaa s: 196 , wadih 'usul alfaqh 1/33. 

)26(almukhabarat fi allght: alkha'i walba' walraa' 'aslan: 'ahadahima: aleilm , walththani yadulu ealaa lyn 

warakhawati. fal'awal alkhbr: aleilm bialshay' , wal'asl althaani: alkhubara' , wahi al'ard alliyinat , waljame 

khubwr walaism alkhubr bialdm. waminh: almukhabart , wahia: almuzaraeat bibaed ma yakhruj min 

al'arda. madata: (khbr). 

yanzira: alsahah 2/641 , maejam maqayis allughat 2/239 , mukhtar alsahah s: 87. 

wafi alaistilah: hia: ((kira' al'ard bialthuluth walrabe)). 

al'um 3/63 , wayanzr: al'iiqnae fi alfaqih alshaafieii lilmawrdi s: 111 , bahr almadhahb 7/118 , altahdhib fi 

faqih al'imam alshaafiei 4/476. 

)27(almuzaraeat fi allght: alza' walraa' waleayn 'asl yadulu ealaa tanmiat alshay'a. walzareu: wahid alzurwe 

, wmwdeuh mazraeat wmuzdaraeun. walzare aydaan: trh albadhr fi alardi. walmuzaraeat: hi almueamalat 

ealaa al'ard bibaed ma yakhruj minha. madata: (zrae). 

yanzir: alsahah 3/1225 , maqayis allughat 3/50 , almisbah almunir 1/252 , taj aleurus 21/149. 

wafi al'usbue aldhytlah fiha: (('an yusalim 'iilaa mawqieik miniy almuelim fursat miniy li'aelaa min 

al'asbue)). 

altanabiyh fi alfaqih alshaafieii s: 122. wayanzuru: allibab fi alfaqih alshaafieii s: 251 , nihayat almatlab fi 

dirayat almadhhib 8/217 , bahr almudhhib 7/253. 

hal almukhabarat hi almuzaraea ?. 

yanzira: alhawi alkabir 7/450 , albayan fi madhhab al'imam alshaafiei 7/277 , eumdat alsalik waedt 

alnaasik s: 175 , alhidayat 'iilaa 'awham alhalqat 20/432 

)28(almusabaqat fi allght: alsbq: alqidmat fi aljarii wafi kli shay' ; taqula: lah fi 'amr sabiqat wasabiqat 

wasabaq , waljame al'asbaq walsawabiq. walsabaq: masdar almusabqa. madata: (sbq). 

yanzr: jamhirat allughat 1/338 , lisan alearab 10/151 , taaj aleurus 25/430. 

wafi alaistilah: tutliq ealaa ((almusabaqat ealaa alkhayl)). 

kifayat alnabih fi sharah altanbih 11/334 , wynzr: altadrib fi alfiqih alshshafiei 4/277 , alnajm alwihaj fi 

sharah alminhaj 9/583 , kifayat al'akhyar fi hali ghayat alaikhtisar s: 536. 

)29(almunadilat fi allghat: alnuwn walddad wallam: 'aslu yadulu ealaa ramy wmurama. hmas: ay: ramah. 

wanadiluh munadlt wnidala: barah fi alramy , waintadal alqawm watanadaluu , ay: ramuwwaan lilsabq. 

wayqal: sawafilt flanaan fandilatuh , 'iidha ghalabatuh. madt: (ndl) 

yanzir: alsahah 5/1831 , maqayis allughat 5/436 , lisan alearab 11/665. 
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، واألكثرون كما قاله يف التدريب: أنه ُمتفرع ابعتبار (31): أنه فرع عن البيع، وهو ما يف السنة(30)وظاهر النَّص
 .   (32)أنواع

 ومن أنواع الصلح:

، وحنو (35)، وصلح بني الزوجني عند الشقاق(34)وصلح بني اإلمام والناس، (33)صلح بني املسلم والكفار 
 ذلك. وهللا أعلم. 

 .  (36)فائدة: قال أبو الطَّيِّب بن سلمة:  هو مندوب أصل بنفسه

                                                           
wafi alshre: ((almughalabat fi ramy alsaham ealaa wajh khas)). 

altadrib fi alfaqih alshshafiei 4/277. alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 9/583 , al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi 

shujae 2/596 , alfaqih almunhajiu ealaa mudhhib al'imam alshaafiei 8/159. 

)30(alnas fi allght: alrafe walzuhwr , 'azharuh. madata: (nss). 

yanzir: alsahah 3/1058 , maqayis allughat 5/356 , lisan alearab 7/97 , almaejim alwasit 2/926. 

wafi alaistilah: hw: ((aladhi la yahtamil altaawil)). 

almustasfaa s: 196 , wynzr: alfusul fi al'usul li'abi bikr alrrazi aljasas 1/59 , taqwim taqwim s: 116 , aleidat 

1/137 , alburhan 1/115 , qawatie dalil 1/259 , aleayn fi 'usul alfaqih 1/33. 

(31) alsanat fi allght: altaryqt , swa' 'akanat hadhih altariqat hmydtan , 'aw dhamimat. 

yanzir: alsahah 5/1238 , lisan alearab 3/255 , almaejim alwasit 1/456. madat snana. 

waminha: wabikha : <<mn sna fi al'islam sunt hasanat falah 'ajraha wa'ajraha min 'ujurahum shay' ...>>. 

subhat suhbat wadeatan (4/2059) raqm (1017). 

walsanat tutliq biharad: alsayrat , wamanh: qawl alshaer: 

(fala tajzaeana min syrt ant sirtaha 

* fa'asbah rad syrtan min ysyruha). 

naqid alshier liqadamat bin jaefar 'abi alfarj sa: (55). 

wafi alaistilah: hia: ((kil ma sharaeah alrasul  lihadhih al'umat qwlaan wfelaan)). 

quatie aldalil 1/30. wayanzara: al'ahkam lilamadi 1/169 , almuafaqat lilshaatibi 4/289 , albahr almuhit 6/6 

, altahbir sharah altahrir 3 / 1420-1424 , sharah alkawkab almunir 2/160. 
)32(yanzuru: altadrib fi alfiqih alshaafiei 2/101. 

)33(yanzuru: kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/51 , altadrib fi alfaqih alshaafiei 2/101 , alnajm alwihaj fi 

sharah alminhaj 4/432 , al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae 2/304. 

)34(yanzuru: altadrib fi alfaqih alshaafiei 10/101 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/130 , fath 

bisharh zabad abn rslan s: 606. 

)35(yanzuru: kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/51 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/130 , 

fath alwahhab bisharh munhaj altullab 1/244. 

)36(yanzira: altaeliqat alkubraa fi alfurwe. juz' min bidayat baye algharr 'iilaa nihayat kitab alhawalat s: 

1178 , tazamun. wa'iinama wa'iinama 'abu altyb: ('asl binafsih , hu wa'iinama farae lighayrh). 
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 .  (41)  ألنه فرع لغريه (40)- (39)، وهو مقتضى كالم أيب إسحاق املروذي (38):  هو رخصة (37)وقال ابن أيب هريرة

 فائدة اثنية: 

 :  (42)وهو على أقسام

  . (45)- (44) اهلدنة، وهو عقد (43)صلح املسلم مع الكافر

                                                           
  )37(hu: alhasan bin alhusayn 'abu ealaa bin 'abaa harirat albaghdadii alshshafieii , kan qadyaan , wamin 

'ashab alwujuh , daras bibaghdad , min mualafatiha: altaeliq alkabir ealaa almiznii , tuufiy fi shahr rajab 

sant: (345 h). 

yanzur: tabaqat alshaafieiat lilsabki 3/256 , tabaqat alshshafieiiyn s: 249 , tabaqat alshaafieiat liaibn qadi 

shuhbat 1/126 

(38) yanziru: alhawi alkabir 6/366. 

(39) hua: 'iibrahim bin 'ahmad bin muhamad bin ealy bin eata' almurudhii 'abu 'iishaq alshaafiei , kan faqih 

baghdad , takhruj bih 'ayimat , washarah almudhhib walakhasih , wayudhhib 'iilaa alshaafieii fi aleiraq , 

wawathiqat al'amsar , sumie alhadith alkthyr , waintahat 'abwabuha , 'aqam bubgh mdt tawilat yufti 

wayadris wayusanif altasanifa. tuufiy bimisr snt: (340 h). waeamirh qarib sabein sanat. 

yanzur: lab tabaqat alfuqiha' s: 112 , tahdhib al'asma' wallaghat 2/175 , tabaqat alshaafieiiynan kthyr 1/240. 

)40(yanziru: alhawi alkabir 6/366. 

)41(rukhsat liaistithnayih min jumlat mahzura. 'aw hw: mandub 'iilayh likawnih aslaan bidhatiha? ealaa 

wajhin: 

al'awla: rukhsat ; li'anah fire li'asul yuetabar fi sihatih wafisaduh walays bi'asl bidhatih fasar liaietibarih 

bighayr rukhsat mustathnat min jumlat mahzuratin. 

althaani: mandub 'iilayh ; likawnih aslaan badhatih ja' ja' alsharae aleamal ealayhi. 

yanzuru: bahr almadhhab 5/402 , kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/52 , altadrib fi alfaqih alshaafiei 

2/101. 

)42(yanziru: almajmue sharah almuhadhab 13/385 , kifayat alnabiih fi sharah altanbih 10/51 , alnajm alwihaj 

fi sharah alminhaj 4/432. 

)43(alkafira: hu ma sdr minh mudad lil'iiman min qawl 'aw faeal 'aw aetaqada. madata: (kifar). ynzr: maqalat 

al'iislamiiyn wakhtilaf almusaliyn li'abi alhasan al'asheari 1/194 , alfasl fi almulul wal'ahwa' walnahl 3/83 

, alayat alquraniat lilrasayil fi alkufaar litamarat alshahri s: 18. 

(44) alhudnat fi allaghata: alha' waldaal walnuwna: 'asl yadulu ealaa sukun waistiqamat. yuqala: hadan 

yahdin hudwnaan: skan. whadanah , 'ay skanahu. wahadinh mhadnt: salihuh , walasma: alhudnatu. 

wa'asalaha alsukun baed alhayj. madata: (hdin). 

ynzr: tahdhib allughat 6/115 , alsahah 6/2217 , maqayis allughat 6/41 , lisan alearab 13/434. 

wafi alastlah: ((musalahat 'ahl alharb ealaa tarak alqital mdtan maelumat , bieawd 'aw ghyrh , swa' fihim 

min yuqr ealaa dinih wamin la yuqr)). 

kifayat alnabih fi sharah altanbih 17/105 , altadrib fi alfaqih alshshafiei 4/247 , alnajm alwihaj fi sharah 

alminhaj 9/437 , 'asnaa almatalib fi sharah rud altaalib 4/224. 

(45) alhidnat: fi al'asl alaistighna'a: (almhadnat). 

wamasalih 'ahl alharb fi jmye al'ahwal , 'iilaa 'an yakun mnswsaan ealaa nhih. 

yanziru: altalkhis liltabri s: 362 , aleaziz sharah alwajiz 5/87 , rawdat altaalibayn 4/194. 
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 . (47)-(46)وصلح بني الزوجني. وصلح بني الفئة الباغية والعادلة. وصلح بني األخوين . قاله القاضي حسني

ها ولو ابعت نوبت: وقد يدخل يف الصلح: ُمصاحلة الرجل بعض نسائه على ترك الَقسم، (48)قال اجلوري
 . (49)لصاحبتها مل جيز

 . (50)وقد يدخل يف الصلح: املصاحلة على منافع الكالب، أبن يصطاد هبا شهراً، أو حنو ذلك 

 . (51)أقول:  ويف "التدريب":  الصلح بني اإلمام والناس، ولعل هذا هو الثالث

 . انتهى. (52)قال:  وصلح املخاصمات، وهو مقصود الباب

 أو غريها.   (54)وسيده على املهاأية (53)اْلُمبَ عَّضِ  ما قالوه من الصلح بنيومن أنواعه: 

                                                           
)46(yanzura: fatawaa alqadi husayn s: 214. 

)47(hu: alhusayn bin muhamad bin 'ahmad almarwaruwdhi 'abu eali alshshafiei , almaeruf bialqadi , kan 

'imamaan fqyhaan sahib wujuh gharibat fayadhhab , wakan yulaqib bihabr al'umat , min mualafatiha: 

altaeliq alkabir , walfatawaa , tuufiy sant: (462 h) bimarurudh. 

yanzuru: wafiaat al'aeyan 2/135 , tarikh al'islam 10/163 , sayr 'aelam alnibla' 13/414. 

)48(hu: eali bin husayn aljawriu 'abu alhasan alshshafiei , kan ahd al'ayimat alshshafieiat wamin 'ashab 

alwujuh , mansub 'iilaa bilad faris , lqy 'abaan bikri alnysabwry warawaa eanh. min mualafatih: almurshid 

, walmawjaz fi alfaqh. yanzur: tabaqat alshaafieiat lilsabki 3/457 , tabaqat alshaafieiiyn s: 363 , salam 'iilaa 

tabaqat alfihul 2/361. 

(49) yanziru: aleaziz sharah alwajiz 8/376. 
)50(yanzuru: tuhfat almuhtaj fi sharah alminhaj 5/189. 

)51(al'awal hawa: alslh bayn almuslimin walkufaar , walthaani: alslh bayn alzawjayn eind alshaqaq. 

yanzuru: altadrib fi alfiqih alshaafiei 1/101. 

  )52(yanzuru: almarjie alssabiq fi nfs almawdie. 

)53(almubarayatu: bidami almaym wafath alba' watashdid aleayn almaftuhat min bead alshiya: jizaah , wahu 

min nisfah hur wanisfah eabd , fialeabd aldhy aietaq baedah wabaqi baedah alakhar rqyqaan. yudea mubed. 

yanzuru: albayan fi madhhab al'imam alshaafiei 3/359 , jawahir aleuqud wamuein alqudat walmuaqiein 

walshuhud 2/81 , maejam lughat alfuqaha' s: 400. 

)54(almihaya'at: ha' yuha' hayyat wahaya'at al'amr , tahyiat muhyaa. walmarada: qismat almanafie ealaa 

altaeaqb waltanawb. 'an yantafie hdha almuntafae min aljism almufriz wadhak alnasf. madt: (hy') 

yanzuru: tahdhib allughat 6/257 , tlbt altalabat lilnasfi s: 127 , taj aleurus 1/520 , alqamus alfuqhi s: 369. 
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، والصلح مع (58)- (57)، والصلح على إجراء املاء، وإلقاء الثلج يف ُملكه (56)-(55)والصلح على وضع اجلذوع

الرافعي ، قاله (61)مع زعيمها على أمان عدد (60)، وصلح من حُياصر قلَّعةً (59)أهل احلرب  لفتح الباب
 .   (62)هنا 

 . (64)، عن صاحب التلخيص (63)وصلح أهل احلرب من أمواهلم، على ما نقاله أول الصلح

قسمه، ومل يسبق  (66)، وهذا نوع (65)والصلح بني الشركاء يف القناة املشرتكة على قسم مائِها، على ما يتفقون عليه

 . وهللا أعلم.(67)عدُّها فيما سبق، وبعد هذا أنواع كثرية فاطلبها يف مواضعها

 فائدة اثلثة:

                                                           
)55(ynzr: aljame walfaraq 2/579 , hilyat aleulama' fi maerifat madhahib alfuqha' 5/15 , eijalat almuhtaj 'iilaa 

tawjih alminhaj 2/806 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/139. 

)56(yanzira: altanabih fi alfaqih alshaafieii s: 104 , kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/73 , jawahir aleuqud 

wamuein alqudat walmuaqiein walshuhud 1/141. 

)57(ynzr: kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/77 , alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/463 , tahrir alfatawaa 

2/67 , bidayat almuhtaj fi sharah alminhaj 2/211. 

)58(yushre liljar 'an yusalh jarah ealaa 'iijra' alma' , ma' almatar min sathih 'iilaa sathih ; liunazil 'iilaa altariq. 

bishart 'an yakun lah mamarun liltariq ghyr sath aljari. 'amaa ghassalat althiyab wal'awanii fala yajuz alslh 

ealaa 'iijrayiha ealaa mal ; li'anah majhul la tatatalab alhajat 'iilayhi. wamahalu aljawaz fi althalj 'iidha kan 

fi 'ard alghyr la fi satahih ; lamaa fih min aldirar. 

yanzuru: tuhfat almuhtaj fi sharah alminhaj 5/220 , maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 

3/185. 

)59(yanzara: al'ashbah walnazayir lilsabiki 1/324 , qawaeid abn almilqin 2/11. 

)60(alqaleatu: alhusn ealaa aljubl. waljame qilae wqalae wqilae , waminh qawluhuma: 'aqlaeuu bihadhih 

albilad 'iqlaeaan: alqaleat , basikun allaam , hisn mushrif , majmueat qulue. madata: (qulae). 

yanzir: alsahah 3/1271 , lisan alearab 8/290 , alqamus almuhit s: 754 , taj aleurus 22/62. 

)61(yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhab 17/485 , alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 9/381 , hashyta 

qilyubi waeimirat 4/228. 

)62(yanziru: aleaziz sharah alwajiz 11/468. 

)63(qal sahib "altalkhaysa": ((law salahna 'ahl alharb min 'amwalihim ealaa shay' nakhudhuh minhum jazun 

, wala yaqum maqamuh albaye)). yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/87 , rawdat altaalibayn 4/194. 

)64(yanzuru: altalkhis liaibn alqas sa: 362. 

)65(yanzr: alnajm alwahaj fi sharah alminhaj 5/447 , tuhfat almuhtaj fi sharah alminhaj 6/224 , altajrid linafe 

aleubyd 3/200. 

)66(nihaya (108 / b). 

)67(yanzuru: kifayat alnabih fi sharah altanbih 10/52 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/130 , 

fath bisharh zabad abn rslan s: 606. 
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 .(69)مبلكه  (68) هُ َمالُ لو صاحل من عني على منافعها مل جيز؛ ألن العني ومنافعها ُملك للُمقر له، فكيف يَتعوض  

، ولفظ التدريب:أو على منفعة ما ادعى به، أو منفعة بعضه، فعارية جائزة ُنص عليه، ولو قيل  (70)أقول كذا قال
 . انتهى. (71)بلزومها مل يبعد

 . (72)يكون عاريةوقد سبق يف كالم املصنف أنه :

. انتهى (74)للدار، يرجع فيها مىت شاء، وليس مبعاوضة  ألن الرقبة واملنافع ُملكه(73)وعبارة العراقي: وتكون عارية 
 حبروفه. وهللا أعلم.

 ثالث: ويف الباب قواعد

 :(75)األوىل

 ، إال يف مسألة: (76)ال َيصح الصُّلح مع اإلنكار 

وهي: إذا صاحل أجنيب من جهة املدَّعى عليه لنفسه، وهو قادر على االنتزاع، وكذا لو قال: هو منكر، ولكنه  

 . (77)كاذب يف إنكاره ، صحَّ الصُّلح

، هكذا رأيته يف النسخة، والصواب حذف لفظ كذا، ولفظ لو  لئال يوهم أهنا مسألة اثنية وما  (78)كذاأقول: قوله:
بعدها هو شرط ملا قبلها، فإذا قال األجنيب يف صورة إنكار املدعى عليه هو مبطل يف إنكاره وأان أعلم أنك صادق 

                                                           
)68(malah fi al'asl alaistighna'a: (mulkh). 

)69(yanzura: alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/434 , al'ashbah walnazayir lilsiyuti s: 460 

)70(al'asl s: 543. 

)71(altadrib fi alfiqih alshaafiei 2/102. 

)72(al'asl s: 545. 

)73(watakun eariat fi tahrir alfatawaa: ((wa'aslaha: 'anaha 'iiearata)). 

)74(tahrir alfatawaa 2/50. 

)75(al'asl s: 547. 

)76(yanzuru: altahdhib fi faqih al'imam alshshafiei 4/145 , takhrij alfurue ealaa al'usul lilzinjani s: 173 , 

'asnaa almatalib fi sharah rud altaalib 2/214. 
)77(yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhab 6/456 , aleaziz sharah alwajiz 5/94 , eajalat almuhtaj 'iilaa 

tawjih alminhaj 2/803 , altadrib fi alfaqih alshaafiei 2/104. 

)78(al'asl s: 547. 
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ح، كما قاله املصنف بني قدرته على انتزاعه، فيصوأصاحلك لنفسي بقويل هذا، فهو شراء مغصوب بلفظ املصاحلة فيفرق 
 وعدمها فال يصح وإذا صح الشراء. 

ًنا (80): تبعاً للقوت(79)قال يف التحفة ، هكذا يف (81) : فال تزال يد املدعي عليه إال حبجة، هذا إذا كان  اْلُمدََّعى َعي ْ
 أنه شراء مغصوب. (83)، وغريها(82)الروضة

 فإطالق املصنف ُمنتقد أيضاً. 

 .  (85)، على األصح يف الروضة(84)ولنا أيضا اثنية: وهي إذا قال يف هذه وأان قادر على انتزاعه، فإنه يصح

واثلثة: وهي إذا أُقيمت البينة على اْلُمدََّعى عليه بعد إنكاره، مث حرَّر الصلح، فإنه يصح الصلح  للزوم احلق ابلبينة  
، وسكت عليه غريه، وقال الغزايل: إن وقع الصلح قبل قضاء القاضي احتمل أن ال (86)، قاله املاورديكلزومه ابإلقرار

 .(88).  انتهى. وبه جزم صاحب الكايف(87) يصح  ألن له سبيالً إىل الطعن

                                                           
)79(aism alktab: tahfih almihtaj 'iilaa sharh almunhaj , nusb lieisaa bin euthman bin eisaa alghuziyi , 

almutawafaa sanat :( 799 ha) , wa'asl alkitaba: sharah likitab munhaj altaalibayn lilnawawii , waqad 

lakhash fawayid kabirat min kitab al'anwar lil'adrbili. ynzr: aldarar alkaminat fi 'aeyan almiayat 

alththaminat , 4/241 , almunhal aleadhb alrawiyu fi tarjamat qatb al'awlia' alnawawii lilsakhawi s: 12 , 

albadar altaalie bimuhasin min baed alqarn alssabie limuhamad alshuwkani 1/515 , khazanat alturath 

33/900. mafqud ladayh nuskhat mafqudat min 'aqafa lah ealaa khatiyat , wahu lm yuhaqiq 'aw yutbie. 

)80(yanzur: qawt almuhtaj lil'adhraei 12/185. 

)81(yanzuru: tuhfat almuhtaj fi sharah alminhaj 5/196. 

)82(yanzur: rawdat altaalibayn 4/201. 

)83(yanzuru: algharr albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/134 , fath alrahmin bisharh zabad abn rslan s: 

607. 

)84(yanzira: alhawi alkabir 6/410 , bahr almadhhab 5/409 , albayan fi madhhab al'imam alshaafiei 6/251 , 

maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/169. 

)85(yanzur: rawdat altaalibayn 4/201 

)86(yanzira: alhawi alkabir 6/372 , alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/440 , al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae 

2/305. 

(87) yanziru: alwasit fi almadhhab 7/331 , tahrir alfatawaa 2/53   ، 'asnaa almatalib fi sharah rud altaalib 

2/216. 

(88) hu: alzubir bin 'ahmad bin sulayman albasri alzbyryi , 'abu eabd allah alshshafiei , min 'ahl albsrt , 

thiqat kan mqryaan , fqyhaan earfaan bial'adab , khabir bial'ansab , kan 'aemaa , nasabath 'iilaa alzubir bin 

aleiwam , yuhliq bisahib (alkafy) , min mualafatih: al'imart , waealam almutaealim , walmasakat , tuufiy 

sanat :( 317 h). 

yanzuru: wafiaat al'aeyan 2/313 , tabaqat alshaafieiiyn s: 201 , al'aelam 1/132. 

wakitabih alkafi: hu mukhtasir lah fi alfuqih , fih wujuh gharibat fi almudhahib , walkitab mafqud 

yanziru: alfhrst s: 262 , kashf alzunun 2/1378 , hadiat alearifin 1/373. 
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لكنه ُمبطل، و  ورابعة: وهي إذا كان املدَّعى به عيناً، وقال أجنيب للمدعي وكلَّين املدَّعى عليه يف مصاحلتك وهو منكر،

: قال (90)، لكن قال الشيخان(89)َفَصاحِلْيِن على ثويب هذا  لتنقطع اخلصومة بينكما، فإنه يصح يف أحد الوجهني
 .(92): أصحهما ال يصح  ألنه ُصلح إنكار(91)اإلمام

صححه  ، وهو ما(94)، واملذهب يف "الروضة" القطع ابلصحة(93)وخامسة: مثل الرابعة، إال أن املدََّعى به ديناً 
 ، قال يف الروضة: والفرق أنه ال ميكن متليك الغري عني ماله بغري إذنه وميكن قضاء دينه بغري إذنه (96)وغريه (95)الرافعي

(97) . 

وسادسة: وهي ما يف "زايدة الروضة": لو قال صاحلين عن األلف الذي لك على فالن على مخسمائة صح، سواء 

 . انتهى. (100) -(99) بغري إذنه، جائز إبذنه أم ال  ألن قضاء دين غري(98)أكان

                                                           
)89(yanzuru: tahrir alfatawaa 2/53 ، 'usnaa almatalib fi sharah rud altaalib 2/217 , tuhfat almuhtaj fi sharah 

alminhaj 5/196. 

(90) biquliha: ((alshaykh almaqasud)): 

huma: 1- eabd alkarim bin muhamad bin eabd alkarim , alrafei. almutawafaa snt: (623 h). 

2- muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnuwwi. almutawafaa snt: (676 h) 

yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/93 , rawdat altaalibayn 4/200. 

(91) biqawliha: ((al'iimama)): 

aljuini , 'abu almaeali , almulaqab bi'iimam alharamayn. almutawafaa sanat :( 478 h) 

(92) yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhb 6/458. 
)93(yanzuru: tahrir alfatawaa 2/53 , jawahir aleuqud wamuein alqudat walmawaqiein walshuhud s: 140 , 

fath alrahmin bisharh zabad abn rslan s: 607 , maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/169. 

(94) alsihat fi allght: sah ysh sha. fahu sahih , wasahahin. falsaadu walha' 'asl yadulu ealaa albara'at min kl 

eayb wrayb waealaa alaistawa'. walsihata: did alsaqm. madata: (shh). 

yanzur: tahdhib allughat 2/260 , maqayis allughat 3/281 , taj aleurus 6/528 , maejim matn allughat 3/423. 

wafi alaistilahi: ((ma 'asqat wa'asqat alqada'a)). 

almustasfaa s: 75 , rawdat alnaazir 1/182 , sharah tanqih alfusul lilqarafii s: 76 , albahr almuhit 2/19 , 

tashnif almasamie bijame aljawamie lilsabkuy 1/181. 

(95) yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/93. 
)96(yanzur: eumdat alsalik waedt alnaasik sa: 247. 

)97(rawdat altaalibayn 4/201. 

)98(nihaya (109 / 'a). 

)99(rawdat altaalibayn 4/200. 

)100(lijwaz alaistiqlal biqida' din alghayr. 

yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhab 6/450 , tahrir alfatawaa 2/54 , tuhfat almuhtaj fi sharah 

alminhaj 5/196 , maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/169. 
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، (103) ، واملنهاج(102)يقتضي أنه ال يُعترب التوَّكيل يف املصاحلة، ولعله الصواب، وهذا وارد على "احلاوي"(101)وهذا
 .(106)، ومل ينتبه له اإلسنوي يف كتبه، وألجله صوَّب على التنبيه، وساعده غريه(105)، مع إنه قضية كالم التنبيه(104)وغريه

 : هو ُمْنِكٌر وُمْبِطٌل يف إنكاره، فصاحلين بنفعي بثويب هذا أو بغريه يف ذميت ألخذه منه واملدعي(107)وسابعة: قال األجنيب

 وصحح يف البيع من زايدته الصحة، ويف املنهاج(109). قاله يف الروضة(108) به َديْناً، فهو ابتياع دين يف ذمة غريه

 البطالن. (111)وغريه(110)

 . (113)، صححه املاوردي(112) األجنيب: وكلتك يف الصلح  لقطع اخلصومة واثمنة: إذا قال

 . (116)، وصححه املاوردي(115)، قاله القاضي أبو الطيب(114) واتسعة: أن يقول: هو لك

. وفيه  (118)قاله يف احملرر (.117)وعاشرة: غري ُمقر، إال أن األجنيب قال: "إنه أقر عندي ووكلين"  صح الصلح 
 كالم.

                                                           
(101) fi hadha almawdie fi almakhtut kutib alsuwbini harf: ('in) , wahu zayid la yastaqim wujudih fi alnas. 

(102) yanziru: alhawi alkabir 6/515. 

(103) yanzur: munhaj altaalibin sa: 134. 

(104) yanzur: hilyat aleulama' fi maerifat madhahib alfqha' 7/34 , rawdat altaalibayn 4/203. 

(105) yanzura: altanbih fi alfaqih alshaafiei sa: 104. 

(106) yanzuru: tashih altanbih , watadhkirat altanabih 3/126. 

(107) 'ay: llmddey. 

(108) yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/93 , kifayat al'akhyar fi hali ghayat alaikhtisar s: 261 , algharar 

albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/131 , hashyta qilyubi waeimirat 2/388. 

(109) yanzur: rawdat altaalibayn 4/201. 

(110) yanzur: munhaj altaalibin sa: 155. 
)111(yanzuru: almajmue sharah almuhdhb 13/383. 

)112(yanzuru: albayan fi madhhab al'imam alshaafiei 6/415 , eijalat almuhtaj 'iilaa tawjih alminhaj 2/802 , 

tahrir alfatawaa 2/54. 

)113(yanziru: alhawi alkabir 6/374. 

)114(yaqula: waqad wakalni fi musalahatik. 

yanzuru: kifayat alnabih fi sharah altanbih 9/64 , alhidayat 'iilaa 'awham alhalqat 20/393 , tahrir alfatawaa 

2/53 

)115(yanzira: altaeliqat alkubraa fi alfurwe. juz' min bidayat baye algharr 'iilaa nihayat kitab alhawalat s: 

1209. 

)116(yanziru: alhawi alkabir 6/373. 

)117(yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhab 6/458 , tahrir alfatawaa 2/54 ، 'asnaa almatalib fi sharah 

rud altaalib 2/217. 
)118(yanziru: almuharir fi faqih al'imam alshaafiei 2/605 
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 : (119)قاعدة اثنية

 ، إال يف صور:(120)الصلح على غري املدعى عيناً كان أو ديناً، بيع يثبت فيه مجيع أحكام البيع

ي  (122)اجلناايت، صح بلفظ الصلح دون لفظ البيع (121)منها: إذا صاحل على أروش  :  (123)، وقال اْلبَ ْنَدنِّيجِّ
 . (124) بال خالف إن كان معلوم الصفة، جاز بكال اللفظني

ومنها: إذا صاحل على بعض املدعي، فهو جائز على األصح، ويكون مبعىن اهلبة، ولفظ البيع ال ينوب منابه  

 . (126)ومنها: إذا صاحل على لفظ الوجهني، عن القصاص، صح وال مدخل للفظ البيع فيه .(125)قطعاً 

. نقله (127) البيع لفظ مهوال يقوم مقا إذا صاحل أهل احلرب على أمواهلم بشيء أيخذه منهم، جاز، ومنها: 
 . (129)عن صاحب التلخيص، (128)الرافعي

                                                           
)119(al'asl s: 547. 

)120(yanzuru: tahrir alfatawaa 2/51 , algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat 3/132 , altajrid linafe 

aleubyd 3/385. 

)121(jame al'arush fi allght: 'arsh , walhamzat walraa' walshiyn ymkn 'an yakun aslaan , waqad jaealaha bed 

'ahl aleilm freaan , wazaeam 'ana al'asl alharsh , wa'ana alhumazat eiwad ailha' , wal'arasha: diatu. wa'arsh 

aljanayat: dytha. madat: (arsh). 

yanzir: aleayn 6/284 , maqayis allughat 1/79 , lisan alearab 6/263. 

wafi alaistilah: ((alshay' almuqadar aldhy li'iiqamat bih aljubr ean alfayit)). 

almajmue sharah almuhadhab 12 / 170. wayanzr: aleaziz sharah alwajiz 4/246 , kifayat alnabiih fi sharah 

altanabih 9/228. 

)122(yanzur: nihayat almatlab fi dirayat almadhhab 6/448 , alwasit fi almadhhib 4/49 , aleaziz sharah alwajiz 

5/84. 

)123(hw: alhasan bin eubayd allah bin yahyaa  ،'abu eali albindniji , alshaafieiu , ahd al'ayimat min 'ashab 

alwujuh , hafzaan lilmudhahib , wakan qadyaan salhaan dynaan wreaan. sakan baghdad wadars faqah 

alshaafieia ealaa 'abi hamid al'iisfrayini. min mulfath: altaeliqat , alhalqat aldhakhiratu. tuufiy fi albindnijin 

snt: (425 h). 

yanziru: tarikh baghdad 8/319 , tabaqat alfuqaha' lilshiyarazii s: 129 , tarikh al'islam 9/408 , tabaqat 

alshshafieiiyn s: 388. 

)124(yanzur: rawdat altaalibin 4/195 , alhidayat 'iilaa 'awham aleadad 20/394. 
)125(yanziru: alwasit fi almadhhab 4/50 , maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaj 3/168 , 

tuhfat alhabib ealaa sharah alkhatib 3/93 

)126(yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/87 , rawdat altaalibin 4/194 , altadrib fi alfaqih alshaafiei 2/103 , 

al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae 2/305. 

)127(yanzara: al'ashbah walnazayir lilsabki 1/324 , qawaeid abn almilqin 2/11 , al'ashbah walnazayir lilsiyuti 

s: 524. 

)128(yanziru: aleaziz sharah alwajiz 5/87. 

)129(yanzur: altalkhis sa: 362. 
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 . وهللا أعلم.(130)أقول: وتبعه يف الروضة، والصورة األوىل فيها خمالفة ملا يف الروضة

 : (131)قاعدة اثلثة

 ، إال يف مسألة:(134)إىل شوارع املسلمني، جائز، إذا مل يضر هبم (133)أو ساابط (132)إشراع جناح

 .   وهللا أعلم.(136)الروضةيف زايدة  ،(135)وهي: إذا أحدثه كافر مل جيز، وإن مل يضر ابملسلمني، على األصح 

 eferencesR                                                                                :قائمة املصادر واملراجع

1- aikhtilaf alfuqaha' , liaibn jarir alamali , dar alkutub aleilmiat , bidun tarikh. 

 2- al'ashbah walnazayir , alsbky- dar alkutub aleilmiat , altibeat al'uwlaa 1411 h.  

3- al'ashbah walnazayir , alsayutiu -dar alkutub aleilmiat , 1411 h.  

4- alaietina' fi alfiraq walaistithna'at , albikriu , alkutub aleilmiat , byrwt. altbet: al'uwlaa. altaarikh: 

1411 h. 

 5- al'iiqnae fi alfaqih alshaafieii , almawrdi (t: 450 ha) , almuktabat alshaamilat.  

6- al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae , alsharbinii , dar alfikr , bayrut , bidun tarikh. 

 7- albahr almuhit , alzrkshy-dar alkatabi , 1414 h. 

 8- bahr almadhhab -alruwyani , dar alkutub aleilmiat , altabeat al'uwlaa , 1430 h. 

                                                           
)130(yanzur: rawdat altaalibayn 4/194. 

)131(al'asl s: 548. 

)132(aljanah: janah yjnuh wyjnah bifath alnuwn wadamaha jnwhaan , wahua: bina' muealaq min alkhashb 

, kharj ean aldaar , mushabh bijanah altayir. wa'ashraeat aljanah 'iilaa altariq bial'alf wadeath. yanzuru: 

alnazm altaelimiat fi alnazam al'iiqlimiat fi tafsir ghurayb 'alfaz almuhadhib 1/273 , 'alfaz altanbih s: 201 

, almisbah almunir 1/310. 

)133(alsaabat: sabat alsayn walba' waltaa' 'asl yadulu ealaa aimtidad shay' , walsabata: saqifat bayn darayn 

min tahtiha tariq nafidh. waljame sawabyt wsabatatun. waminh qawluhima: qaeidat fi alsaabat. madata: 

(sibt). 

yanzir: aleayn 7/218 , alsahah 3/1129 , maqayis allughat 3/128 , aleibab alzaakhir 1/260. 

)134(yanzuru: albayan fi madhhab al'imam alshaafiei 6/256 , aleaziz sharah alwajiz 5/96 , algharar albahiat 

fi sharah albahjat alwardiat 3/135. 

)135(li'anah ka'iiela' albina' ealaa almuslimina. 

yanzuru: eajalat almuhtaj 'iilaa tawjih alminhaj 2/803 , alnajm alwihaj fi sharah alminhaj 4/445 , fath 

alrahmin bisharh zabad abn rslan s: 609 , al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae 2/307 

)136(yanzur: rawdat altaalibayn 4/207. 
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 9- bidayat almuhtaj fi sharah almunhaj , abn qadi shahbat , dar almunhaj , jidat , 1432 h. 

 10- albadar alttalie bimuhasan min baed alqarn alssabie , dar almaerifat - bayrut , bidun tarikh. 

11- tarikh al'islam wawafyat almashahir walaelam , aldhahabiu - dar algharb al'iislamia , 1424 h. 

12- altajrid linafe alebyd-albujayrami mutbaeat alhalbi , 1369  

13- tahrir alfatawaa aleiraqii -dar almunhaj , jidat - altabeat al'uwlaa , 1432 h. 

14- tuhfat almuhtaj fi sharah almunhaj , bin hajar alhitmi , almaktabat altijariat alkubraa bimisr 

altbet: bidun tabeat , 1357 h. 

15- takhrij alfurue ealaa al'usul , alzanjany - muasasat alrisalat - bayrut , 1398 h. 

16- altadrib fi alfaqih alshshafieii - albilqinii alshshafieii , - dar alqiblatayn , alriyad , 1433 h. 

17- tashih altanbih , alnawway- muasisih alrasalta-lbnan-birwta. altabeata: al'uwlaa. altaarikh: 

1417 h. 

18- altaeliqat alkubraa fi alfurue min bidayat kitab alnahi baye algharar 'iilaa nihayat kitab 

alhawalat , 'abi altayib altibrii , almuhaqiq: saeid bin husayn alqahtani , - aljamieat al'iislamiat , 

almadinat almunawarat , 1423 h. 

19- altalkhis , 'abi aleibas altabri , maktabat nizar mustafaa albaz , altabeatu: bidawn. tarikh 

alnushr: bidun. 

20- tahdhib al'asma' wallighat , alnawawiu - dar alkutub aleilmiat , bayrut , bidun tarikh. 

21- altahdhib fi faqih al'imam alshshafieii , albughui-dar alkutub aleilmiat , 1418 h. 

22- alhawi alkbyr- almawrdy- dar alkutub aleilmiat , bayrut , altubeat al'uwlaa , 1419 h. 

23- aldarar alkaminat fi 'aeyan almiayat , bin hajar aleusqalanii - majlis dayirat almaearif 

aleuthmaniat - saydr 'abad / alhind , 1392 h. 

24- rawdat alttalibin waeumdat almuftayn alnawawii , almaktab al'iislamiu , bayrut altubeat 

alththalithat , 1412 h. 

25- shajarat alnuwr alzakiat fi tabaqat almalikiat , abn salim makhluf , dar alkutub aleilmiat , 

lubnan , 1424 h. 

26- sharah altalwih ealaa altiknulujii , altaftazaniu , maktabatan sabih bimisr , bidun tabeat 

wabidun tarikh. 

27- sharah alkawkab almunir , abn alnijar alhanabaliu - maktabat aleubykan , 1418 h. 

28- sharah tanqih alfusul , alqarafi- sharikat altibaeat alfaniyat , altubeat al'uwlaa , 1393 h. 

29- sharah mukhtasir alrawdat , altuwfi- alrisalat , 1407 h.  
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30- alsahah , 'ahmad eabd alghafur eitar , dar alelm- bayrut , 1407 h. 

31- aldaw' alllamie li'ahl alqarn alttasie , alsakhaway-maktibat alhayat - bayrut , bidun tarikh. 

32- tabaqat alshshafieiat , abn qadi shhbt-ealm alktb-byrwt , 1407 h. 

33- eijalat almuhtaj 'iilaa tawjih almunhaj , abn almlqin- dar alkitab , al'urdun , eam: 1421 h. 

34- aleaziz sharah alwajiz , alrrafieia - dar alkutub aleilmiat , bayrut - lubnan , 1417 h. 

35- eilm 'usawl alfaqh , eabd alwahhab khilafa- mutbaeat almadani- bimsir. 

36- aleayn , alfarahidiu dar wamaktabat alhilal , bidun tarikh. 

37- algharar albahiat fi sharah albahjat alwardiat , yahyaa alsaniki , almutbaeat almayminiat , 

altbet: bidun tibeat wabidun tarikh. 

38- fatawaa alqadi husyn-albghwy , - dar alfath , altibeat al'uwlaa. altaarikh: 1431 h. 

39- alqamus alfuqahi , saedi 'abu habib , dar alfikr , dimashq , 1408 h. 

40- alqamws almuhit , alfyrwzabadaa - muasasat alrisalat , bayrut- 1426 h. 

41- qawatie aldalil , alsmeany- dar alkutub aleilmiat , bayrut , 1418 h. 

42- qawaeid abn almalqin -dar abn alqym- alriyad - altabeat al'uwlaa , 1431 h. 

43- qawt almuhtaj sharah almunhaj , al'adhraei , dar alkutub aleilmiat , 1436 h. 

44- allibab fi alfaqih alshshafieii , almuhamili dar albkharaa , almadinat almunawarat , 1416 h. 

45- lisan alearab , abn manzur dar sadir - bayrut , - 1414 h. 

46- maejam maqayis allughat , 'ahmad bin faris , 'abu alhusayn dar alfkr- 1399 h. 

47- almunhal aleadhb alrawiyu fi tarjamat qatb al'awlia' alnawawii , alsakhawii -almuktabat 

alshaamilat. 

48- almuhammat fi sharah alruwdat walrrafieii , al'iisnawii -mrkz alturath althaqafii almghrbi- 

almaghrib altubeat al'uwlaa , 1430 h. 

49- alnajm alwahaj fi sharah almunhaj , aldamiry- dar almnhaj- jidat , 1425 h. 

50- nihayat almuhtaj 'iilaa sharh almunhaj , alramlii , alnashr: dar alfikr , bayrut- 1404  

51- nihayat almatlab fi dirayat almudhahib , aljawinii , dar almanhaj , 1428 h. 
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Abstract 

Zawia Amoura which is known as a small place dedicated to praying and memorizing the Quran in the city 

of Janzour-Libya is one of those places dating back to the Ottoman era. This place is distinguished by the 

presence of a founding board above the entrance, as it contained many architectural and artistic elements. 

Such panels have a distinctive character, in terms of the type of fonts, and the content of the subject 

implemented on it. This study aims to explain the foundational paintings as an Islamic element required by 

that stage of the Islamic era, and analyzing the foundational painting in terms of the type of calligraphy and 

the content of the writing 

Because the foundational paintings are one of the significant characteristics of Islamic architecture, hence 

this study aims to show one of the most prominent elements of Islamic architecture to the scientific research 

area of interest besides enriching it for Arab and international libraries. We believe that the foundational 

painting of Zawia Amoura has great historical features. Therefore in this study, we will mainly rely on the 

descriptive and the analytical methodology together with the historical approach and field visit to describe 

and highlight the artistic elements contained in the foundational painting of Zawia Amoura. Due to the 

importance of such a painting board, we believe that conducting this study will contribute significantly to 

attract more attention to the department of antiquities and the historic cities protection authority. 

Keywords: Zawia , Amoura , foundational painting 
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 امللخص

وجود لوحة للعصر العثماين، و تتميز بتُعد زاوية عمورة مبدينة جنزور الليبية إحدى الزوااي اليت ترجع    
أتسيسية تعلوا املدخل، حيث احتوت على العديد من العناصر املعمارية والفنية، وللوحات التأسيس طابعها املميز، 
وذلك من حيث نوع اخلط، ومضمون املوضوع املنفذ عليها، وهتدف هذه الدراسة إىل بيان اللوحات التأسيسية 

تطلبته تلك املرحلة من العصر اإلسالمي، وحتليل اللوحة التأسيسية من حيث نوع اخلط،  لكوهنا عنصرا إسالميا  
 ومضمون الكتابة.

  

 مقدمة

تعترب اللوحات التأسيسية والنقوش الكتابية عامة من أهم املصادر املادية امللموسة للتاريخ اإلسالمي، واليت             
الميكن الطعن فيها وال تزويرها، وهي واثئق أصلية يعتمد عليها الُبحاث واملؤرخني لألحداث التارخيية، وتعد اللوحات 

ديدة،  من األحيان للوصول إىل حقائق رارخيية مهمة، أو ملعرفة حقيقة رارخيية جالتأسيسية هي األساس املتني يف كثري
أو لتصحيح الكثري من األخطاء التارخيية اليت وقع فيها من ينقل األخبار خالل فرتة العصور اإلسالمية، ومن املمكن 

ية، والسياسية، تعلقة ابجلوانب التارخيأن يستنتج الُبحاث من اللوحات التأسيسية إشارات وإحياءات لكثري من األمور امل
 واألجتماعية، واألقتصادية، وهي جمال خصب للبحث، والتوثيق، والتحليل، والرتجيح.

وقد أفادتنا اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة لتصحيح وحسم بعض األراء التارخيية املتعلقة بتاريخ بناء الزاوية 
وصول حلقائق رارخيية متعلقة ابملؤسس، وسبب البناء، وظهور بعض إبستخدام طريقة حساب اجلُمل، وكذلك يف ال

األمساء، واأللقاب، ولكي يتكامل املوضوع بشكل أوسع، وأمشل كان الزاما من ذكر أمثلة أخري للوحات التأسيسية 
ي، وحساب ممن املشرق، واملغرب اإلسالمي، ليتضح الفرق بني طريقة حساب اجلمل الكبري املستعملة يف املغرب اإلسال

اجلمل الصغري املستعمل يف منطقة املشرق اإلسالمي، وجاء األختيار على كل من : جامع يف مدينة طرابلس الغرب، 
 وجامع يف بالد األانضول وكلها ترجع لفرتة العصر االعثماين. 
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ارف احمليطة ط والزخهلا طابع معماري وفين مميز، من حيث نوع اخل اللوحة التأسيسية لزاوية عمورةمشكلة الدراسة: 
 وتتعرض هذه اللوحات خلطر التشويه والطمس، السيما يف ظل النزاعات املسلحة داخل ليبيا. ابللوحة التأسيسية،

: هتدف هذه الدراسة إىل بيان اللوحات التأسيسية لكوهنا عنصرا إسالميا  تطلبته تلك املرحلة من  الدراسةأهداف 
 .تأسيسية من حيث نوع اخلط، ومضمون الكتابةالعصر اإلسالمي، وحتليل اللوحة ال

تتميز زاوية عمورة بطابع معماري مميز،واحتوت على العديد من العناصر املعمارية والفنية وأبرزها اللوحة  أمهية الدراسة:
 .التأسيسية مثل نوع الكتابة، ونوع املادة اليت نفدت عليها

 .م1835-1711قرمانليالعهد ال /مدينة جنزور الليبية، واحلد الزماين /احلد املكاينحدود الدراسة: 

 .ةالوصفي التحليلي، والتارخيي ابإلضافة إيل االعتماد على الزايرة امليداني يسيتم أتباع املنهجمنهجية الدراسة: 

ا معجم البلدان راجع منه: ابلنسبة لزاوية عمورة، وشخصية القائد عمورة فقد تناولتها عدة مصادر ومالدراسات السابقة
الليبية للطاهر الزاوي، وطرابلس الغرب حتت حكم أسرة القرمانلي لروف لفوميكايل، وأتسيس احلكم القرمانلي لسمري 
عبد الرسول العبيدي، وغريهم كثري، أما اللوحة التأسيسية للزاوية عمورة  فقليل جدا من تناولوها ابلبحث والدراسة ومن 

ريخ معمار املسجد راى زاوية عمورة أمنوذج من الفن املعماري يف ليبيا، وعلي البلوش يف دراسته بينهم نوري أبوعيس
   يف ليبيا يف العهد العثماين والقرمانلي.

 هيكلية الدراسة:

.لزاوية عمورة واملعمارية الدراسة التارخييةاملبحث األول:   -  

.والفين( لزاوية عمورةالدراسة التحليلية )للنقش الكتايب املبحث الثاين:  -  
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لزاوية عمورة واملعمارية الدراسة التارخيية المبحث األول:  

 أوال: الدراسة التارخيية

لقد شهدت والية طرابلس الغرب منذ العقد الثاين للقرن الثامن عشر مرحلة جديدة من مراحل أترخيها وذلك بعد           
أمحد ابشا القرمانلي زمام األمور يف طرابلس وأصبح واليا عليها، حيث متتعت والية انتهاء احلكم العثماين املباشر، وتويل 

 )1( .طرابلس يف عهده إبستقاللية رامة عن الدولة العثمانية

يذكر أن زاوية عمورة تقع شرقي زنزور، وقد امتد عمران زنزور حىت وصلها، وأصبحت يف طرفها الشرقي، ويذكر أبن   
كم، وهي بزاي مفتوحة، قال صاحب الرحلة الناصرية: وعلى ابب البلد قرب   12زنزور هي بلد غريب مدينة طرابلس بنحو 

 )2(بر.ة بربربة أطلقها العرب على ما كانت تطلق عليه يف زمن الرب رجل من الصاحلني يعرف ابلعريفي، وكلمة " زنزور" كلم

واسم جنزور  ن، ومبناخ معتدل،و كيلومرت، وتتمتع أبشجار النخيل والزيت  20ميتد ساحلها على البحر املتوسط  حبوايل  
ة متيل األلسن إىل اللهجة الليبي وهو النطق اللييب الدارج ويرد ذلك إىل كون« َزنْ ُزور»معروف للمنطقة منذ القدم وتنطق أيضا  

   )3(تتحول  يف األلسن الليبية إىل "زوز" « زوج»نطق احلرف األقوى مثل 

وكانت  ،كانت يف عهد علي ابشا القرمانلي حتت قيادة ابنه األصغر يوسف إذ عينه قائدا  عليهاجنزور   أبنكما يذكر 
معت القوات جتوابلتايل انطلقت منها احلروب يف مجيع مراحلها التارخيية وقد  ،جنزور نقطة حرب أو نقطة جتمع حلرب

العسكرية يف كثري من املواقع قصد اهلجوم على الغزاة كاألسبان والرتك والطليان وقد قامت فيها معارك كثرية على 
 .)4(تسلسلها التارخيي

 يف منطقة قامارة، أسسها عمورة بن فلمنكتقع  (1)شكل  مدرسة ومسجد، كانت زاوية عمورة عبارة عن       
م( وقد ُعني يف 1754 -1711، وكنيته أبو حفص، عاش يف الفرتة ما بني ))5(قائد عثماين زمن االسرة القرمانلية وهو

 .)6(ور العهد القرمانلي متصرفا  للمقاطعة الغربية، واختذ مقر حكمه يف مدينة جنز 
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 املنظر العام لزاوية عمورة (1)شكل 

 اثنيا: الدراسة املعمارية

مرتا ، ويسند اجلدار دعائم مائلة،  31×  29املخطط العام لزاوية عمورة عبارة عن شكل شبه مربع أبعاده حوايل 
اب أمتار، ويتوسط احملر  7.40وتتكون الزاوية من بيت الصالة، وهو مسقوف بقبة مركزية يبلغ قطرها حوايل ، (2)شكل 

جدار القبلة، الذي يكون حمفوفا  من اجلانبني بعمودين أُسطوانيني، ويعلو احملراب زخارف نباتية على بالطات خزفية، 
وهلذه الزاوية صحن مربع الشكل، وحماط ابألروقة، وتفتح فيه مجيع اخللوات، وقد احتوت الزاوية على حجرة الضريح 

 .(3)ة وامليضأة، واملطبخ...إخل شكل املسقوفة بقبة أصغر حجما  من قبة بيت الصال

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “49- 68 “ 

 
 55 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكوين املعماري لزاوية عمورة ) تصوير الباحث( (2)شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحن الداخلي لزاوية عمورة (3)شكل   
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الدراسة التحليلية )للنقش الكتايب والفين( لزاوية عمورةاملبحث الثاين:   

وتتألف  ،لزاوية عمورة املدخل الرئيسي، وهي على شكل مستطيل الشكلتعلوا اللوحة التأسيسية                
، وهي عبارة عن زخارف هندسية (4)شكل  من سبعة أبيات شعرية، وحتيط هبا زخارف من ألواح القاشاين

صممت  بشكل متقن، وهي عبارة عن زخارف كثرية األضالع جبوار بعضها البعض عرفت بزخرفة األطباق 
، تشبه كثريا للزخارف اليت ظهرت على واجهات املساجد (5)النجمية، وهي من مميزات الفن اإلسالمي شكل 

-1737ه  (، وجامع أمحد ابشا )1110م /1699العني )، كجامع شائب )7(العثمانية خالل العهد القرمانلي

 .(6)شكل  )8(( يف مدينة طرابلس الغربه  1150 -ه  1149م/ 1738

أما عن راريخ بناء زاوية عمورة، فقد تضارت األراء من قبل املؤرخني، والُبحاث حول التاريخ احملدد لبناء             
 (.م1835-1711) )9(بنيت يف العهد القرمانليالزاوية إال أهنم أتفقوا مجيعهم على إهنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواجهة العلوية ملدخل زاوية عمورة ) تصوير الباحث( (4)شكل   
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 الزخارف اليت تعلوا واجهة زاوية عمورة ) تصوير الباحث( (5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 زخارف من جامع شائب العني (6)شكل 
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بنيت  زاوية عمورة إن )10(ميساان يف كتابه ) املعمار اإلسالمي يف ليبيا (فقد ذكر الباحث اإليطايل غاسربي 
م، وتبعه يف ذلك املؤرخ الليبىي على مسعود البلوشي يف كتابه ) راريخ معم ار املسجد يف ليبيا يف العهد 1721سنة 

 )زاوية عمورة أمنوذج من الفن، ولكن الباحث نوري عبد الدائم أبوعيسى يذكر يف كتابه )11(العثم اين والقرمانل ي(
وقد ظهرت أبيات شعرية يف أعلى ، م(1751ه / 1164)،أبن راريخ بناء زاوية عمورة يرجع لسنة )12(املعماري يف ليبيا(

 :)13(ونصها كالتايل (7)واجهة زاوية عمورة شكل 
 -النص:

 ملدرسة بنيت هنا للسائل ... ولطالب العلم الشريف العامل
 وملن تلى القرآن حق تالوته ... برتتيل طوىب له من فاضل                              

 أبو حفص ايرمحان يدعوكم ... للعفو والغفران ايخري فاضل
 ابملصطفى ابلرسل مث االنبياء ... وللصاحلني وابلويل الشاذىل

 متت حبمد هللا عن حسن حالة ...جيري هبا يف اخللد خري منازل
 د إمتام البناء أرختها ... ايمن صحى الدنيا كظل زايلمن بع

 

 

 

 

 

 

 اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة (7)شكل 
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ملعرفة التاريخ الصحيح لبناء زاوية عمورة البد لنا من استعمال )حساب اجلُمل( للوصول للتاريخ             
 ، ترتيب اجبدييف العربية مقابل األرقامحساب اجلمل هو طريقٌة حسابية تُوَضع فيها األحرف الصحيح، و 

قسم حساب اجلمل وين ،مبعىن أن أيخذ احلرف اهلجائي القيمة احلسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم
 :)14(إىل نوعني

حساب اجلُمل الصغري، وهو املتبع يف دول املشرق العريب، ويكون ترتيب احلروف فيها كالتايل: -1   

كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغأجبد، هوز، حطي،    

 

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف
 400 ت 60 س 8 ح 1 ا

 500 ث 70 ع 9 ط 2 ب
 600 خ 80 ف 10 ي 3 ج
 700 ذ 90 ص 20 ك 4 د
 800 ض 100 ق 30 ل 5 هـ
 900 ظ 200 ر 40 م 6 و

 1000 غ 300 ش 50 ن 7 ز

حساب اجلمل الصغري (1)جدول   

حساب اجلمل الكبري، وهو املتبع يف دول املغرب العريب ويكون فيها ترتيب احلروف كالتايل:-2  

، صعفض،قرست، ثخذ، ظفشأجبد، هوز، حطي، كلمن  
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حساب اجلمل الكبري (2)جدول   

 

وقد أستخدم حساب اجلمل الصغري يف املشرق العريب، أما حساب اجلمل الكبري فقد أستخدم يف 
صعفض،قرست، ا: )فيجعلوهن مناطق املغرب العريب، وخيتلفون املغاربة يف ترتيب الكلمات اليت بعد: كلمن،

   )15((.ثخذ، ظفش

وقد استخدم الشُّعراء هذه الطريقة لتأريخ األحداث، كالوالدة أو الوفاة، أواحلرب، أوالنصر 
أو بناء املساجد أو القصور وغريها، وهذه الطريقة ميكن تطبيقها على اللوحة التأسيسية لزاوية عمورة، 

يف أعلى مدخل جامع أمحد ابشا القرمانلي ابملدينة القدمية وكذلك على اللوحة الرخامية املثبتة 
لشطر ا وميكن حساب راريخ بناء زاوية عمورة من خالل، بطرابلس، وغريها من اللوحات التأسيسية

 و:البيت األخري وه الثاين من

"من بعد إمتام البناء أرختها  ***  "اي من صحى الدنيا كظل زايل  

راريخ زاوية عمورة عدداي هو كالتايل:وبطريقة حساب اجلمل يكون   

م (1751هـــ / 1164، يعين بنيت يف سنة ) 1164=170+96+898  

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف

 1 أ 3 ج 50 ن 700 ذ
 10 ي 30 ل 500 ث 8 ح
 100 ق 300 س 6 و 80 ف
 1000 ش 4 د 60 ص 800 ظ
 2 ب 40 م 600 خ 9 ط
 20 ك 400 ت 7 ز 90 ض

 200 ر 5 هـ 70 ع 900 غ
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نوري عبد الدائم أبو عيسى يف أترخيه للزاوية، وذلك اعتمادا  على األبيات الشعرية اليت نقشت  معمن هنا أتفق 
  الكبري(. على لوح رخامي يف أعلى واجه  ة املبىن، وذلك ابستخدام طريقة )حساب اجلمل

دراسة علوم و ب العلم، لطال كانت مبثابة مدرسة  أيضا أبن هذه الزاوية ول، والثاينيتضح لنا من خالل البيت األكما     
، ملا هلما من فضل عظيم.القرآن الكرمي  

ملولطالب العلم الشريف العا  للسائل   ***  هنا ملدرسة بنيت  
 وملن تلى القرآن حق تالوته  ***  برتتيل طوىب لــــه من فـاض      

 
األسم الذي لقب به القائد عمورة وهو " أبوحفص"  هذه اللوحة التأسيسية من  البيت الثالث والرابع كما ذُكر يف

الثناء على رسول هللا صلى هللا كذلك و ومنها العفو، والصفح، فضائل وخصال القائد أبو حفص، وكذلك ذكرت 
.عليه وسلم، وعلى األنبياء الصاحلني  

 
 أبو حفص ايرمحان يدعوكم   ***   للعفو والغفران ايخري فاضل   

 االنبياء *** وللصاحلني وابلويل الشاذىل ابملصطفى ابلرسل مث

 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف
 20 ك 1 ا 10 ي
 800 ظ 30 ل 1 ا
 30 ل 4 د 40 م
 7 ز 50 ن 50 ن
 1 ا 10 ي 60 ص
 10 ي 1 ا 8 ح
 30 ل  1 أ

170 96 898 
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كما   )17(، وطرابلس الشام،)16(وظهرت اللوحات التأسيسية يف عدد من مناطق العامل اإلسالمي، ومنها القاهرة
ظهرت األبيات الشعرية يف عدد من املباين الدينية، واملدنية ابملدينة القدمية بطرابلس كاملساجد، والزوااي، واألسواق والفنادق 

 ونصها كالتايل:( 8)واحلمامات، ومنها هذه اللوحة اليت ظهرت أعلى واجهة جامع أمحد ابشا شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة التأسيسية جلامع أمحد ابشا القرمانلي (8)شكل 

 -النص:

 بسم هللا الرمحن الرحيم ... وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه

 ايرب أكرم من بىن هذا السبيـــل  ... وامتم له األنعـــــــام واخلري اجلزيل

 هو أمحد الباشا له منك الرضى ... واجعل له يف اجلنة املأوى مقيل

 له ولوالديــــــــــه وبنوه ... وأدم وأثـــره احلميدة ايجـــليلوأغفر 

 يـــــا وارد أدع لـــــــه وقــــــل ... تـــــارخيه يسقيه طيب السلسبيل

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “49- 68 “ 

 
 63 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

كما ميكن حساب أتريخ جامع أمحد ابشا القرمانلي بطرابلس أيضا  من خالل الشطر الثاين من البيت األخري للوحة 
امللحق ابجلامع بنفس طريقة حساب اجلمل الكبري ويكون كالتايل:التأسيسية للسبيل   

 يـــــــا وارد  أدع  له وقل  ****  "اترخيه "يسقيه طيب السلسبيل"
 

 احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته

 ي 30 ه 30 ا 2 س 10

 س 10 ط 300 ل 10 ب 100

 ق 2 ي 30 س 9 ي 300

 ي 300 ب 1 ل 5 ل 10

420 26 361 342 

 

 وبطريقة حساب اجلُمل يكون راريخ جامع أمحد ابشا عدداي كالتايل:

م(1737ه /1149، يعين بين يف سنة )1149= 342+361+26+420   

ليس من الضروري أن يتم حساب اجلُمل من خالل الشطر الثاين من البيت الشعري األخري ولكن              
من املمكن أحتساب راريخ املبين األثري من خالل الشطر الثاين من البيت ماقبل األخري أو من خالل بعض 

كار خاتون مبدينة ماغنيسا، حيث الكلمات من شطر البيت الشعري، ومثال ذلك اللوحة التأسيسية جلامع دلش
 عرفت يف العصر العثماين مبدينة شاهزاد(18)ظهرت نص الكتابة كالتايل:

 حاجي خاتون قد بنت للصاحلني *** ابلعون رب املسجد العاملني

 قال هللا يف عدد اترخيه *** هو جامع للمتقني السالكني

 كنت ارجو منك ربنا الرضا *** اينيب املصطفى واملرسلني

 )19(يبدأ أحتساب راريخ بناء املسجد بطريقة حساب اجلمل الصغري من الشطر الثاين من البيت الشعري الثاين وهو:

"هو جامع للمتقني السالكني"  
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 قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف

 30 ل 30 ل 5 ه

 60 س 40 م 6 و

 1 ا 400 ت 3 ج

 30 ل 100 ق 1 ا

 20 ك 10 ي 40 م

 10 ي 50 ن 70 ع

 50 ن 1 ا 30 ل
155 631 201 

 

عدداي كالتايل:دلشكار خاتون وبطريقة حساب اجلُمل الصغري يكون راريخ جامع   

م(.1579هــ / 987، يعين بين يف سنة )987=155+631+201  

تعترب طريقة حساب اجلُمل الصغري، أو الكبري هي الطريقة املوثوق هبا لتأريخ أي مبىن أثري يف حال حصل           
اختالف بني الباحثني، أو املؤرخني، يف نسبة املبين لعهد أو عصر معني، فإن اللوحات التأسيسية مصدر موثوق به وال 

 ميكن الطعن فيه، وهو مصدر مادي هام. 

  :لنتائجا

اثبتت الدراسة أبن اللوحات التأسيسية تعترب مصدر هام لتوثيق الكثري من املعلومات التارخيية. -1  

املكتوب على اللوحة  مت حتديد راريخ زاوية عمورة من خالل الشطر الثاين من البيت األخري من الشعر -2 
.التأسيسية  

.لواح القاشاينأالزخارف اهلندسية على اللوحة التأسيسية بظهور  تتميز -3  

  .كان لطالب العلم وتعلم علوم القرأن  سبب بناء الزاوية -4
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ظهر لقب أبو حفص للقائد عمورة بن فلمنك. -5  

أو  نسخ،الاللوحة ابخلط النسخ، ومعظم النقوش الكتابية يف ليبيا كانت تكتب  إما ابخلط الكويف، أو  هتبت هذكُ -6
 الثلث.

غائر، حيث كانت حتفر احلروف آبلة حادة تشبه املسمار.كتبت هذه اللوحة التأسيسية خبط -7  

 التوصيات:

.األهتمام ابللوحة التأسيسة واحملافظة عليها -1  

عقد املؤمترات والندوات اخلاصة ابلوحات التأسيسية للمباين اإلسالمية سواء كانت املباين الدينية أو املدنية أو  -2
.احلربية  

.بتلك اللوحات التأيسيسةالعمل على إعداد دليل خاص  -3  

.العمل على صيانة وترميم تلك اللوحات خوفا من ضياع أجزاء منها -4  
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Footnotes: 

 

(1)Ywsf,wlyd khald.(2012). "Hkm alasra alqrmanlya fy wlyt trabls alghrb (1711-1835) " mjlt jamzt 

tkryt. almjald:12. Alzdd:6.S 284 

(2) Alzawy,Altahr ahmd.(1986).mzjm albldan allybya.Trabls. lybya:mktbt  alnwr.Ss 171-172 

(3)Alghtmy,mhmwd almhdy.(2008)."jnzwr fy ywmyat alfqyh hsn" mjlt alwthayq w almkhtwtat. 

almjald:23. Alzdd:24. Ss 137-140 

(4)Fyrw,sharl.(1994).alhwlyat alybya mndh alfth alzraby  hta alghzw alytaly.trjmt:mhmd zbd alkrym 

alwafy.bnghazy:jamzt qarywns.Ss 309-310 

(5) Ywsf   ، "Hkm alasra alqrmanlya fy wlyt trabls alghrb (1711-1835) " .Ibid .ss  284-286  

 (6)  Alghtmy   ، "jnzwr fy ywmyat alfqyh hsn" .Ibid . ss  177-180  

(7) Alshzafy,skyna zly almhdy.(2017). Alznasr alzkhrwfya fy almsajd  alqramanlya w mwqarntha 

bmsajd alzhd alzthmany alawl fy almdyna alqdyma bytrabls.rsalt majastyr,jamzt alzlwm alaslamya 

alzalmya.s 28 

(8) Alsdyq,fthya slyman.(2007-2008). Fnwn alqshane blmsajd alzthmanya fy trabls alghrb. rsalt 

majastyr.jamzt almrqb.ss87-92 

 

(9)  Alzbydy,smyr zbd alrswl.(2019). Tasys alkhkm alqrmanle drasa fy tarykh trabls algharb athna 

alzhd alzthmany.mjlt adaf almstnsrya.almjald:-. Alzdd:86.ss 440-462 

(10) - Mysana,ghasbry.(1998). Almzmar alaslamy fy lybya. tzryb:zaly alsadq hasanyn.byrwt: dar 

aljyl.ss 232-234 

(11)Albalwsh,zly mszwd.(2007). tarykh mzmar almsjd fy lybya fy alzhdyn alzthmany w 

alqramanly.Trabls:jmzyt aldzwa alaslamya alzalamya.s141 

(12)Abw zysa,nwry abd aldaqm.(2008). zawyt  zmwra anmwdj mn alfn almzmary fy lybya. 

Trabls:alljna alshzbya alzama llthqafa w alazlam.s106 

 

(13)  Abw zysa   ، zawyt  zmwra anmwdj mn alfn almzmary fy lybya. .Ibid. s105 

(14) Alqhtany,tarq bn szyd.(2009)." Asrar alhrwf w hsab aljml".rsalt majstyr, jamzt am alqra.ss25-

26 

(15)  Alqhtany   ، Asrar alhrwf w hsab aljml .Ibid. s25 

(16) Abrahym,fahym fthy.(2010). "nsws alensha altrab w almqabr w almshahd " mwtmer alataryyn 

alarab.libya:alfndq alkbyr. 

(17) Zly,mhmd mrsy.(2017)."nsws alansha w altjdyd balzmayr aldynya bmdynt trabls alcham fy alzsr 

alzthmany".mjlt abjadyat.almjald:12. Alzdd:12. Ss 44-71.s49 

(18) Madynt maghnysa hy aqdm almdn altarykhya fy ghrb alanadwl,w zrft fy alzsr alzthmany 

bymdynt alshahzad 

(19) Mkhtar,zamr(2019)."drash lmzmwn mjmwzt mn nsws alansha w altjdyd bmsajd w jwamz mdynt 

maghnysa fy alzsryn alsarwkhy w alzthmany".mjlt abjadyat.almjald:14. Alzdd:14. S196  
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Abstract 

It seems that there is a certain style of Koufi font foliar script, which appeared in many decorative 

examples discovered in the cities of the province of Cyrenaica during the Fatimid period, where it 

was possible to trace the extent of the congruence of this artistic style, in the inscribed friezes 

coming from the cities of Sirte, Ajdabiya, and Cyrenaica, and the importance of the subject lies In 

tracing some fragments of writing discovered in some archaeological buildings and trying to use 

them to date those sites. The main reason for choosing this topic is due to the scarcity of studies 

dealing with kufic lines in Cyrenaica. The central question is how the discovered Fatimid writings 

were used to date the sites found there? The study aims to highlight on the Fatimid inscriptions of 

Barqa, analyze their features, and identify their importance. Perhaps what gives this study its 

original character in its attempt to set a specific date for the period of construction of the two 

mosques of Sirte and the Fatimid Ajdabiyah. In order to achieve these goals, we assumed that 

analyzing the nuggets of memorial inscriptions would help in studying the history of Fatimid 

architecture in the Libyan province of Barqa, and the researcher would follow the historical and 

descriptive analytical method.  

The limits of the study: The spatial limit: the Libyan region of Barqa, and the temporal limit: the 

Fatimid period in the province of Cyrenaica (301-440 AH). The researcher hopes to set the 

historical and artistic framework for the emergence of kufic lines in the province of Cyrenaica, 

and the study is divided into two parts: a theoretical part that deals with the Fatimid existence in 

the region of Barqa and the second part is practical deals with discovered Fatimid inscriptions. 

Keywords: Barqa - kufic lines - Ajdabiya.  

 امللخص

يبدو أن هناك أسلواب معينا من أشكال اخلط الكويف املورّق، ظهر يف الكثري من األمثلة الزخرفية املكتشفة يف مدن إقليم 
برقة، خالل الفرتة الفاطمية، حيث أمكن تتبع مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف األفاريز املنقوشة القادمة من مدن 

ية وحماولة ية املووو  يف تتبع بع  الشذرات الكتابية املكتشفة يف بع  املبا ي األرر سرت، وإجدابية، وبرقة، وتكمن أمه
توظيفها لتأريخ تلك املواقع. ويرجع سبب اختيار املووو  إىل ندرة الدراسات اليت تتناول اخلطوط الكوفية يف برقة. 

اقع املكتشفة هبا؟ وهتدف رقة يف أتريخ املو ويتمثل السؤال احملوري يف كيفية توظيف الكتاابت الفاطمية املكتشفة يف ب
الدراسة إىل إبراز النقوش الفاطمية املكتشفة بربقة، وحتليل مساهتا، والتعرف علي أمهيتها، ولعل ما يضفي على هذه 
الدراسة طابعها األصلي يف حماولتها ووع اتريخ حمدد لفرتة بناء مسجدي سرت وإجدابية الفاطميان. ولتحقيق هذه 
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 ف افرتونا أن حتليل شذرات النقوش التذكارية تساعد يف دراسة اتريخ العمارة الفاطمية إبقليم برقة اللييب، وسيتبعاألهدا
 الباحث املنهج التارخيي والوصفي التحليلي.

(، هـ440-301حدود الدراسة: احلد املكا ي: إقليم برقة اللييب، واحلد الزما ي: يتوافق والفرتة الفاطمية إبقليم برقة )
وأيمل الباحث ووع اإلطار التارخيي والفين لظهور اخلطوط الكوفية إبقليم برقة، تنقسم هذه شقني: شق نظري اترخيي 
يتطرق إىل الوجود الفاطمي إبقليم برقة وملخصا عن أهم مظاهرهم احلضارية. والشق الثا ي تطبيقي يتناول النقوش 

 الفاطمية املكتشفة. 

 إجدابية. –خطوط كوفية  –برقة  الكلمات املفتاحية:

 
 :املقدمة

ه، واستولوا 296سيطر الفاطميون علي الشمال اإلفريقي بعد انتصارهم علي اجليش األغليب يف موقعة األربس عام 
، وأعلنوا قيام دولتهم، اليت أمتد نفوذها يف ذلك الوقت إىل أكثر أجزاء 1على رقادة والقريوان والقصر القدمي دون مقاومة

املغرب، وبعد أن أستتب األمن للفاطميني يف املغرب، اجتهت أنظارهم إىل املشرق العريب، فجردوا محلة برية بقيادة بالد 
صبحت برقة أومنذ هذا التاريخ  ،3ه301الذي استطا  أن يستويل علي إقليم برقة بكامله سنة  2حباسة بن يوسف

ه، 341نة وحصنوا رغورها، ومع توىل املعز اخلالفة الفاطمية سنقطة لتجمع اجليوش الفاطمية املتجه ملصر، فأهتموا هبا 
شهدت فرتة حكمه املبكرة اهتماما ابلتنظيمات اإلدارية يف إقليم برقة، حيث قام بتعيني بع  الوالة على مدنه، ونظم 

ه احلريب املتجه ول، كما وجه عنايته إىل حتصني موانئ اإلقليم وتوسيعها حىت تكون سندا ألسط4بريده وأموره االقتصادية
ه والته يف إقليم برقة حبفر اآلابر وجتهيز الصهاريج وبناء 355ملصر، ولتحسني الطريق الربية املوصلة ملصر أمر املعز سنة 
، ويذكر ابن اخلطيب أن املعز أمر إبختاذ قصر من كل رالرني 5القصور واالسرتاحات يف كل مراحل الطريق إىل مصر

، ونتيجة هلذا شهد إقليم برقة ازدهارا كبريا خالل العصر الفاطمي، السيما يف الفرتة 6قية وبني مصرميال ما بني داره أبفري
األوىل منه اليت عاش فيها اإلقليم استقرارا سياسيا، اهتم فيها الفاطميون بشؤون االقليم االقتصادية والعمرانية كتأمني 

، وحفروا آابر املياه وبنوا الصهاريج والسدود يف الصحاري الطرق وإصالحها، وعمارة املساجد واالسرتاحات والقصور
، مما زاد من كثرة املزار  والبساتني على أرض اإلقليم، َفزاَد بذلك كثرة اإلنتاج وتنوعه الذي أََدي 7ما بني سرت والفيوم

األقاليم اجملاورة، سواء لبلدان و بدوره إىل زايدة التبادل التجاري بني مدن اإلقليم املختلفة، أو بينها وبني غريها من مدن ا
عن طريق الرب أو البحر، والسّيما أن الفاطميني كانوا قد اهتموا مبوانئ اإلقليم املطلة على البلدان األوروبية، وكل تلك 

 ، وما يؤكد هذه اإلنتعاشة االقتصادية يف8املعطيات أَّدت يف هناية األمر إىل انتعاش حياة السكان االقتصادية يف برقة
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برقة الفاطمية، ما أورده بع  اجلغرافيني القدامى حوهلا إذ يذكر ابن حوقل الذي زارها ِإاَبن سيطرة الفاطميني عليها أهنا 
وأسعارها أبكثر األوقات فائضة ابلرخص يف مجيع  ..."مدينة وسطة ...هلا كور عامرة وغامرة ...ووجوه أمواهلا مجة

يُثين على رخائها كما شاهده بنفسه زمن الفاطميني، حيث وجدها: "قصبة ، وكذلك جند معاصره املقدسي 9األغذية"
، وال خيتلف عنهم البكري الذي كان معاصرا ألواخر 10جليلة عامرة نفيسة، كثرية الفواكه واخلريات واألعسال مع يسار"

 .11احلكم الفاطمي على اإلقليم بقوله عن برقة: "وهي دائمة الرخاء كثرية اخلري"
 لفنون الفاطمية إبقليم برقة:العمارة وا

ترك الفاطميُّون آاثرا معمارية متنوعة يف كثري من املناطق إبقليم برقة، خصوًصا يف املدن اهلامة اليت استوطنوها مثل سرت 
وإجدابية وبرقة )املدينة(، وقد كشفت احلفرايت األررية اليت أطلقتها العديد من البعثات األجنبية املختلفة منذ بداية 

مسينيات من القرن املاوي داخل االقليم، عن بع  القصور الفاطمية، يف إجدابية وسرت والعزايت، ابإلوافة إىل اخل
اكتشاف بع  املساجد الفاطمية مثل جامع سلطان بسرت، وجامع ابوالقاسم مبدينة إجدابية، وجامع املخيل مبنطقة 

مارية وفنية نستعروها ملواقع الفاطمية بربقة، وما حتويه من أاثر معاملخيلي ومجيعها ترجع للفرتة الفاطمية. وللتعريف هبذه ا
 من غرب اإلقليم إىل شرقه ابلشكل التايل:

 :أطالل سرت الفاطمية 
ذا املوقع يف أساسه وقد كان ه تقع مدينة سرت األررية يف منتصف الساحل اللييب املطل علي البحر األبي  املتوسط، 

، وال يُعرف حتديدا مىت اطلق اسم )سورت( الذي ظهر عند املؤرخني واجلغرافيني 12حمطة جتارية يف عهد القرطاجيني
، واملؤرخ املصري 13القدامى عند حديثهم عن هذا املوقع، كاملؤرخ البيزنطي بروكوبيوس خالل القرن السادس امليالدي

، وايضا اجلغرايف ابن خرداذبة يف معرض حديثه عن بع  املسافات بني والييت 14قرن الثالث اهلجريابن عبد احلكم يف ال
، ويف فرتات الحقة يتجدد ذكر املدينة أيضا لدى الكثري من الرحالة واجلغرافيني املسلمني، مثل أبن 15برقة وطرابلس

، واإلدريسي الذي ذكر 17سوارها وأسواقها، والبكري الذي ذكر جامعها وأ16حوقل الذي حتدث عن أسوارها وقالعها
 .19، وابن سعيد الذي حتدث عن قصورها، حمددا تفاصيلها وأمسائها بدقة كقصر الشبيكة وقصر املْديّنة18أسوارها الرتابية

م، عندما قام السيد تشايلد أبعمال مسح أرري استطا  من خالهلا 1950بدأت التحرايت األررية بسرت سنة        
، وشرعت مصلحة اآلاثر الليبية يف إجراء أوىل احلفرايت األررية عام 20أن يضع خمططا آلاثر املدينة اإلسالمية وأسوارها

، وقد كشفت 21م1964برائسة السيد عبد احلميد عبد السيد عام م برائسة حممد أيوب، وأحلقتها حبفرية أخرى 1963
(، ابإلوافة إىل الكشف عن حتصينات 41×31هذه احلفرايت مسجدا فاطميا مبخطط مستطيل الشكل أطواله )

املدينة وبواابهتا، كما أدت هذه احلفرايت إىل التعرف علي زخارفها املعمارية والفنية من خالل ما عثر عليه من مناذج 
متعددة، وزاد االهتمام أباثر مدينة سرت عندما افتتحت مصلحة اآلاثر، والبعثة اإلجنليزية أعمال التنقيب داخل املدينة 

م(، وقد أظهرت نتائج هذه األعمال معلومات تتعلق ابلعمارة 1981 -1977يف أربعة مواسم، يف الفرتة ما بني )
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، كما أطلقت البعثة الفرنسية أعماهلا يف 22خالل الفرتة الفاطمية لفنون، وتطور االدينية، واملدنية، والعسكرية ابملدينة
م( وأظهرت نتائج أعمال املسح والتنقيب معلومات هامة تتعلق ابلعمارة 2011-2007مدينة سرت بني عامي )

موعة والفنون يف العهد الفاطمي، من خالل دراسة خمططاهتا وحتصيناهتا ومسجدها الكبري وقد نشرت نتائجها يف جم
 .23من املقاالت العلمية

 
 :أاثر إجدابية الفاطمية 

كلم جنوب غرب مدينة بنغازي، دوراً مهماً يف   160لعبت مدينة إجدابية، الواقعة عند املدخل الغريب لربقة، وعلى بعد 
سرتاتيجية كربى جعلها االقرون الوسطى، وما زالت إىل اليوم تتميز آباثرها الفاطمية القدمية، وكان ملوقعها اجلغرايف أمهية 

تتحكم يف عدد من املسالك والطرق التجارية، سواء املتجهة إىل غرب البالد، واليت تربط تونس مبصر، أو تلك اليت 
تربطها بواحات اجلنوب الربقي كأوجلة وجالو والكفرة، وقد شهدت املدينة استيطاان رومانيا، وتشهد علي ذلك جمموعة 

انية اليت التزال آاثرها ابرزة للعيان، أمهها احلصن الروما ي كورنيكالنوم، وهو من القال  اليت من املواقع واحلصون الروم
، وال يُعرف حتديدا اترخيا حمددا إلعادة استيطان إجدابية كبلدة 24ُشيدت حلماية طرق القوافل ومصادر املياه يف الطريق

قدم لتزود للجيوش اإلسالمية يف طريقها لفتح افريقية، و إسالمية، ولكن من املرجح أهنا نشأت مبكرا كمحطة للراحة وا
لنا اجلغرافيون املسلمون القدامى معلومات هامة حول مدينة إجدابية، سواء املتعلقة حبياة السكان، ومعيشتهم، أو تلك 

ابن حوقل ، وكذلك 25املتعلقة بعمارة املدينة، فقد أشار اليعقويب أهنا مدينة ذات حصن، وفيها جامع وأسواق قائمة
ه(، فقد وصفها أبهنا مدينة  487، أما البكري )ت26الذي حتدث عن موقعها وعمارهتا ونشاطها الزراعي واالقتصادي

كبرية يف الصحراء، طيبة املاء مزدانة ببساتني النخيل، وهبا جامع حسن البناء بناه أبو القاسم الفاطمي، ومحامات وفنادق  
، 27اليس ملبا ي مدينة إجدابية سقوف، إمنا هي أقباء طوب لكثرة رحيها ودوام هبوهبكثرية وأسواق، هلا مرسى على البحر و 

واعتبارا من القرن السادس اهلجري، يبدوا أن املدينة قد فقدت ازدهارها، إذ مل تعد تذكر إال وقرن اخلراب هبا، إذ يصفها 
 .28اإلدريسي ابنداثر عمارهتا وأسوارها

ة اخلمسينيات، سعت إدارة األاثر الليبية إىل اكتشاف ودراسة بع  املواقع اإلسالمية مع استقالل ليبيا يف بداي       
م(، حيث كشفت 1955-1954مبدينة إجدابية، وكانت أوىل احلفرايت اليت استهدفت أاثر إجدابية، يف املوسم )

م، عن طريق بعثة اجنليزية 1971احلفرايت علي صحن اجلامع وأروقته، مث استؤنفت احلفرايت مبوقع إجدابية األرري عام 
م، استطاعت من خالهلا الكشف 1973اتبعة جلمعية الدراسات الليبية اللندنية، يف رالرة موسم متتالية انتهت عام 

عن خمططي اجلامع والقصر الفاطميني ابملدينة، ابإلوافة إىل جمموعة من النقوش والكتاابت واآلاثر اليت تعود للفرتة 
 الفاطمية.
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 ة )املرج( الفاطمية:أاثر برق 
كلم، وهي إحدى املدن الليبية اليت لعبت   100تقع مدينة برقة )املرج حاليا( إىل الشرق من مدينة بنغازي الليبية حبوايل 

ع وصول املسلمني مدوراً خطرياً يف اتريخ ليبيا القدمي، منذ أن أسسها االغريق يف منتصف القرن اخلامس قبل امليالد، و 
أسسوا اليت  ،29م(642ه/22فريقي وفتحهم ملصر، واصلوا تقدمهم حىت مدينة برقة اليت افتتحوها سنة )إىل الشمال األ

هبا قاعدة متقدمة هلم، قبل أن ينتقلوا إىل طرابلس يف نفس العام إلزاحة احلاميات البيزنطية املتبقية هبا، ونالحظ أن أمر 
ن أيب ات الالحقة لوالية ابن العاص، حيث اختذها عبد هللا باستغالهلا كقاعدة لتجمع القوات اإلسالمية استمر للفرت 

ه قاعدة لتالقي جيوش املسلمني إرناء غزو إفريقية، وقد عرف املسلمون أمهية هذه املنطقة منذ عصر 27السرح سنة 
ومع  .إلقليماالوالة، فحسنوا طرقها ودروهبا وقاموا بتحصني املدن اليت استوطنوا هبا، لصد اهلجمات املناوئة هلم على 

سلمني يف إمخاد وهتدئة 
ُ
توقفت حركة الُفتوح يف إفريقية بعد مقتل اخلليفة ُعثمان بن عفان روي هللا عنه، وانشغال امل

الفنت اليت قامت بعد ذلك، ركن أهل برقة جانب احلياد حيال األحداث والفنت اليت اندلعت عقب اغتيال اخلليفة، فلم 
، فحق فيهم قول ابن العاص: "قعدت 30، إذ كانوا "أخصب قوم ابملغرب، ومل تدخلها فتنة"خيالفوا عهدهم مع قادة الفتح

، كما أن هذا الوفاء واألمان  31مقعدي هذا، وما ألحد من قبط مصر علي عهد إال أهل أنطابلس هلم عهد يوىف هلم به"
ة فما أعلم منزال مايل ابحلجاز لنزلت برقكان له صداه فيما ردده البالذري علي لسان عبدهللا بن العاص يف قوله: "لوال 

، ومل تكتف برقة بكوهنا امللجأ اآلمن، بل وفرت الدعم واإلمداد جليوش املسلمني اليت خترتقها 32أسلم وال أعزل منها"
 ذهااب وإاياب يف فتوحاهتا إلفريقية. 

دينة ببناء سور حوهلا توكل يقوم بتحصني املاهتم العباسيون بتحسني أووا  مدينة برقة، إذ جند اخلليفة العباسي امل       
ه بعد هزميتهم 301، أما الفاطميون فقد سيطروا عليها سنة 33حلمايتها، وتزويدها بصهاريج لتجميع مياه األمطار

ا ه، ورغم اجملازر الشنيعة اليت اقرتفوها يف حق أهل املدينة إال أهنم اهتموا بعمارهتا وحسنوا أسوار 34للحامية العباسية فيها
، وقد ازدهرت املدينة يف عهد الفاطميني، فبنيت املساجد 35ملا متثله هلم من أمهية اسرتاتيجية يف الطريق لفتح مصر

والقصور واملرافق العامة، وتشهد علي ذلك بع  اآلاثر الفاطمية اليت كشفت عنها بع  الدراسات واحلفرايت اليت 
، وأيضا حفرايت البعثة 36ناولت بع  النقوش الفاطمية املكتشفة ابملرجأقيمت ابملدينة كدراسة الراحل عبد السيد اليت ت

  .37م1993 -1989اإلجنليزية اليت استمرت مخسة مواسم متتالية يف الفرتة ما بني 
 :أاثر العزايت الفاطمية 

كم، 70وايل حبتقع منطقة العزايت علي طريق احلجيج القدمي املار جبنوب اجلبل األخضر، وتبعد عن مدينة درنة جنواب 
ويبدو أن الرومان قد اهتموا مبكرا هبذه املنطقة لوجود بع  التحصينات الرومانية واليت ميكن أن نعتربها ومن خط 
احلصون الدفاعية اليت أقامها الرومان يف املنطقة املمتدة من كورنيكالنوم )إجدابية( وحيت ابليوروس )التميمي( ود 

تنشط يف املنطقة، ومع الفتح اإلسالمي للشمال األفريقي، ازدادت أمهية املنطقة  هجمات القبائل الليبية اليت كانت
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لوقوعها على طريق احلجاج القادمني من املغرب مرورا بربقة، ومنها إىل مصر ومكة ذهاابً وإايابً،، وأصبحت بع  مواقع 
، ويذكر 38ربيةق األوسط للطرق الجنوب اجلبل األخضر حمطات رئيسية يف هذا الطريق الرئيس الذي كان يعرف ابلطري

العديد من املؤرخني أن املعز لدين هللا الفاطمي أمر عماله ابلتجهيز لغزو مصر، واالهتمام ابلطرق الربية املوصلة إليها، 
وبناء القصور واالسرتاحات يف كل مرحلة من مراحلها، حددها ابن اخلطيب إبختاذ قصر من كل رالرني ميال ما بني 

، وقصر املعزية ابلعزايت من القصور اليت شيدها املعز عند فتحه ملصر، وهذا ما يؤكده 39قية وبني داره مبصرداره أبفري
ونظرا ألمهية القصر الفاطمي  ،40ابن أيب دينار القريوا ي يف قوله: "ورحل من إجدابية فنزل بقصره املعروف ابملعزية يف برقة"

ما كان لبع  م القصر يف مناسبتني، سامهت يف احلفاظ عليه بشكل كبري، كابلعزايت، قامت مصلحة اآلاثر الليبية برتمي
 الدراسات البحثية اليت أجريت عليه دورا هاما يف إبراز مرافقه وخملفاته التارخيية واألررية. 

 الكتاابت والنقوش الكتابية الكوفية إبقليم برقة:
كل   رها الفنية منذ فجر اإلسالم، وقد أواله الفنان املسلميعد اخلط الكويف من اخلطوط العربية اهلامة اليت برزت أاث

االهتمام الرتباطه الوريق مبجرايت احلياة اليومية، فهو اخلط الذي زاد شأنه ومست مكانته ابنفراده يف تدوين القرآن طيلة 
رف ابخلط الكويف على ع أربعة قرون من اهلجرة تقريباً، فضالً عن ارتباطه يف الكتاابت الرمسية ونقوش املسكوكات، وقد

، وقد قسم الباحثني اخلط الكويف إىل قسمني: القسم 41عادة العرب يف تسمية اخلطوط وفقا للمدن اليت ظهرت فيها
األول حبسب الوظيفة، والقسم الثا ي حبسب الزخرفة، وتشمل أنوا  القسم األول خطوط التحرير، وخطوط كتابة 

 لقسم الثا ي: اخلط الكويف البسيط، واخلط الكويف ذو النهاايت املثلثة، واخلطاملصاحف، واخلط التذكاري، أما خطوط ا
الكويف املورق، واخلط الكويف املزهر، واخلط الكويف ذو األروية النباتية، واخلط الكويف املضفور، وأخري اخلط الكويف 

عها، واألخشاب، صلبة كاحلجارة أبنوا، وخبصوص اخلط الكويف التذكاري، فقد استخدم يف التسجيل علي املواد ال42املربع
إلربات اآلايت القرآنية، أو النصوص التأسيسة للمبا ي، أو ربت ابلوفيات، على مدى القرون السنة األوىل للهجرة، وهو 
إذا اخلط الثقيل الذي استخدم يف مناسبات مهمة، وُكتب به بقصد البقاء على مر الزمان، وأييت اخلط يف صور رالث: 

لتذكارية على العمائر يف هيأة أشرطة وأفاريز خطية حُتلي بواطن العقود واحليطان أو رقاب القباب أو تدور حول النقوش ا
احملاريب واملآذن، وحتفر يف مواد صلبة كاحلجر واجلص، وقوامها آايت قرآنية أو عبارات دعائية أو أتسيسية، وأتيت أيضا 

خرية إىل حتديده، وهذه تكون منقوشة على احلجر أو الرخام، والصورة األ يف هيأة نقوش أتسيسية تؤرخ إلقامة أرر وتشري
تظهر يف هيأة نقوش جنائزية مبا تعرف ابلنقوش الشاهدية، وهي نو  من أنوا  الكتاابت التذكارية اليت شا  استعماها 

 يف العامل اإلسالمي منذ فرتة مبكرة.
وش واقع األاثر الفاطمية إبقليم برقة، اكتشفت العديد من هذه النقخالل أعمال البعثات احمللية واألجنبية يف م      

التذكارية الكوفية مصدرها بع  املساجد والقصور الفاطمية اليت استهدفتها أعمال احلفر والتنقيب األرري، واعتبارا من 
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بعضها ابلدراسة،  تهدفمخسينيات القرن املاوي مُجعت هذه النقوش وشواهد القبور يف املخازن واملتاحف الليبية، اس
فيما ظل القسم األكرب منها يرب  يف رفوف هذه املتاحف دون اهتمام، ويبدو أن هناك أسلواب معينا من أشكال اخلط 
الكويف املورّق، املؤطر أبشرطة ويقة، ظهر يف الكثري من األمثلة الزخرفية املكتشفة يف مدن إقليم برقة، خالل القرن 

مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف العديد من األفاريز املنقوشة يف احلجر الرملي، واجلريي، العاشر، حيث أمكن تتبع 
القادمة من مدن سرت وإجدابية، وبرقة )املرج(، وفيما يلي عرض لبع  هذه املكتشفات بعد تصنيفها حبسب املوقع 

 املكتشفة فيه:  
 أوال نقوش مدينة إجدابية

م يف جدار قبلة جامعها نقشا كتابياً غري 1812إليطايل تشرفللي، عندما شاهد سنة أول اإلشارات حوهلا كانت عند ا
(، أما اإلشارة الثانية حول هذه النقوش، 1، )انظر الشكل 43(كعطىاهدواوح املعامل، استطا  نسخ كلمة غري مفهومة )

هذه  ة احملراب، واعتقد أنفنجدها عند هاملتون، الذي حاول تتبع كتابة مكونة من رالث رموز علي اتج أحد أعمد
الرموز هلا عالقة بشهادة التوحيد، ونظرا ملعلوماته السابقة عن نقوش إجدابية، فقد مكث هاملتون يومان يف ذات املكان 

 . 44للبحث عن نقوش أخرى، لتفحصها غري أن حماوالته آبت ابلفشل، ومل جيد غري ما اكتشفه سابقا عند احملراب

املسح األرري عقب استقالل ليبيا يف بداية اخلمسينيات، متكنت إدارة اآلاثر الليبية من مجع ومع انطالق أعمال      
العديد من النقوش الكتابية اليت ترجع للفرتة اإلسالمية مبدينة إجدابية، ومت حفظها مبخازن اإلدارة، حيث توجد جمموعة 

، بع  هذه للحفاظ عليها فرتة توليه إدارة اآلاثر الليبيةمنها كان قد قام بنقلها من أماكنها األصلية السيد جود تشايلد 
سم، وختتلف يف 54سم، 33النقوش التذكارية منحوتة على حنو ابرز يف كتل حجرية متنوعة يف الطول، ترتاوح ما بني 

سم، وقد أمكن التعرف علي عدد ما ال يقل عن رالرة نقوش تعود بشكل قطعي لنقوش 18سم و6السماكة ما بني 
 مع الفاطمي إبجدابية، وأهم هذه النقوش:اجلا

( جزء نقش أتسيسي حمفوظ مبكتب أاثر إجدابية: منقوش ابخلط الكويف املورق على لوح من احلجر اجلريي ابخلط 1)
وثلثمائة[( أو ]هور سنة عشر )..(، وحُتتمل قرأته بني التارخيني: 2(، )انظر الشكل هور سنة عشرالبارز: )..

أبطالل جامع  أنه رمبا يكون العياشي ارناء مروره ، ومل يُعثر على بقيته لتحديد التاريخ بدقة، غري45[عشرون ]وثلثمائة
م(، قد أطلع علي بقية النقش عندما قال: "هناك رسم مسجد قدمي هتدم، ووجدان يف 1649ه/1059إجدابية سنة )

( )]شـــ[هور سنة عشرتكون بداية النص:  ، كما أنه من املمكن أن46بع  حجارته اتريخ بنيانه منقوشا سنة رالمثئة"
 [( .سنة عشر ]وثالثمائةهور ، لتكون القراءة التقريبية : )..47حبسب بع  التخمينات
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م(، 963–962" )واحد وخمسين وثلثمائةكتابة تذكارية على احلجر، ابخلط الكويف املورق البارز نصها: " (2)
ذ متضمنا شكال مزهرا للنهاايت العليا للحروف، من انحية التنفي (، يصور النقش أسلواب كوفيا أكثر تطورا،3)شكل 

وأسلوب الكتابة والزخرفة، وأشكال احلروف وسيقاهنا املورقة، فإن هذا النقش قريب جدا من نقش أخر وجده لويك 
 م خمزان مبخازن األاثر يف شحات، كان قد ُجلب يف اخلمسينيات من القرن املاوي من خرائب القصر1971عام 

[..(، ر به] من ما أمــــالفاطمي إبجدابية، وهو منفذ على لوح من احلجر اجلريي، حيمل الكلمات التالية: ).. 
 ( غري أن هذا النقش األخري متيز إطاره بوجود حلقات حمفورة، غري موجودة يف اطار النقش املنسوب للجامع.4)شكل 

وهذه اللوحة هلا شكل شبه مستدير، وتتكون من شريطني، ( 5( كتابة على احلجر ابخلط الكويف البارز، )شكل 3)
 . 48شريط زخريف عبارة عن فر  نبايت يلتف حول نفسه على هيئة دوائر، والشريط الثا ي أييت أسفل الشريط الزخريف

زء من جأما النقوش الكتابية اخلاصة بقصر إجدابية، فقد أشار عبد السيد أنه أرناء التحرايت األررية ُعثر علي        
( وهذا النقش منفذ على لوح من احلجر اجلريي 4، )شكل 49(ما أمــــ مننقش كويف حيمل احلروف التالية: ). 

جحا أن [..( )من ما أمر به(، مر ر به] ما أمــــ منابخلط الكويف املورق، وقد حاول أومبريتو قرأته وتفسريه بـــــــــ ). 
يكرس اسم املنشئ الذي أقام القصر، وميتد فوق البوابة الضخمة، أو عند مدخل القطعة كانت تنتمي إىل إفريز كتايب 

درجة املتطابقة مع حرف امليم يف كلمة من أبن هذا  45"اجلناح امللكي"، مستدال بشكل احلروف املائلة بزاوية قدرها 
، متضمنا أسلواب كوفيا متطورا اجلزء من احلزام كان يزخرف يف األصل ركن جدار ابرز أو نتوء، ولكون هذا النقش حيمل

، ومن انحية أسلوب الكتابة والتوريق الزخريف، وأشكال احلروف فإن هذا النقش 50شكال مزهرا للنهاايت العليا للحروف
 رق البارز."، منفذ ابخلط الكويف املو واحد وخمسين وثلثمائةمشابه لنقش تذكاري قادم من اجلامع القريب، نصه: "

 سرت:اثنيا نقوش مدينة 

خالل احلفرايت يف جامع سرت الفاطمي، مت الكشف علي جمموعة من النقوش الكوفية التذكارية، وهي خمتلفة األحجام 
 واملواد، مت تصنيفها إىل رالث جمموعات حبسب األماكن اليت وجدت فيها أرناء أعمال احلفر، وهي:

امع، ي ُكشف عليها أرناء احلفرايت مبنطقة صحن اجلأحد عشر جزءا لوحيا من احلجر الرمل : تتكون مناجملموعة األوىل
مع استثناء جمموعة منها كانت قد اكتشفت وقد أعيد استعماهلا يف بناء بع  اجلدران املتأخرة املشيدة داخل أروقة 

سم، وكتبت نقوش هذه اجملموعة ابخلط الكويف املورق، وهذا 10سم، وبسمك 50الصحن، ويبلغ ارتفا  هذه األلواح 
  من اخلطوط ميثل املرحلة التالية لتعري  قوائم حروف اخلط الكويف ذو اهلامات املثلثة، حيث طور اخلطاط بدءاً النو 

تثليث رأس احلرف إىل زخارف نباتية على شكل أوراق ذات فصني أو رالرة وأنصاف الثا ي اهلجري، من أواخر القرن 
، حبيث تتصل األوراق 51قية ومتتد علي أجسام احلروف نفسهامراوح ختيلية تنبثق من أطراف احلروف القائمة واملستل
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واملراوح مباشرة براس احلرف وال تتصل بقائمه، وترجع أسباب ابتكار هذا النو  من اخلطوط إىل رغبة اخلطاط يف ملئ 
مي بدءاً الالفراغ الناتج عن اختالف أطوال حروف الكلمات ومداهتا، وقد انتشر هذا اخلط يف خمتلف أحناء العامل اإلس

من الربع األول من القرن الثالث اهلجري، ويبدو أن األلواح كانت علي األرجح تزين واجهة رواق الصحن )انظر شكل 
6.) 

: وهي عباره عن ألواح من احلجر اجلريي، عثر علي أجزائها اخلمسة ابلقرب من املأذنة، يبلغ ارتفاعها اجملموعة الثانية
أفقية متساوية احلجم، وحتمل هذه األلواح كتابة ابخلط الكويف ذو اهلامات سم ذات هوامش 13سم، وبسمك 31

املثلثة، ويعرف هذا اخلط أيضا ابخلط الربعمي، وهو خط بسيط خايل من أي تضفري أو توريق، سوى براعم علي 
لي حروف اخلط ع هامات األحرف، وظهر يف بداية القرن الثا ي اهلجري، وهو انتج من قيام الفنان إبوافة حتوير بسيط

الكويف البسيط، ومتثل هذا بزايدة هاماهتا بشكل يشبه املثلثات نتجت عن تعري  رأس احلرف وكان هذا مقدمة لزخرفة 
، ويتضح من طراز هذه الكتابة وهامات أحرفها اليت ُكتب هبا لفظ اجلاللة )هللا( هي أقدم 52الكتاابت ابلزخارف النباتية

  لنسبة للكتاابت اليت عثر عليها حىت اآلن ابجلامع، ويعتقد عبد السيد أن هذه األلواحالكتاابت من حيث التاريخ اب
 (.7)انظر شكل  53كانت تزين وجه املأذنة، نظرا لكون ارنني منها ذات وجه منفرج الزاوية

ذه اللوحة، ( وأسلوب كتابة ه8: ميثلها جزء من لوحة عثر عليها عند الباب الغريب للجامع، )شكل  اجملموعة الثالثة
ال خيتلف عن أسلوب اجملموعة األويل، اليت جتمع بني اخلط الكويف املورق بنوعيه املزهر واملنفذ على أروية نباتيه، وقد  
كانت هذه العناصر النباتية )أروية سيقان النبات وأوراقه( شائعة التمثيل وصلت للفن الفاطمي عرب مشال إفريقيا 

سم، ومن املرجح أهنا متثل نقش كان ميتد مباشرة فوق عتبة 12سم، ومسكها 40لوحة ويبلغ ارتفا  هذه ال واألندلس،
 ابب، وهذه األجزاء املكتشفة مبسجد سرت تتصف بصفة عامة بقلة أعدادها، وتلف حروفها.

 اثلثا نقوش مدينة برقة )املرج(:

حجرية منقوشة أرناء العمل يف شق م يف برقة )املرج احلالية( عدة ألواح 1936اكتشف املستوطنون اإليطاليون سنة 
طريق جديدة يف احمليط الشرقي للبلدة، وهي حمفوظة حالًيا مبتحف طلميثة، وهذه األلواح عبارة عن قطعتني من احلجر 

(، وهلذا النقش أمهية توريقية استثنائية، 9( )انظر شكل أمر به تميم المـاجلريي، ميكن قراءهتا جزئيا ابلشكل التايل: )
ر يف إحدى الكتلتني مزدان إبطار من رالرة جوانب مزخرف حبزام من احللقات التقليدية الضيق، ويعرض حيث يظه

على ما يبدو أنه صيغة تكريسية مرادفة لنقش إجدابية السابق، غري أنه يف هذا النقش يستمر النص حمتواًي على اسم 
احثني النص وأسلوب تنفيذ النقش وزخرفته، أمكن للبالراعي الذي تظهر لوحة اثنية جزًءا منه )متيم(، ومن خالل شكل 

مقارنته ابلنصوص الفاطمية األخرى، ليتضح هلم توافقها اترخييا يف بينها، األمر الذي ميكن من خالله ختيل النص الكامل 
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ة قرمبا جاءت األلواح من قصر فاطمي كان يرب  برب  (،[عز]أمر به تميم المـهلذا النقش املشظى هبذا الشكل:  )
 اختذه املعز لإلقامة واالسرتاحة يف طريقه ملصر، وهذا ما نقلته لنا العديد من املصادر التارخيية )كما ذكران(.

كما حيتفظ متحف طلميثة بنقشني أخرين يعودان لنفس الفرتة، عثر عليها ارناء صيانة مسجد الزاوية القدمية         
  هلل مممد ال اله اال"ابملرج، وهي منفذه علي زوج من األعمدة معاد استعماهلا يف احملراب القدمي، النقش األول نصه 

، ما ميكن مالحظته يف نصوص املرج أهنا متثل مرحلة 54"لمعز خليفة  هللموالنا اإلمام ا، والنص الثا ي: ""رسول  هلل
 متطورة.

حروفها نشاهد حرف )خ( يف كلمة خليفة منفذ بطريقة احرتافية ابرعة، وايضا حرف )ف( بذات الكلمة جنده يف هيئة  
تصل حبرف اهلاء، كذلك حرف يكمثرية تنبثق من قائم يف شكل فر  نبايت ينحين ميينا فيتصل حبرف الياء وينحين يسارا ف

)د( يف كلمة )حممد( متصل حبرف )ح( بنفس الكلمة يف ليونة رائعة، وجاء حرف )ر( يف كلمة )رسول( علي هيئة 
زخرفية رائعة، حيث احلقت به زخرفة مروحية خنيلية مل نشاهدها يف ابقي كتاابت برقة،  وأيضا وردت حرف )ل( يف 

 شكيل زخريف بديع علي هيأة ورقة نباتية رالرية، أما حرف ) ( يف كلمة )املعز( فكانهناية ذات الكلمة )الرسول( يف ت
يف هيئة ورقة رالرية الفصوص بديعة التكوين. حرف )م( يف كلمة: )األمام( خترج منه زخرفة بديعة علي هيأة نصف 

 صف مروحة خنيلية.مروحة خنيلية، أما حرف )و( يف كلمة )موالان( فتخرج منه زخرفة نباتية علي هيأة ن

 اخلالصة 

ظهور أسلوب متميز من اخلط الكويف املورق احملاط حبزامني ويقني مستمرين ازدهر يف زخرفة الصروح اليت اقامها 
الفاطميون يف إقليم برقة، حيث أمكن تتبع مدى تطابق هذا األسلوب الفين، يف العديد من األفاريز املنقوشة يف احلجر 

( األقدم هو سنة عشرويعد نقش إجدابية ) .ادمة من مدن سرت وإجدابية، وبرقة )املرج(الرملي، واجلريي، الق
واألبسط أسلواب من بني النقوش اليت عثر عليها يف إجدابية، وملا كانت املدينة وقعت حتت السيطرة الفاطمية عام 

اليت  ة احلاج املغريب العياشيه(، فإنه من املمكن أن نقرأ النص )سنة عشر ورالمثائة( خاصة يف وجود مالحظ301)
أشران إليها خبصوص مشاهدته نقشا يف جدران جامع إجدابية حيمل اتريخ رالمثائة، أما نقوش مدينة سرت فكتبت 
ابخلط الكويف املورق، وهذا النو  من اخلطوط ميثل املرحلة التالية لتعري  قوائم حروف اخلط الكويف ذو اهلامات املثلثة، 

ط يف أواخر القرن الثا ي اهلجري بتثليث رؤوس احلروف إىل زخارف نباتية على شكل أوراق ذات عندما أخذ اخلطا
فصوص وأنصاف مراوح ختيلية تنبثق من هناايت احلروف القائمة واملستلقية ومتتد علي أجسام احلروف نفسها، حبيث 

 نظرية الفز  رخي الفن هذا االبتكار إىلتتصل األوراق واملراوح مباشرة براس احلرف وال تتصل بقائمه، ويرجع بع  مؤ 
من الفراغ يف الفن اإلسالمي، اليت رغب اخلطاط من خالهلا ملء الفراغ الناتج عن اختالف أطوال حروف الكلمات 
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ومداهتا، والكالم نفسه ينطبق علي نصوص املرج التذكارية، إذ أهنا أيضا متثل مرحلة متطورة يف اخلط الكويف، حيث 
  يل حروفها اهنماك الفنان يف زخرفة خطوطه بطريقة مبتكرة، وجتسيدها يف هيأت متنوعة، أحياان يف هيأةاتضح عند حتل

كمثرية تنبثق من قائم يف شكل فر  نبايت كما يف حرف الفاء، وأحياان أخرى تلتحق هذه احلروف بزخرفة مروحية خنيلية  
 ديعة التكوين كما يف حرف العني.كما يف حرف الراء، وقد تظهر يف هيئة ورقة رالرية الفصوص ب

 الملحق

 

 (Delaporte, 1825, PL15نقش كوفي من إجدابية، نقال عن ) 1

 

 

 

 [(وثالثمائة]هور سنة عشر  )..جزء نقش تأسيسي محفوظ بمكتب أثار إجدابية:  2
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 (واحد وخمسين وثلثمائةكتابة تذكارية بالخط الكوفي المورق، نصها: ) 3
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 .."من ما أمــــ ]ر به[لوح من الحجر الجيري، يحمل الكلمات التالية: "..  4

 ت

  

 كتابة بالخط الكوفي البارز، وعلى لوح حجر شبه مستدير  5شكل 
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 خطوط كوفية مؤطره بشريط زخرفي )المرج( 9شكل 
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ABSTRACT 

This fatwā banning jihād was issued by the jurist Ali ibn Mahammad al-Samlalī, after Morocco 

suffered two successive defeats, the first during the reign of Sultan Moulay Abdel Rahman ibn 

Hisham, in the battle of Isli against the French, and the second during the reign of Sultān Sidi 

Muhammad ibn Abd al-Rahmān, with the defeat of Morocco in the Tetouān War. 

After Sultān Mawlā Hassan I assumed power, he devoted himself to paving the country and putting 

down revolutions, including the al-Fattān al-Habrī revolution in the Oujda suburbs, and the tanners 

revolution in Fez. And the tribes rebelled in the Middle Atlas and elsewhere, until the matter was 

cleared for him, and the Sultān, Mawlā al-Hassan, stopped fighting the Spanish occupiers of the 

cities of Ceuta and Melilla, so people asked about why he did not fight the sultan and remove the 

enemy from the country? 

The jurist Alī ibn Mahammad Al-Sousī Al-Samlalī gave the answer on the authority of the imam. 

So he issued a fatwa and answered, temporarily banning jihad, for logical and legitimate reasons 

Keywords: Fatwā . Alī Al-Samlalī . Jihād . Sultān, Mawlā Al-Hassan I . Purposes of the law 

islamic 

 امللخص:

، األو ى عهد السماليل، بعد تَ َعرُّض املغرب هلزمينت متواليتني صدرت هذه الفتوى مبنع اجلهاد من الفقيه علي بن حممد
السلطان موالي عبد الرمحن بن هشام، يف معركة إسلي ضد الفرنسيني، والثانية  يف عهد السلطان سيدي حممد بن عبد 

 الرمحن، هبزمية املغرب يف حرب تطوان.

ربي بنواحي مهيد البالد وإمخاد الثورات، ومنها ثورة الفتان اهلوبعد أن تو ى احلكم السلطان املو ى احلسن األول، تفرغ  لت
وجدة، وثورة الدابغني بفاس. ومترد القبائل يف األطلس املتوسط وغريه، إ ى أن استثب له األمر، فتوقف السلطان املو ى 

 طان ويُبعد العدو من البالد؟ سلاحلسن عن قتال اإلسبان احملتلني ملدينيت سبتة ومليلة، فكثر تساؤل الناس ملَ ملَْ جياهد ال

فتو ى الفقيه علي بن حَمَْمد السوسي السماليل اجلواب عن اإلمام. فأفىت وأجاب مبنع اجلهاد مؤقتا، ألسباب منطقية 
 وشرعية.
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 مقاصد الشريعة. -السلطان املو ى احلسن -اجلهاد -علي السماليل -فتوى الكلمات املفاتيح:

 املقدمة:

اليت خلفها العلماء والفقهاء، واليت كانت مثرة جلهودهم يف خدمة هذه الشريعة اإلسالمية الغراء، هلي إن الثروة الفقهية 
دليل على عظمتهم وطول ابعهم يف العلم، وإن حتقيقها وتوثيقها وإخراجها للوجود هو من حقهم علينا، وتتمثل هذه 

 اوى وأجوبة وغريها.وحديث وتفسري وشرح للحديث وفتالثروة يف خمتلف املصنفات والقراطيس يف شىت اجملاالت من فقه 

وتكمن أمهية األجوبة والفتاوى الفقهية، يف كوهنا النتاج العملي لدراسة أحكام الفقه النظرية، فهي تنري للناس الطريق 
 لغراء.ا حىت يعبدوا هللا على بصرية، كما تبني حرص العلماء على أتدية الواجب املناط هبم يف تبليغ أحكام الشريعة

وقد حبا هللا املغرب األقصى على مر العصور بعلماء كبار حازوا قصب السبق يف خمتلف امليادين، فأانروا الطريق أمام 
 الناس بفتاوى وأجوبة كان هلا الفضل يف هداية الناس وإرشادهم.

امة يف فات وجهود علمية هومن تلك الزمرة العلمية، العالمة علي بن حَمَْمد السوسي السماليل، نزيل فاس، له مؤل
السياسة والتاريخ، وأدب الر ِّْحالت، وغريها... ومن فتاويه وأجوبته اليت تناولت موضوعا هاما يف حياة الناس وقتئذ، 
جوابه املشهور عن اإلمام فيمن قال له مالك ال جتاهد، وهي موضوع البحث والتحقيق والتخريج. وجاءت هذه الورقة 

 قسمني:البحثية  يف متهيد و 

 ذكرت فيه سبب اختيار املوضوع، وأمهيته، ومنهجية التحقيق. التمهيد:

 ويتضمن حتقيق اجلواب ابملنهج العلمي املعروف. القسم األول:

سوسي عرفت فيه ابملؤلف علي بن حَمَْمد الاألول: ويتضمن قسم الدراسة، وقسمته إ ى مبحثني،  القسم الثاين:
 بينت منهجه وصناعته الفقهية، وحكم اجلواب. املبحث الثاين:السماليل. ويف 

 متهيد: 

م(، زمن السلطان 1844ه /1260بدأت قصة هذا اجلواب منذ هزمية املغرب من طرف احملتل الفرنسي يف معركة إسلي)
املو ى عبد الرمحن بن هشام، مث اهنزام املغرب اثنيا يف عهد السلطان حممد الرابع يف معارك حرب تطوان ضد اإلسبان 

م( تفرغ 1873ه /1290م(. وبعد أن تو ى احلكم السلطان املو ى احلسن بن حممد األول سنة )1859ه /1275سنة)
لتمهيد البالد وإمخاد الثورات، ومنها ثورة الفتان اهلربي بنواحي وجدة، وثورة الدابغني بفاس ومترد قبائل بين مطري 
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فكثر  حلسن عن قتال اإلسبان احملتلني لقطري سبتة ومليلة،وغريهم، إ ى أن استثب األمر، فتوقف السلطان املو ى ا
 تساؤل الناس ملَ ملَْ جياهد السلطان ويُ ْبعد العدو من البالد؟

 فتو ى الفقيه علي بن حَمَْمد السوسي السماليل اجلواب عن اإلمام.

 أسباب اختيار  املوضوع:

 ذه احلقبة.كنوزه الثمينة، ليعم نفعها الباحثني والدارسني هل  اإلسهام يف إخراج تراث العالمة السماليل للوجود، وإبراز أحد

 أمهية املوضوع: 

 تكمن أمهية هذا العمل من جهة الفقيه النوازيل، وموضوع اجلواب، وإبراز الصناعة الفقهية اليت متيز هبا هذا الفقيه.

السلطان  والشاعر والنوازيل ومشاورأوال: صاحب اجلواب هو الفقيه علي بن حممد السوسي السماليل، املدرس والفقيه 
 احلسن األول، وستأيت ترمجته يف ثنااي البحث.

 اثنيا: أمهية املوضوع املتناول وقتها، فهو يتناول موضوعا سياسيا حساسا.

 اثلثا: بيان منهجه وعرضه للمقاصد.

 النسخة املتوفرة:

، وتسمى بفتوى يف اجلهاد، 30، ضمن جمموع، حتت رقم:مت العثور حبمد هللا على نسخة فريدة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط
وهي من آخر ما ألفه السماليل، تقع يف مخس لوحات موزعة على مثان صفحات، جمدولة ابللون األمحر واألسود، ما 

 عدا اللوحة األخرية واليت قبلها، كل صفحة ضمت سبعة عشر سطرا.

بعبارة:"هذا ما أجاب به الفقري املعرتف ابلتقصري علي بن  مطلعها البسملة والصالة على النيب، والعنوان ابللون األمحر 
 حَممد السوسي السماليل يف اجلواب عن اإلمام فيمن قيل له: مالك مل جتاهد يف سبيل رب العاملني".

ئة ه طرر، كما تشري ذلك بعض الكلمات الساقطة أو اخلاطُكتب هذا اجلواب خبط مغريب جُمَْوَهٍر مليح، مصحح وعلي  
وهي عارية  ،واليت مت تداركها يف اهلامش، كما تدل على ذلك الرموز املستعملة، والنسخة هبا تعقيبة مائلة تتوسط اجلدول

صنف يف عن اسم الناسخ واتريخ نسخها، والواضح أن الناسخ واحد ألن الكتابة متت بنفس القلم واخلط، واعتمد امل
 نقله لألقوال كتابة حرف ه، يف آخر النقل، وهو اختصار لكلمة انتهى. 
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وهذا الكتاب املخطوط ال توجد منه إال نسخة وحيدة إ ى حد الساعة فيما أعلم، وبذلك ميكن إعداده من النسخ 
ن خطورة املخطوط، ميف إخراجه، ملا هو متعارف عند أهل التخصص يف حتقيق الرتاث ساورين شك (، وقد 1اخلزائنية)

وجمازفة يف االعتماد على نسخة فريدة، إال أين آثرت العمل بوصية العالمة قاسم السامرائي حفظه هللا، الذي أشار إ ى 
أن احملققني:"لو َعَزُفوا عن حتقيق النسخ الفريدة؛ فإن جانبا من تراثنا يبقى مدفوان جمهوال، ألن عددا كبريا من املخطوطات 

صل إلينا بنسخ فريدة، أو قطع من نسخ مل نكتشف منها بعد أية نسخة أخرى، واألنفع أن تنشر هذه املهمة جدا و 
الفرائد من أن تبقى مطمورة يف الزوااي والتكااي والصناديق املقفلة، فتتعرض لبعض اآلفات املعروفة كاحلريق واألرضة مثال، 

 (2ك كثريا")يد حتقيقها حتقيقا جديدا، وقد حدث مثل ذلفلعل أحدا يعثر يف املستقبل على نسخة أخرى مما نشر، فيع

 عملي يف التحقيق:

صارت عادة احملققني، أن يضعوا ألنفسهم منهجا يسريون عليه، ليتحقق قصدهم وفق قواعد منهجية وضوابط موضوعية 
رج النص كي خي  وضعها علماء املناهج، وسعيا لذلك بذلت جهدي للحفاظ على النص مراعيا يف ذلك الدقة واألمانة،

 سليما قدر املستطاع، وألجل ذلك حاولت يف حتقيق منت اجلواب مبا يلي:

 نسخ الكتاب املخطوط ابعتماد الرسم اإلمالئي احلديث.   -1
 ...ختريج اآلايت القرآنية ورمزت هلا ابلرمز األيت:   -2
 »...« ختريج األحاديث النبوية ورمزت هلا ابلرمز:   -3
 صحاهبا واإلشارة إ ى حبر البيت ابلرمز التايل.... عزو األبيات الشعرية أل   -4
 عزو األقوال ألصحاهبا حبسب توفرها وإمكانية الوقوف عليها ووضعتها بني:"..."   -5
 شرح ما حيتاج لشرح من األلفاظ وذكر املرجع الذي اعتمدته.   -6
 شكلت ما حيتاج للشكل والضبط يف النص، حىت يسهل قراءته قراءة سليمة.    -7
 لعناوين الفقرات الورادة يف الطرر برمز } { رمزت   -8
 رمزت للسقط يف املنت أو الزايدة برمز] [ وأشرت لذلك يف اهلامش   -9
 ((  ....))رمزت ألمساء الكتب هبذا الرمز:     -10
 وضعت فهرسا للمصادر واملراجع.   -11

 وهللا أسأل أن يكتب القبول والتوفيق هلذا العمل، واحلمد هلل رب العاملني.
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 من النسخة صور

 
 اللوحة األو ى من الكتاب املخطوط



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “91- 135 “ 

 
 97 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 اللوحة األخرية من الكتاب املخطوط
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 القسم األول: النص احملقق
 / بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد وآله12/

ي السَّْماَليلِّ يف اجلواب ْعرَتُِّف ابلتقصري علي بن حَمَْمد السُّوسِّ
ُ
ن اإلمام فيمن قيل له مالك ع هذا ما أجاب به الفقري امل

 مل جتاهد يف سبيل رب العاملني.

احلمد هلل الذي أخرج جواب املسائل يف العقول مبعونة الشرع، كما أخرج الثمرة يف الشجرة، ال فرق بني معقول ومنقول. 
 والصالة والسالم على حممد وآله أفضل مرسول، وبعد:

َ مَلْ ت ُ   ْقدِّم على اجلهاد؟{}اجلواب عن اإلمام إذا قيل له: ملِّ

فقد سألين بعض الفضالء عن سلطان وهو مواَلاَن احلََْسن، َأََب أن يتقدم على اجلهاد إال بعد كمال االستعداد، ألن 
احلرب الذي بني أيدينا قد ابء وصار كالعدم، والواجب على اإلمام أال يتقدم إال بعد أن يتعلم احلرب الذي حدث 

 الزايدة ليتحقق الغلب فليفعل.فيأيت مبثله، وإن أمكن له 

 }اإلمام ال يقف مع املعتاد من احلروب بل كلما حدث حرب{

قال أرسطو طاليس: ليس من السنة أن يقف اإلمام عند ما اعتاده يف احلروب، بل كلما حدث حرب أحدث مثله،  
 (.3وإن أمكن له الزايدة ليتحقق الغلب فهو أكمل)

 قال املتنيب:    .من اخلفيف 

َنااَن 4رَكََّب اْلَمْرُء للقناة) ُكلََّما أَنْ َبَت الزََّماُن قَ َناة    ( سِّ

 }ما كان ُعْرف ا وعادة يقدم على ما شهدت به البَ ي ِّنات وما يرتتب عليه{

/ يقدم على ما شهدت به البينات، وهي قاعدة من 13فأجبت سؤاهلم بعد االستخارة، وقلت: ما كان عرفا وعادة/
 ( به احلكم والفتوى، وفيه:.من الطويل 6(، ونص الزقاق)5)(( الزقاق وشراحها))ما يف قواعد الشرع ك

 ضعيف نعم لكن على العرف عوال. (8( إن البعض مما ذكرته)7فإن قلت)
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(، وكذلك مثله يف اختصار عبد 9ما شهدت به العادات مقدم على ما شهدت به البينات) :((املعيار))ويف 
 ( ه . 11)((اختصار ابن رحال يف البيوع))(، يف 10الصادق)

 }لو شهدت بَ ي َِّنة أبننا نغلب الرُّوم والعادة خبالفه، تُ َقدم العادة على البينة{

وعليه إن شهدت البينة العادلة أبننا نغلب الروم، والعرف والعادة يشهدان أبننا ال نغلبهم؛ ألن املعروف أن كل من 
إال غلبتهم، وأخذ بلدهم وصار جيري يف الشعاب واألودية، وعليه فمن أيمر ابجلهاد صادفه الروم من ملوك الدنيا العظام 

 دائما أراد خراب الدين وقطعه ابلكلية، كما وقع ملن هو أشد أبسا وأشد تنكيال.

 } أراد النيب أن يعطي ثلث مُثُر املدينة للكفار لريجعوا{

عند  عنهم، فقال أهل املدينة للنيب عليه السالم: إن كان هذا أمر منأراد النيب أن يعطي ثلث مثار املدينة ويرجع الكفار 
( 12هللا وجب علينا العمل به، وإن كان رأاي وهللا ال نعطي هلم مثرة واحدة، وإمنا نعطي هلم السيف حىت حيكم هللا بيننا)

 .!، هذا والنيب أراد أن يعطي للكفار مثرة

يوم اآلخر، ال حيل المرئ مسلم يؤمن ابهلل وال»تدبري السديد، ويف احلديث: وسلطاننا إمنا رجعهم ابملصانعة والرأي وال
 (.13«)أن يقدم على أمر حىت يعلم حكم هللا فيه

( 14وحكم هللا منا املنع من اجلهاد، حىت يقع االستعداد للعادة املذكورة والعيان واملشاهدة، مع أن املسألة اليت تتخلف) 
 األعراف والعوائد ال يفىت فيها بقول الفقهاء.فيها األحكام الختالف املقاصد و 

 }كلما ختتلف األحكام فيه ابختالف املقاصد، فال يفىت فيه أبقوال العلماء بل لالجتهاد واإلمام{

/ ابختالف املقاصد واألعراف والعوائد ال يفىت فيها بقول الفقهاء وال 14: كلما ختتلف األحكام فيه/((املعيار))قال يف 
 ( ه . 15) ((املعيار))واة، قاله يف برواايت الر 

وقد علمت أن هذه املسألة مما ختتلف فيه املقاصد والعوائد، وكل من أتى بفتوى أو رواية، قال اإلمام لصاحبها: ال حمل 
 هلا معنا. ه 

 }اجلهاد له شرط والشرط مفقود{
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( 16يف )ن الكفار كذلك. قال هللا العظيم.وأيضا اجلهاد له شرط، وهو اتفاق األمة حبيث أيتون للعدو وال خمالف، كما أ
َنٌة يف األرض َوَفَساٌد َكبِّريالكفار:  الفتنة ( ، وبه فسر بعضهم قول هللا: 17)بعضهم أولياء بعض إِّالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن فِّت ْ

 (18.)أشد من القتل

واملاهية تنعدم ابنعدام شرطها، وأين هذا االتفاق الذي أََمَر هللا به يف املغرب، بل وال هو يف مدينة وال َمْدَشٍر وال يف  
بيت، فتجد البيت أهلها خمتلفون، فمنهم من كان مع إسبانية،  ومنهم من كان على دين النكليز، ومنهم من كان على 

 دين فرنسيس وهي دار واحدة.

 جعل هللا هلا عالمة على وجودها{ }األحكام

والشك أن هللا جعل عالمة على وجود األحكام  اخلمسة، اليت هي فرض وندب وكراهة وحرام ومباح، وكلما وجد 
َُسب ُِّب، كوجوب الصالة ابلنسبة إ ى الزوال، فإذا ُعدَِّم ُعدَِّم احلكم، 

واحد منها وجد حكم، فإذا وجد السبب وجد امل
 ا، وهذه اخلمسة تسمى خطاب الوضع، أي جعلها الشارع عالمة على وجود احلكم.وهكذا كل واحد منه

(، فإذا وجد سبب 20(:"وإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فوضع")19قال تقي الدين السبكي) 
/ 15ه/شار إلياجلهاد وهو وجود اآللة على متامها، وجب اجلهاد وإال فال، ويقابل هذا اخلطاب خطاب التكليف امل

 ( ه .21بقول السبكي:"احلكم خطاب هللا تعا ى املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلف")

( ه . "والشرط ما يلزم من عدمه العدم، وال 22"والسبب ما يضاف احلكم إليه، لتعلق احلكم به من حيث إنه معرف")
 (.24ع)( ه . والصحة موافقة ذي وجهني الشر 23يلزم من وجوده وجود وال عدم")

 }جواب من قال: االستعداد دائما هو تعلم العسكر واملدفع مها حاصالن{

(هبا، غري قد 25فإن قلَت: االستعداد الذي هو تعلم العسكر واملهراز حاصالن، قلُت: مسكني مسكني ُذهِّيَت)
ار، اف النه(.  إذا مسعت العسكر عند الروم فهو على قسمني: عسكر ال خيرج عن اخلدمة آانء الليل وأطر 26سها)

 مقداره حبسب كل جنس، أقلهم إثين عشر مائة ألف، أو مثان مائة ألف، والقسم الثاين: عسكر الكر.

 }خروج غري العارف ابحلرب ال يزيد إال خباال{

فإن يتعلم مجيع املغرب العسكر، ننشد هللا ما فائدة خروج الناس يوم الكر بال تعلم حرب إمنا يزيد خباال، ويوم وقوع 
فال ترى إال من يشتغل مبا يتعلق ابحلرب ولو يفتل الفتيل، ويزيدون يف كل نوع من أنواع الكور وغريه، زايدة مثل  الكر

 النصف أو أقل، هذا معىن االستعداد.
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 }كان املغرب عمَّر البحر والرب، فإن فات البحر عمران الرب تعمريا حسنا{

( لئن فاتت لنا عمارة البحر نعمر الرب 27ا من ستمائة عام، و .ألن )كان املغرب عمر الرب والبحر وقاتلوا ابألندلس حنو 
 عمارة متقنة، وهذا معىن االستعداد إذا مسعته، مع أن العسكر فيه أمور منها: 

 }تعلم الضرب ابلسكني{

(، 29ُمَدبَّال ) 28/ رأسها لوح من ألواح كرموس النصاري16تعلم ضرب السكني أبن جتعل خشبة على رأس امليدان وعلى/ 
 ويقطع الفارس نصفه، والنصف اآلخر ال يتحرك، إذ هذا الضرب من أكثر فوائد اخليل ومنها: 

 }تعلم التدريج وهو أمر آكد عند تلطم األقران تلطم احلية ابحلية{

ء يتعلم التدريج وهو أمر آكد إذا اعتنقت الرجال، وهو أمر آكد، ألن صاحب التدريج يضرب بصاحبه األرض وجي
 على قلبه، ويتمكن يف ضربه كيف شاء.

 ومنها : 

 }تعلم الصقر ابلسيوف ملبارزة الواحد بعده{

( ابلسيوف، فاملمارس فيه يقابل عشرة بسيوفهم، ويتخيل على صاحبه حىت يتمكن فيه ابلضربة، 30تعلم الصقر) 
 ( الثالثة لشهرهتا ألهنا عني احلرب. ومنها: 32( هذا)31وتركت)

 ال تفرق ال يف القتال وال يف غريه، وإال ضاعت فائدة العسكر{ }أن صفوف العسكر

صفوف العسكر ال تفرق ال يف القتال وال يف غريه، قاله ابن خلدون: وعسكران يف وقت القتال يتفرق وقد ذهبت   
 (.33فائدته وهي كالبنيان املرصوص والتقوية، ويتمكن فيه العدو إذا كان صفوفا ابلضرب)

  تكون يف القلب مع مدبر احلرب{}تعلم البغال اليت

قلت: ألهنم تركوا دواءه الذي هو وجود بغال حتمل املدفع للجهة اليت زامحها العدو وفيه خترج إليه، وهو فائدة الفرج  
اليت تكون وسط صفوف العسكر لتخرج فيها تلك اخليل عند مزامحة العدو، فإذا خرجت اخليل وضربت العدو رجعت 

(  جيعل تلك الفرج ويعلم البغال، فإذا به وقع 34إ ى موضع ضرهبا، وهنا كان احلاج حممد املصري) اخليل وحترك القلب
 له ما وقع، يطوى وال حيكى.
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 }حكمة ابلغة يف قول اإلمام سب َّْلُت َكَذا وإن مل يرده{

 تكن مصمما القبيلة وإن مل ( من متزيق قبائل املغرب وتشتيتها، أدى إليه قولك: َسبَّلت35تنبيه: ما أدى إليه اَبَسابُور)
/ عقوهلم بني غنمهم وبقرهم وأوالدهم أين يوضع؟ فال يبقى هلم التفات إ ى 17على ذلك فإهنم ال يكذبونك، وتشتت/

 القتال.

 }ابسابور واحملميات مزقوا املغرب واملدن واملداشر والديور{

 فروع:

كون سبب التشتت، كباسابور الذي مزق املغرب متزيقا، األول: املعروف عند العلماء أن األمر إذا اشتد وخيف أن ي -
يُور. وال تبقى فائدة مع هذا لقول هللا: رِّ وفرق الدُّ َداشِّ

َ
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب وفرق املغرب مث مزق املدن وامل

 (، اآلية. وقد طلبت من هللا أن يقطعه وتوسلت يف ذلك جباه النيب فقلت: . من الكامل 36)رحيكم

لْ  َع  د ِّ) أَُم   َح مَّ ٌد اْم   حِّ بِّ   َج    اهِّ   َك ظُ     ْلَمة   َر ابِّ  (37َع  مَّ ْت َم َدائِّ َن َوالْ َم َداشِّ

 (38إِّلَ    ْي    َك إَِّغ     اثَ    تِّ    ي لِّْل   َم  ْف   َأدِّ) إِّالَّ  َم       ايلِّ لِّ    تَدْفعِّ ال   ضُّ ر ِّ َع  ن ِّ ي حِّ يَلة  

 (39وج  الئ ل الرمحات منك لل ُم َردَّد) نَّصر شيمتك الكرمية عن وخذَوال

 إ ى آخر القصيدة.

 }ابسُبور ال دواء له ألن رايته يف يد كل جنس{

وهذه داهية كربى ال دواء هلا، فكيف ال ورايته يف يد كل جنس، وإن أمكن قطعه فال بد من الرجوع إ ى األصل أبن 
يف إعطاء ابسابور من غري موجب منكم وال منا، فيقولون: املوجب منا أنكم تظلمون الرعية، يقال للعدو: أنتم ظلمتموان 

 والقادر على رفع الظلم إذا مل يرفعه فهو ظامل، وحنن قادرون على رفع الظلم، فاجلواب عنهم:

يها لإلمام، يع ما فأننا ال نظلم أحدا ألن أرض املغرب على التحقيق واملشهور، كما أهنا فتحت عنوة يعين سلما، مج 
(، فإذا كان مجيع أمواهلم وأرضهم لبيت املال بِّتَ َعيُّننا عنهم فصران 40قال خليل: "ووقفت األرض كمصر والشام")

 / منهم بعض حقنا وتركنا هلم الباقي فهم ظاملون لنا، ألننا ظلمناهم فقبضنا منهم األعشار اليت حرم هللا.18أنخذ/

 تغرت مبا للفاسي{ }والعقوبة ابملال جائزة وال
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 (. 42( خالفا ملا عند الفاسي فال تغرت به")41والعقوبة ابملال جائزة كما عند العلماء) 

 }قبائل املغرب كلهم سراق وُغصَّاٌب وَحاُموَن للسُّرَّاق{

ساد، الف(، جيوز فيهم لإلمام ما قاله هللا يف الذي يسعى يف األرض 43وقبائل املغرب كلهم غاصبون وسراق وحماربون)
( )44قاله الرُبُْزيلِّ ْحيِّ الدين)45( وغريه كالعالمة سيدي علي الْتُسويلِّ

ُ
(. فأين 47( على يد اجلد املقدس)46( يف أجوبته مل

قلبتم احلكم وصريمت الظامل مظلوما، فالرعية بقي لنا عليها حقوق ما طلبتم هبا، فالشاكي إليكم كمن قتل  !هذا الظلم
رجال وجاء يشكي ويبكي، وهللا لو أردان أن أنخذهم حبقوقنا ما تركنا هلم فيها قالمة ظفر يف ما ترتب يف ذمتهم، أو 

 (.48نوظف عليهم كمصر)

 ملككم، نطلب من فضلكم أن ترفعوا عنا هذا الظلم. ه  ، هذا حكم السهل.أنتم شيمكم العدل وبه خلد هللا  

 ( أن يغري بعضهم على بعض وتقتل الرجال وتسىب النساء{49}جبال املغرب فتحت صلحا ألهنم دأهبم)

حكام، ألوأما اجلبال املشهور أهنا فتحت صلحا، فجوابنا عنهم أننا ال نتوصل منهم ببعض ما حرم هللا، ألنه ال تناهلم ا 
وعلى تقدير أهنا تناهلم األحكام، فهم معروفون أبن يغري بعضهم على بعض ليال أو هنارا، فيقتلون الرجال ويسبون 
النساء، وهذا حال اأْلَْجَبال عن آخرها. حرام على اإلمام إذا قدر عليهم أن ال أيخذهم ابملال بل بعقوبة ذلك، فإذا 

نه ما فيها، جاء يشكي إليكم كأنكم منعتموان من احلكم عليهم. وأيضا كما أخذان بعضا من رؤوس الفتنة و أخذان م
 (، ويف حممله خالف.51(: لإلمام أن يقتل الثلثني رجاء إلصالح الثلث)50يف الزرقاين صدر األجرة)

 }مما يرجى قطع ابسابور معىن هو االستغفار كتااب وسنة، ألنه أمان هلذه األمة إ ى يوم القيامة{

/كتااب وسنة وإمجاعا، ومن 19ين: أنه مما يرجى فيه دواء ابسابور فيقطع معىن وإن كان حسا، هو االستغفار/الفرع الثا
(52 ،)وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرونأنكره فقد أنكر القرآن، قال هللا جل جالله: 

(، ويف 53«)ن ألميت فإذا مت فاالستغفار أمان ألميت إ ى يوم القيامةأان واالستغفار أما: »قال ابن عباس، قال النيب 
 ( أن االستغفار أمان ألمة حممد إ ى يوم القيامة.54اخلازن: وعند علماء الشأن)

 }فينبغي لإلمام أن أيمر بذكر االستغفار يف كل موضع يُْذَكُر فيه اللطيف{

فينبغي لإلمام أن يذكره يف كل مكان يذكر فيه اللطيف على نية دفع هذا الداء، ويرد هللا مكرهم يف حنورهم، وكم من  
عامل فقيه يعتد بعلمه، إذا نزل أمر وآوى الناس إ ى املساجد يذكرون اللطيف، فيدخل الشيخ لزاويته فيجد الفقراء يقرأون 
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ار م  فقهاء؟ تركتم ما هو أصل؟ من هلذه األمة إ ى يوم القيامة، وهو االستغفاللطيف فيقول هلم بعد زجرهم: أليس فيك
 بنص الكتاب والسنة واإلمجاع كما تقدم.

الفرع الثالث: أن أهل اَبَسابُور واحلَِّمااَيت كفروا، ألهنم يستنصرون ابلكافر علينا، وقد أفىت فقهاء املغرب بذلك كلهم، 
( حني كان يف بلد النصارى فقال هلم:"بيعيت يف رقبتكم وجيب عليكم 55األعرج)أو جلهم كتبوا بذلك، حيث كتب هلم 

( فأجابوه مبا هو حاصله، أنت مستنصر ابلكفار واملستنصر ابلكفار كافر، قال هللا 56القتل عليَّ والبحث عن أمري")
 قلبه فهو كافر أيضا. ( من حيبهم ب58(، وكذلك .أيضا )57)ولن جيعل هللا للكافرين على املومنني سبيالالعظيم:

ه ، 1308انتهى. وسالم على عباده الذين اصطفى، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، يف آخر ذي احلجة عام 
على يد مؤلفه على بن حَممد السوسي السماليل، غفر هللا ذنوبه وسرت عيوبه، طالبا من سيدان الدعاء بغفر الذنوب 

 وسرت العيوب. انتهى.

 اين: قسم الدراسةالقسم الث

 املبحث األول: سرية علي بن َممد السوسي السماليل وشيوخه وأقرانه وتالميذه:

 املطلب األول: التعريف ابلفقيه علي بن َممد السوسي السماليل

هو أبو احلسن علي  بن حَمْمد )بفتح أوله(، بن علي بن حممد بن علي بن حممد املدعو سيدي حممد التزكورت  
(، جيهل اتريخ ومكان والدته، لكنه أشار إ ى قبيلة جده ومسقط رأسه)أَْمُرو يف إدا 59السوسي السماليل)الشريف 

وبعقيل( بسوس، فقال يف هناية كتابه عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة:"...وكان الفراغ من أتليف هذا 
ْسُكوْرْت(  اتَ يل من ذرية سيدي حممد الت َّزُْكوْرت، )و الكتاب )...( على يد مؤلفه علي بن حممد السوسي الشريف السمال

كلمة أمازيغة وهي احَلْجَلة ابلعربية، لقب بذلك ألن صائدا صاد حجلة وأدخلها قبة الشيخ، فأوقد النار عليها يوما 
حممد  يوليلتني فلم تطب، وهو يف بين بعقيل يف موضع يقال له أمرو، تتميز أبناؤه بكرب آذاهنم لذلك يقال له سيد

(، والسوسي نسبة إ ى سوس مث الفاسي الستيطانه ونزوله بفاَس، الفقيه العالمة، 60بومزوغ وهو ابلعربية األذن")
 املدرس، الشاعر األديب، النوازيل الصويف الفاضل، السياسي املشاور.

ه كمدرس س حياتنشأ رمحه هللا يف سوس األقصى، مث استوطن فاس ونزل هبا، والزم حممد احلراق بتطوان، كر   
تلقى علومه األدبية والفقهية على شيوخ سوس والصويرة . و (61)األول ومستشار عسكري للسلطان املو ى احلسن

ومراكش وتطوان وفاس، واستخرجت بعض شيىوخه ممن ترمجوا له، وكذلك من خالل استقراء معظم خمطوطاته، وبعض 
 عليه يف املطلب املوايل.خمطوطات معاصريه، فمن هم أهم  شيوخه؟ ذلك ما نتعرف 
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 املطلب الثاين: شيوخه

: هو النوازيل احملقق أبو احلسن سيدي علي بن عبد السالم بن علي مديدش التسويل، مات علي التسويل  1 
وقد استفاد منه السماليل يف نوازله، وأكثر من ذكره واالستشهاد أبقواله يف كتاابته (، 62()م1842ه /1258سنة)

 ( 63)املخطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونةوخصوصا يف كتاب 

احلسن قصارة احلمريي، مات  : وهو علي بن إدريس بن علي أبوـ علي بن إدريس قصارة2      
(،مل يصرح السماليل يف كتاابته أنه تتلمذ عليه، إال أن املؤرخ اللجائي 64ودفن ابلقباب) م(1843ه /1259سنة)

بن إدريس قصارة، من ضمن الشيوخ الذين أخذ عنهم السماليل، فقال:"وممن أخذ عن  العمراين عد  الشيخ علي
سيدي علي التسويل والشيخ املرنيسي والشيخ ابن عبد الرمحن وسيدي علي قصارة وغريهم، العالمة املدرس املفيت 

 (.65النوازيل املطالع أبو احلسن علي بن حممد السماليل")

و أبو عبد هللا سيدي حممد بن حممد بن عبد الواحد بن حيىي بن عمر احلسين العلمي ه سيدي َممد احلراق:  3      
وقد (، 66)م(ودفن بتطوان1845ه /1261املوسوي، ينتهي نسبه إ ى سيدي موسى بن مشيش، تويف رمحه هللا سنة )

ه:"يقول شيخنا ووسيلتنا بقولصرح السماليل يف خمتلف خمطوطاته، مبالزمته والرتبية على يديه، فكان يعرب عن ذلك 
 (67")إ ى ربنا سيدي حممد احلراق

هو أبو حممد عبد هللا املعروف ابلوليد بن العريب بن الوليد العراقي احلسيين مات ـ الوليد العراقي: 4 
 (. 69(، وعرب السماليل يف كتابه منتهى النقول أنه من شيوخه يف الرتبية والسلوك)68م()1848ه /1265سنة)

الشيخ اإلمام علم األعالم، وحامل لواء مذهب مالك، عرضت  : وهود بن عبد الرمحن  الفاليل احلحْجرحيتـ َمم 5
(. صرح 70م(، ودفن ابلقباب قرب عبد العزيز الدابغ)1858ه /1275عليه املناصب فأعرض عنها، تويف سنة)

لفاضل، عبد الرمحن، الفقيه املدرس االعمراين اللجائي أنه من شيوخ السماليل أيضا، فقال:"... أخذ عن الشيخ بن 
 (.71السيد احلسن السماليل)

هو الفقيه الصاحل أمحد بن حَممد)فتحا(،  له حاشية على شرح املكودي على األلفية، وله أتليف ـ أمحد املرنيسي:  6
(، 72ودفن بزاوية الشيخ الدابغ) ،م(1860ه /1277يف "نظام العسكر وكيفيته واألدلة على ذلك"، تويف فجأة سنة )

ذكر السماليل أن الناس انتفعوا بقراءته يف الفقه والنحو، وأنه يقتصر على التحصيل وال يسرد املتون بل يعرب عن 
 (. 74(، كما ذكره وعدَّه العمراين اللجائي يف معرض حديثه عن شيوخ السماليل)73معناها)
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سى املهدي بن الطالب بن حَممد فتحا، مات هو أبو عياملهدي بن الطالب بن سودة:    7  
(، قال السماليل يف مؤلفه منتهى النقول ومشتهى العقول:"قرأت عليه القزويين)...(، 75()م1877هـ/1294)تسنة)

له آتليف عديدة، حج مرارا ولقي األكابر وأجازهم وأجازوه، وشهدوا له ابلتربيز والتقدم يف العلوم، وله الشهرة والصيت 
 .(76امللوك والرعية")عند 

 املطلب الثالث: معاصروه وأقرانه ورفاقه

 عاصر علي بن حممد السماليل السوسي سالطني الدولة العلوية، وعدة علماء وفقهاء من أشهرهم:

 : كان مقيما أول أمره بتافياللت، مث استقدمه املو ى سليمان يفـ السلطان املوىل عبد الرمحن بن هشام العلوي1
واله ثغر الصويرة، كان حمبا للعلم والعلماء، أمر مستشاريه بتافياللت ابختاذ علي السوسي مدرسا ألبنائه، آخر عمره و 

 (. 77م()1859ه /1276مات مبكناس سنة)

عاصر علي السماليل السلطان املو ى عبد الرمحن ومارس التدريس يف عهده فقال: "كنت مع الشيخ سيدي حممد 
قدس سيدان وموالان عبد الرمحن؛ أبن كل من يتعاطى صنعة املدفع واملهراز، يقبضون كذا احلراق بتطوان، وجاء أمر امل

 (.   78ويُْكَسْون)...(، وكان كبري القوم إذ ذاك أيمرين على سبيل احملبة أن أتو ى من فيهم األهلية ابلتعليم للحساب")

ر"،"و نتصار يف وزارة بين عشرين األنصامن مصنفاته "كتاب اجليش العرمرم"و"حسام االـ العالمة أمحد أكنسوس: 2
وصفه السماليل فقال: "ممن أدركناه الفقيه الزاهد الورع املتربك  (،79م()1877هـ/1294)تديوان شعر"  مات سنة 

 ( األوان الكنسوسي". 80به حيا، أديب الزمان وأعجوبة)

ه ووزيرا للحسن األول، عرف بشجاعته وذكائكان حاجبا للسلطان حممد الرابع، ـ الوزير األعظم موسى بن أمحاد: 3
م(، مدحه السماليل بقصيدة عند اقتحامه رفقة العسكر ملدينة 1878ه /1296وحسن تصرفه، تويف مبراكش سنة)

(. وقال السماليل عنه:" والوزير الذي استوزره موالان اهلمام موالان احلسن هو الوزير األعظم موسى ابن أمحد، 81فاس)
 (.82 ورثيته بقصيدة)وتويف رمحه هللا

من وزراء احلسن األول على الشكاايت، وكان وزيرا عند أبيه وجده، مات  يف  ـ الوزير َممد الصفار التطواين:4
(. ذكر السماليل أن أهل فاس اثروا يف عهد احلسن األول، فبعث 83م()1880ه /1298اتدال ودفن مبراكش سنة)

د،  الفتك والبطش أبهلها، فأمر السلطان ابلرفق واملساعدة ورفع اليهلم العسكر إلمخاد ثورهتم، وخالل ساعتني مت
 (.84فبعث هلم ابلوزير حممد الصفار بعفوه عنهم)
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هو الباشا عبد هللا بن أمحد بن مبارك السوسي، وهو أخ الوزير األعظم موسى بن ـ عبد هللا بن أمحد السوسي:  5 
(، وصفه السماليل أبنه فقيه الفقهاء وأديب 85م()1885/ه1303امحاد وعم احلاجب امحاد بن موسى، مات سنة)

(،كان قائد جيش 86األدابء، وأضاف أنه حني توليته على فاس رثى أخاه موسى بن امحاد بقصيدة فأجازه عليها)
احلسن األول يف فتحه مكناسىة الزيتون إلمخاد ثورة الرببر، قال السماليل:"ومقدم العساكر يومئذ سيدي عبد هللا بن 

 (87د قطب رحاها وهو وهللا يف احلرب الضيغم القسور، واملوت األمحر وشجاع ال يقابل وبطل ال ينازل...")أمح

: العالمة املطلع ،له مؤلفات مفيدة منها:" االستقصا يف أخبار املغرب األقصى"، اختذه ـ أمحد بن خالد الناصري6
الح السياسية، ومنها استشارته له أن يبدي رأيه يف إصالسلطان  احلسن األول مستشارا يف األمور املهمة والقضااي 

املالية املغربية ومداخلها، فألف كتااب مساه:"قانون يف الرتتيب اإلداري واجلباايت املالية ابملغرب"، وهو حمرر على أصول 
ريبة م(، التفصيل يف حكم املعونة أو ض1881ه /1299الشرع، وثبت أن السلطان أمر العلماء والفقهاء سنة )

(، قال السماليل:"فإن السلطان املو ى 88م()1896ه/1314اجليش، ومن ضمنهم هذا املؤرخ، مات بسال سنة )
احلسن سأل أهل العلم الشريف عن حكم املعونة والتوظيف إلقامة اجليش املوصوف لقمع العدو الكافر)...( فقال 

 وال شك أن من بينهم العالمة الناصري.(، 89نصره هللا أنتم أهل العلم أئمة اهلدى ومصابيح االهتداء")

ات ولد بتلمسان ونزل بفاس، من شيوخه عبد الرمحن احلجريت وأمحد املرنيسي، مـ العريب بن عبد القادر املشريف: 7
قال ابن سودة يف: "رأيته حملى من بعض معاصريه بقوله: الفقيه األديب الفائق يف فنه  م(: 1895هـ/1313)سنة 

( ولعله قصد بعبارة:"معاصريه"، الفقيه علي 90شعر ارجتاال وسهولة على لسانه سيدي العريب املشريف")ال نظري له يف ال
 (91بن حَممد السماليل، فنفس العبارة اليت ذكرها ابن سودة، أوردها السماليل يف خمطوطه طوالع احلسن واتباع السنن)

 ابن احلاج السلمي املرداسي، من مصنفاته: أتليفهو أمحد بن حممد بن الشيخ محدون ـ أمحد بن احلاج السلمي: 8
يف علم الطب مساه:"الدرر الطبية املهداة للحضرة احلسنية"،وألف كتااب يف اتريخ الدولة السعيدة أبمر من السلطان 
مساه:"الدر املنتخب املستحسن يف بعض مآثر أمري املؤمنني موالان احلسن"،وغريها من املصنفات، مات 

(، عاصر السماليل واجتمع معه يف شيوخه: كاحلجريت وعلي قصارة وحممد احلراق،  92)م(8189ه/1316)سنة
 كما اختصا معا وإ ى جانبهما العمراين اللجائي يف التأريخ للدولة العلوية و حكم السلطان املو ى احلسن.

، القابض لسياسي املطلعهو الوزير والصدر الكبري، اامحاد بن موسى: عرف ب"ابَّ امْححاد"،  سلطاينـ احلاجب ال9
على زمام األمور بعد وفاة املو ى احلسن، إذ كان مهه السيطرة والتغلب على أعدائه ومنافسيه، وقدم املو ى عبد العزيز 
للبيعة رغم صغره سنه للوصول إ ى مراده، ألف بعضهم أتليفا يف ترمجته مساه:"الثغر الباسم يف مآثر الوزير امحاد بن 

 (. 93،)م(1900ه/1318)يف مبراكش سنةموسى اهلمام"، تو 
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ة، هو شقيق احلسن األول وخليفته على فاس واألقاليم الشمالية والشرقيـ املوىل عرفة بن َممد الرابع العلوي: 10
 انب عنه يف البعثات النائية واحلركات اليت ال يتأتى للسلطان القيام هبا بنفسه، من أبنائه حممد بن عرفة الذي لعب به

(، قال السماليل: " وبعث نصره هللا صنوه 94)م(1906هـ/1324)لفرنسي لعبته الفاشلة هناية احلماية، ماتاحملتل ا
للخري الد ين الفاضل الناسك سيدي موالي عرفة وبعثين معه معينا وردءا ومشورة... ملا صرف عنان عنايته لتحويط 

 (.95مملكته وحتديدها من جماورة لفرنصيص من انحية الصحراء")

: العالمة املشارك، اجتمع مع السماليل يف شيوخه منهم: عبد الرمحن عبد السالم بن أمحد اللجائي العمراين ـ11
احلجريت، وأمحد املرنيسي، واملهدي بن الطالب بن سودة، وأخذ عنه الطايع بن ادريس القادري، من آتليفه: املفاخر 

(، عاصر علي السماليل، وقال 96)م(1914هـ/1332)سنة العلية والدرر السنية يف الدولة احلسنية العلوية"، مات
اللجائي واصفا إايه:" قرأ بسوس على شيوخها، وحدثين أنه قرأ على بعض شيوخها خمتصر سيدي خليل ثالث مرات 
ابرك هللا يف عمره...وهو اآلن سنة مخس وثالمثائة وألف أدام هللا عمره حي، ورمبا أرسله املنصور ابهلل لبعض البالد 

 (، 97رض")لغ

م(، ودفن 1882ه /1299هو القاضي الفقيه العالمة النحوي، مات سنة ) ـ َممد بن عبد الواحد بن سودة:12
(. أشار السماليل أن السلطان املو ى احلسن ملا تو ى اخلالفة، سأل أهل العلم عن حكم 98بزاوية جده التاودي)

واالستعداد للعدو، فسكت العلماء وأجابه حممد بن عبد التوظيف واملعونة)ضريبة املكس(، قصد إصالح اجليش 
  (. 99الواحد بن سودة رمحه هللا)

 املطلب الرابع: تالميذه

تتلمذ على يد علي بن حممد السوسي السماليل بعض أمراء الدولة العلوية وغريهم، إال أنه مل يشر لذلك يف كتاابته 
 ديث ذكره لبعضهم، كما أغفل العديد منهم.ومؤلفاته بقصد التعريف هبم، وإمنا اقتضى سياق احل

وممن أخذ العلم عن السماليل، أبناء السلطان املو ى عبد الرمحن بن هشام بتافياللت، بعد أن وجه رسالة إ ى     
م(، إبسناد تربية وتدريس أبنائه للطالب علي السوسي 1854ه /1271( سنة)100القائد ْبريك احلبشي)

 هم: ( وهؤالء األمراء101السماليل)

: درس على يد علي بن حممد السوسي السماليل بتافياللت، ـ األمري موالي سليمان بن عبد الرمحن العلوي1
ختصص هذا األمري يف التاريخ والسري واملغازي، واهتم بطلب العلم وحتصيله فقد كان جيتمع على مائدته األشراف 

 (.  102واألعيان بتافياللت للسرد واملدارسة)
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أبدى هذا األمري لوالده السلطان عبد الرمحن بن هشام، رغبته يف التعلم على يد علي بن مد الرابع: ـ السلطان َم2
حممد السماليل بتافياللت، واستخلفه والده على فاس، كما تو ى قيادة اجليش يف معركة إسلي، مات يف مراكش سنة 

قبيلة  بعد توليه السلطة، لقتال الثوار ك(، اختذ حممد الرابع مدرسه السماليل قائدا عسكراي103)م(1873هـ/1290)
 (.104غياثة بتازة والفتان الروكي اجلياليل، والساحر اهلربي)

درس هذا األمري على السماليل أيضا، وكانت سكناه بقصر ـ األمري موالي عبد السالم بن عبد الرمحن العلوي: 3
 (. 105ي)وقضاء حوائجهم القائد بريك احلبشآابر بتافياللت، ويعد من أبناء السلطان الذين سهر على تربيتهم 

ري درس أيضا على يد السماليل مبقر سكناه بتافياللت،  برع هذا األم ـ موالي عبد هللا بن عبد الرمحن العلوي: 4
م(، وجعله على رأس إخوته لكرب 1857ه /1274يف البيان واللغة، بعثه والده املو ى عبد الرمحن إ ى احلج سنة)

 (106سن ه)

درس بدوره على يد السماليل بتافياللت، برع هذا األمري يف األدب ـ موالي احلسني بن عبد الرمحن العلوي: 5
 ( 107والتنجيم واحلساب، وأسكنه السلطان قصرا أبابر بتافياللت، قرب قصر صنوه املو ى عبد السالم)

ن اليل، أبمر من السلطان حممد بتتلمذ على يد علي بن حممد السوسي السم ـ السلطان املوىل احلسن األول،6
م( ليتعلم منه السنوسية واأللفية، كما أمره ابلتأدب معه، 1860ه /1277عبد الرمحن، يف رسالة وجهها إليه سنة)

اهتم هذا السلطان ابلعالقات اخلارجية وإرسال عدة سفراء لدول أوراب، كما أكثر من إرسال البعثات من الشباب 
. أكثر السماليل يف مدحه وذكر مآثره يف آتليف وقصائد (108مـ()1893ه/1311)لتعلم العلوم، مات سنة 

 (109خاصة)

مد السماليل7 : الشك أن العباس تتلمذ على يد والده، وإن مل يصرح بذلك، ومن خمطوطاته ـ العباس بن علي بن َمح
 (110قصيدة "يف مدح السلطان موالي عبد العزيز")

عظمى كان عالمة مشاركا مطلعا مذاكرا تو ى الصدارة الد بن مبار  السوسي:ـ  الفقيه املختار بن عبد هللا بن أمح8
بعد وفاة الوزير امحاد بن موسى مث أخر عنها، وكان قبل ذلك وزيرا للخليفة املو ى عرفة، مات 

(، تتلمذ على يد السماليل وقرأ عليه، قال السماليل يف معرض حديثه عن والده عبد 111()م1916هـ/1335)سنة
 (112بن أمحد:"مدحته بقصيدة حني إقرائي لولده الفقيه الوجيه سيدي املختار النبيه")هللا 
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م(، تو ى السلطة بعد وفاة والده املو ى 1878ه /1295ولد عام )ـ السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن األول: 9
(. 113ل إ ى فاس)ومح مـ(1943ه/1362)م(، تويف بطنجة سنة 1907ه /1325احلسن، إال أنه عزل عنها سنة )

مدحه السماليل يف قصيدة من مخسة وتسعني بيتا مبناسبة حفظه وختمه للقرآن الكرمي َعْنوهَنا: "مبيزاب رمحة 
 (،  114الرمحن")

ثىن أ وهبذا يتضح أن علي بن حَممد السوسي قد استفاد وأفاد، وعمل على نشر العلم والفقه يف زمنه ابملغرب. وقد
ه (:" ابلعالمة املفيت النوازيل 1332وحتدثوا عن علمه الغزير. فوصفه اللجائي)تعليه الكثري من العلماء، 

ه (: "ابلفقيه العالمة الفهامة املدرس، كان فقهيا حنواي نوازليا مشاركا يف عدة 1345(. ونعته الكتاين)ت115املطالع")
 (117ا)ه (: أنه كان أديبا حنواي شاعر 1400(. ووصفه ابن سودة)ت116علوم وفتاوى ومقامات")

م(، فقال :"من العلماء املطلعني ذوي املشاركة الواسعة فيما كان يروج من علوم 1983ه / 1403ونعته اجلراري)
 (.119(. وومسه املرعشلي: "مبؤرخ املغرب")118وفنون لوقته، له إنتاج علمي هام يدل على حتصيله واطالعه")

 املطلب اخلامس: مهامه 

َية)أوال: عمل مدرس ا ملادة احلساب واملساحة، وما يتعلق ابملدافع   يف املدرسة العسكرية مبدينة تطوان، (، 120والطَّْبجِّ
يف عهد السلطان موالي عبد الرمحن بن هشام وأبمر منه، مقابل عوض وكسوة، قال السماليل: "كنت مع الشيخ 

 موالان عبد الرمحن؛ أبن كل من يتعاطى صنعة املدفع واملهراز،سيدي حممد احلراق بتطوان، وجاء أمر املقدس سيدان و 
يقبضون كذا ويُْكَسْون ...ألن احلساب أصل لتلك الصنعة كغريها من العلوم الكثرية كاملرياث والتعديل والتوقيت 

 (.121اب")سوالتنجيم...وكان كبري القوم إذ ذاك أيمرين على سبيل احملبة أن أتو ى من فيهم األهلية ابلتعليم للح

اثنيا : عمل قائدا عسكراي وكاتبا للسلطان حممد الرابع، فقد ذكر أنه شارك يف إحدى احْلرَْكات العسكرية بتازة، وكتب 
للسلطان يطلب منه الدعاء ابلنصر على الفتان الروكي، قال السماليل:"ومنها ما وقع لنا معه حيث كنا يف اتزة قاتلني 

كتبنا للمقدس بذلك، أي حممد بن عبد الرمحن، ومما قلت يف الكتاب: قد كان يكفي لغياثة، وظهر هناك فتان)...( ف
 (  122أن يدعو سيدان عليه، فأجاب عن كتابنا بقوله: وأما الفتان فقد كفاكم هللا أمره")

ة ياثلثا: كان مستشار ا للمو ى عرفة ضمن بعثة السلطان املو ى احلسن لتحويط اململكة ورسم وتسوية حدودها الشرق
مع فرنسا، قال السماليل:"...مث صرف عنان عنايته لتحويط مملكته وحتديدها من جماورة لفرنصيص من انحية الصحراء 

 (.123وبعث نصره هللا صنوه للخري الَدي ن الفاضل الناسك سيدي موالي عرفة وبعثين معه معينا وردءا ومشورة")
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(، 124زة)طان حممد الرابع لقتال املتمردين من غياثة  يف بالد اترابعا: مشاركته يف احلمالت العسكرية اليت  وجهها الس
مث اخنراطه يف احلركات اليت قادها السلطان املو ى احلسن بنفسه ومنها خروجه لقتال القبائل الثائرة كآيت عتاب وأيت 

ابع واحلسن الر (، وأيضا مشاركته يف حركة للقبض على الفتان اهلربي زمن حممد 125ه  )1299سري وأيت عطا سنه 
األول أيضا، قال السماليل عن احلسن األول"...ألن مشقة خروج موالان احلسن لطلب الساحر اهلربي الذي أعىي 

 (.126امللوك قبله مع حملة عظيمة من رؤساء الدولة كسيدي عبد هللا بن أمحد، وحصلناه وانفلت بسحره ونفثه")

 ن احلسن األول يف خمتلف األمور داخل البالد ومنها:خامسا: كان السماليل رسوال ومبعواث خاصا للسلطا

مشاركته يف مهمات الصلح بني القبائل شرق املغرب، قال السماليل:"...وبعثنا ) أي السلطان احلسن األول( لقضااي 
(، ويؤكد 127يف بين يزانسن وسائر أعراب تلك الناحية، لشقاق وقع بني كل قبيلة وجارهتا، شقاقا ال يرجى زواله")

لعريب اللجائي أن السماليل كان مبعواث خاصا للسلطان يف معرض التعريف به فقال: "...وهو اآلن سنة مخس ا
 (128وثالمثائة وألف أدام هللا عمره حي، ورمبا أرسله املنصور ابهلل لبعض البالد لغرض")

 املطلب السادس:  آاثره العلمية  

ية هامة، منها ما هو خمطوط، ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما خلف علي بن حَمَْمد السوسي السماليل عدة آاثر علم
 هو مفقود، ومنها ما هو قيد التحقيق والطبع.

فقد ذكر الكتاين يف كتابه سلوة األنفاس، أن للسماليل كتابني، وتقاييد وطرر، يف النحو والفقه، وفتاوى ومقامات، 
(. بينما عدها الزركلي 130ختار السوسي يف أربعة كتب)(.وعدها امل129وذلك ما نقله العباس بن إبراهيم السماليل )

يف تسع مؤلفات، وذلك ابجلمع بني مؤلفات علي السوسي وعلي السماليل، اللذان عرف هبما متفرقني متومها أهنما 
 (.131َعَلمني، إال أهنما شخصية واحدة)

فاته هي:"طوالع احلسن واتباع (، وذكر اجلراري أن أهم مصن132وذهب ابن سودة، وعمر رضا كحالة، أن له كتابني) 
(. وقد متكن 133السنن بعلو راية موالان احلسن"، و"مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة" و"تقاييد مفقودة")

الباحثان فؤاد خاليد طحطح وحسن بكور من إحصائها، فبلغت حنو تسعة عشر مصنفا، منها سبعة كتب وإثنتا 
 (134عشرة قصيدة)

 عتها من كتب الرتاجم، والدراسات اليت اهتمت آباثره، ومن مؤلفاته وخمطوطاته أيضا، وهي:وهذه قائمة لرتاثه مج 
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(. ألفه يف إثنيت عشر من رجب الفرد سنة 135)«طوالع احلسن وإتباع السنن بطلوع راية موالي احلسن»  -1
 م(، وهو أول مصنفاته.1874ه /1291)

وومسه ب: "سياسة العقول وسياسة النقول" أو السياسة مبجرد  ،«مطالع السعادة يف فلك سياسة الرائسة» -2
(، ألفه متم رجب الفرد 137(، كما نعته بكتاب "السياسة")136العقول وسياسة مؤيدة ابلنقول")

 م( 1874ه /1291سنة)
(، 138)«قمع أهل الرعونة يف حكم التوظيف واملعونة»أو « عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة» -3

 م(.1881ه /1299(: ألفه سنة)139«)إبكسري امللوك يف تدبري السلوك»أيضا:وقد مساه 
منتهى النقول ومشتهى العقول أو ما جيب أن يقال من األقوال وال يقال إال بعد التوازن يف املثال توازن » -4

 (.140م()1884ه /1302فرغ من أتليفه أواسط شوال سنة)«: املثقال ابملثقال
(: وهو كتاب خمطوط يف جزأين، األول يف 141)«الفحول أبصح معقول ومنقولهناية املقول يف تنبيه مهم » -5

صفحة فرغ من  208م(، واجلزء الثاين يف 1888ه /1306لوحة، فرغ من أتليفه أوائل رجب سنة) 220
 م(.1884ه /1302أتليفه سنة)

ها يف ألف وهي القصيدة اليت عارض فيها قصيدة البوصريي (142)«حتفة القاصرين عن اللحوق ابلسابقني» -6
 م(.1890ه /1308أواخر ذي احلجة سنة)

( وتسمى بفتوى يف اجلهاد، وهي من آخر 143)«اجلواب عن موالان احلسن فيمن قال له ما لك مل جتاهد» -7
 م(.1890ه /1308مصنفاته، ألفه يف آخر ذي احلجة عام )

 (144بيت شعري) 213قصيدة تضم   «معارضة الربدة » -8
(يف مائتا ومخس وستني 145)«احلسن األول عند فتحه للقطر السوسيقصيدة رائية يف مدح السلطان » -9

 بيتا.
(، يف ستني بيتا، ضمن جمموع يضم إثنان وعشرين مؤلفا، 146«)قصيدة يف مدح السلطان موالي احلسن» -10

 .109، وتنتهي عند اللوحة 107ورقم قصيدة السماليل الرابعة عشر، تبدأ من اللوحة رقم 
(: وتضم  القصيدة مثان ومثانني 147«)ئة ابنه موالي َممد ابلعرس واخلالفةقصيدة يف مدح السلطان وهتن» -11

 ( خبالفته وعرسه.148بيتا، افتتحها مبدح السلطان املو ى احلسن، ومدح املو ى حممد)
(، 149)«قصيدة يف مدح السلطان، يف انتصاره على الربابر، وأيت سخمان، وزعري، وزمور، وبين مطري» -12

 بيتا.وتضم  القصيدة سبعة وستني 
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(: تقع يف إثنان وعشرين لوحة، موزعة على ثالث 150«)أرجوزة طويلة يف مدح السلطان احلسن األول» -13
 وأربعني صفحة، وتضم  أربعمائة وإثنا عشر بيتا.

 (، وتضم  القصيدة مثان وستني بيتا.151«)قصيدة يف مدح النيب ومدح ولده موالان احلسن أيده هللا» -14
 (، ضمت سبعة ومائة بيت.152)ألول يف فتحه للجبالقصيدة يف مدح السلطان احلسن ا» -15
 (153)من مخسة وسبعني بيتا قصيدة يف هتنئه املوىل احلسن مبولود له وهو يف بين مستارة،  -16
الثني من واحد وث، قصيدة يف راثء وتعزية السلطان املوىل احلسن يف وفاة سيدة النساء أم كلثوم  -17

 (.154«)بيتا
 (: تضم إثنان ومثانني بيتا.155«)ألطفال رعيته قصيدة يف مدح السلطان عند طهارته» -18
( تضم مخسة ومائة من األبيات الشعرية، 156)«اهلمام للبخاري إمام احملدثني قصيدة إخبار موالان احلسن» -19

تقع يف مخس لوحات موزعة على مثان صفحات، مكتوبة خبط مغريب جموهر، افتتح مجيع أبياهتا بقوله: اي أحسن 
 الناس ملكا سيدي حسن.

 ملطلب السابع: وفاتها
(. 157م()1893/ ه 1311أشار  حممد بن جعفر الكتاين أن وفاة علي بن حممد السوسي السماليل كانت  سنة )

م(، واترة ابلسماليل 1893ه /1311مث جند  الزركلي قد اضطرب يف تعريفه، فعرفه اترة ابلسوسي املتويف سنة)
 (،  وجعل منه بذلك شخصيتني.158م()1910ه /1328)ت

( ويف كتابه دليل 159م()1893ه /1311بينما ذهب عبد السالم بن سودة، يف إحتاف املطالع أن وفاته كانت سنة )
 (، فنكون بذلك أمام اترخيني.160م()1910ه /1328مؤرخ املغرب األقصى أن وفاته كانت سنة)

فاته كانت ة األنفاس، أبن و وعليه  فالتاريخ الراجح يف هذه احلالة وهللا أعلم، هو ما ذهب إليه الكتاين يف سلو 
 م(؛ العتبارات منها:1893ه /1311سنة)

 أوال: أن سلوة األنفاس املرجع األول الذي تناول سرية السماليل. 

م( ذلك ألهنا تتناسب ووفاة كبار شيوخه:  1893ه /1311اثنيا: أن التاريخ األقرب واألنسب لوفاة السماليل سنة) 
(، وليست وفاته سنة) 1843ه /1259يخ قصارة )تم(،  والش1842ه /1258كالتسويل )ت

م( إذ ال يعقل  يف هذه احلالة أن يكون قد عاصرمها وتتلمذ عليهما وعاش إ ى حدود هذه السنة، 1910ه /1328
 نظرا للبون الشاسع بينها وبني ووفاة شيوخه. 
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م(، مث حدث عزله 1894 /ه1312اثلثا: ليس هناك من دليل أنه أدرك بيعة السلطان املو ى عبد العزيز سنة)
م(، وبيعة أخيه املو ى عبد احلفيظ، وما رافق ذلك من أحداث جسام كثورة الفتان بومحارة 1907ه /1325سنة)

م(، مث إلقاء القبض عليه وقتله عهد إمارة املو ى عبد احلفيظ 1902ه /1320واستالئه على اتزة سنة )
 يقدم بيعته للسلطان املو ى عبد العزيز، أو يديل برأيه وموقف ه (. وال ميكن أن يكون قد أدرك ذلك ومل1327سنة)

السياسي من خلعه، أو ما حدث مع الفتان بومحارة، وهو املؤرخ الذي أسهب يف خمطوطاته عن الفتانني واملارقني ومن 
 شق عصا الطاعة على السلطان. 

 ذكره  حىت اآلن.ورغم وفاة علي السوسي السماليل فهو ال يزال حيا  بعلمه، ومل ينقطع 

         املبحث الثاين: الصناعة الفقيهة يف اجلواب

 املطلب األول: أسباب احلكم ابجلواب 

حكم اجلواب: رفض ومنع اجلهاد هو املوقف الشرعي  والسياسي وقتها، قال السماليل:"وحكم هللا منا املنع من 
ونفس الرأي .(161وأضاف:"من أَمَر ابجلهاد دائما، أراد خراب الدين وقطعه ابلكلية") اجلهاد حىت يقع االستعداد"،

مال إليه السلطان أيضا. قال السماليل يف كتابه منتهى النقول:"وملا رأى نصره هللا )أي احلسن األول(،  أن األمر 
ررين وارتكاب أخف الض ابجلهاد يؤدي إ ى مفسدة عظيمة تؤدي إ ى قطع الدين قال: بعض الشر أهون من بعض

 وعزز السماليل جوابه وحكمه مبجموعة من احلجج واألدلة أمهها: (.162الزم")

أوال: إشارته إ ى ضعف اجليش والعسكر املغريب ألنه يقوم على تقنيات عسكرية عتيقة، ويف املقابل العدو واحملتل 
 يتمتع بتجهيزات حديثة. 

 لواقع، وليس ادعاءات الناس ونداءاهتم وما مجعوه من بينات.اثنيا: دعوة السماليل إ ى حتكيم العادة وا

 رابعا: إقرار السلطان وأمري البالد بعدم اجلاهزية للجهاد

خامسا: للجهاد عدة شروط، وشروطه مفقودة وغري متوفرة بسبب الصراعات القبيلة وانقسام اجملتمع ضف إ ى ذلك 
 األوربية. تشردم  أوصال اجملتمع  إ ى فئات حممية ابحلماايت

سادسا: انقسام اجملتمع إ ى قبائل متناحرة ومتطاحنة، تعيش حرواب أهلية مدمرة، وإعالن اجلهاد يف هذه احلالة هدم 
 لكليات الشريعة.
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، عكس املغاربة فعددهم قليل،  سابعا: مقارنته بني القوة العسكرية للنصارى املتميزة ابلقوة واالنضباط عند املواجهة،
 وضى والنهب ورفض الطاعة عند اللقاء.ويشتغلون ابلف

اثمنا: افتقار املغرب ألسطول حبري كما كان يف السابق، يف حروبه يف األندلس وذلك يؤيد عجز البالد على القيام 
 أبي جهاد. 

 املطلب الثاين: الصناعة الفقهية يف صناعة النازلة

 .إعمال السماليل للمقاصد يف عرضه للجواب 
قال  عالن اجلهاد ضد العدو واحملتل األجنيب هدما للدين ابلكليةإي بن حممد السوسي السماليل لقد اعترب الفقيه عل

إذ قال:"وملا رأى نصره هللا أن األمر ابجلهاد يؤدي إ ى مفسدة عظيمة تؤدي إ ى قطع الدين  ((منتهى النقول))يف كتابه 
فمقصد الشريعة الغراء احلفاظ على كلية (  163فقال: بعض الشر أهون من بعض وارتكاب أخف الضررين الزم")

الدين، يف ظل ضعف اجليش وغياب االستعداد. واعتمد السماليل فقه املوازانت بني املصاحل واملفاسد، فتوصل إ ى أن 
 حفظ كلي النفس، أو ى من حفظ جزئي الدين.

 ،اعتماده يف االستدالل على القرآن والسنة النبوية 
  بعض القواعد الفقهية واألصوليةاعتماده يف االستدالل على 
 .متكنه من فقه الواقع وأثره الواضح يف جوابه الفقهي 
   األخرى، كما أضاف أنه ميكن إخضاعاعتماده يف االستدالل على أقوال علماء املالكية، وعلماء املذاهب 

تل الثلثني مام قاملتمردين أبخذ رؤوس الفتنة، بقول شاذ نسب ملالك يف كتب فقهية، وهو أن مالكا أجاز لإل
إلصالح الثلث. وما ورد يف شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مل يقله مالك حسب ما حققه  حممد بن احلسن 

(، كما نفى  املالكية ذلك القول وأنكروه بشدة، 164بناين يف حاشيته على شرح الزرقاين على خمتصر خليل)
 (. 165وبرؤوا مالكا منه)

ادن  مبنع اجلهاد، استجابة يف هذه النازلة للواقع، وملوقف السلطان املو ى احلسن املهوهبكذا خنلص أن السماليل أفىت  
 للدول األجنبية.

إال أنه يف خمتلف مصنفاته األخرى، ذكر خالف فتواه، فحث على اجلهاد واالستعداد ومقاتلة العدو، ومنه ما ورد  
ك األرض والسماء، اآلمر عباده ابجلهاد األكرب ذ قال: "احلمد هلل مالك ملو إيف مقدمة كتابه منتهى النقول 

(، وقال يف افتتاحه لكتاب عناية االستعانة :احلمد هلل ...والصالة والسالم على من أمر بقتال أهل 166واألصغر")
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الكفر والعناد، وحث على سل السيوف عليهم، جعل أفضل األعمال كل اجلهاد، خمربا أبن هللا جعل اجلنة حتت 
")ظالل السيوف،   (.167وأن أفضل الشهداء من أصيب يف اجلهاد ابحلُُتوفِّ

 اخلامتة: 
 بعد حتقيق اجلواب وخترجيه، واستخالص حكمه الشرعي ودراسة صناعة الفقهية، توصلت ملا يلي:

 قوة اللغة الفقهية واألصولية اليت كتب هبا اجلواب، تدل على امللكة الفقهية للمؤلف. -1
  .اجلهاد وقتها بعد عرضه لألدلة واحلجج حتقيقا ملقصد الشريعة يف احلفاظ على كلية النفس        ترجيح املصنف ملنع 2
     توضيح حكم املسألة حىت تكون حجة اثبتة يتم الرجوع إليها3
     صعوبة التصدر للفتوى أو لألجوبة عموما، خصوصا إن تصدر هلا من ليس أبهل هلا. وهللا تعا ى أعلى وأعلم.4

  :Footnote                                                                                              اهلوامش:

 

و عاملا أو أحد أو أمريا أو وزيرا  أ النسخة اخلزائنية: كتاب مكتوب خبط مجيل وورق مثني وغالف مزدان ابلذهب برسم خزانة خاصة حبيث يكون طالب الكتاب سلطاان 1
(.مصطلحات الكتاب العريب املخطوط، 2011. أنظر: بنبني، أمحد شوقي.طويب، مصطفى.) « Manuscrit bibliophilique»األعيان، ويقابله ابللسان الفرنسي:

 312، ص:4الرابط: مطبعة دار أيب رقراق، ط
Al-noskha al-khazāiniya: kitābon makhṭūṭ bikhaṭin jamīl wa waraqin thamīn wa ghilāfin mozdānin bidhahab, yakūno 

ṭālibo al-kitāb solṭānan aw amirān aw wazīrān.onẓor: benbīn aḥmed. ṭūbī mṣṭafā.(2011).moṣṭalaḥāt al-kitāb al-’arabī 

al-makhṭūṭ; al-ribāṭ. maṭba’at abī raqrāq. ṭ4, ṣ:312 
 89-88، ص ص:1(.علم االكتناه العريب اإلسالمي. الرايض: مركز فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط2001سم.)السامرائي، قا 2

Al-ssāmorrā’ī  Qāsīm.(2001).‘ilm al-iktināh al-’arabī al-islāmī. al-riyāḍ. markaz fayṣal lil-boḥūth wa ’l-ddirāsāt al-

islāmiyyah. ṭ1. ṣ: 88-89. 
ثر من اآلالت واستكثر من األْزَواد وإن مل حتتج إليها، وكفليكن مهك يف إقامة جيشك... "...ينظر ما قاله أرسطو لتلميذه اإلسكندر وهو يوصيه بتقوية اجليش، فقال: 3

تدبري الرايسة، ألرسطو طاليس ضمن كتاب  (.كتاب السياسة يف1954. ينظر: عبد الرمحن بدوي.)واستعمل يف أجنادك خالف اهليئات"اهلائلة واألصوات املفزعة...
. والظاهر أن السماليل أورد قول أرسطو ابملعىن، وأبسلوبه اخلاص كعادته يف 150األصول اليواننية للنظرايت السياسية يف اإلسالم، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ص:

 خمتلف مصنفاته.
yonẓar ma qālaho arisṭū li tilmīdhihi al-iskandar wa howa youṣīhi bitaqwiyati al-jaysh faqāl:falyakon hamoka fi 

iqāmati jaychiqa.wastaktir mina al-azwād wa in lam taḥtaj ilayhā. onẓor: abderraḥmān badawī.(1954). kitāb al-

siyyāsa fi tadbīr al-rriyāssa, li arisṭū talīs dimna kitab al-oṣūl alyūnāniya li-nnaẓariyyāt al-ssiyāsiya fi al-islām. al-

qāhira. maktabat al-nahḍa al-miṣriyyah.ṣ:150 
 240، ص:4يف القناة. املتنيب، أبو الطيب، ديوان املتنيب، بريوت، دار املعرفة، ج: 4

fi al-qanāti. al-motanabbī, abū ṭayyib. diwān al-motanabbī. bayrūt. dār al-m’arifa.j:4; ṣ:240 

 
 . 448، ص:1م(، حتقيق: رشيد البكاري، الدار البيضاء، دار الرشاد احلديثة، ط2008الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق شرح المية الزقاق) 5

Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khāllāk fi sharḥi lāmiyat Al-zzaqqāq. (2008). taḥqīq: rachīd Al-bakkārī. al-ddār al-

bayḍā’. dār al-rrachād al-hadīta. ṭ1. ṣ:448 

 
نه عبد الواحد الونشريسي،  وأخذ عالزقاق: هو أبو احلسن علي بن قاسم بن حممد التجييب الشهري ابلزقاق، من أهل فاس، تتلمذ على حممد اللخمي واملواق وعبد هللا القوري،  6
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م(.فهرس املنجور، 1976ه (. أنظر أخباره يف: حجي، حممد)912خليل، مشاركا يف النحو واألصول واحلديث والتصوف، مات سنة) كان عارفا ابلفقه، متقنا ملختصر
 ، الرابط: دار املنصوريف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس .  املكناسي، أمحد بن القاضي. جذوة االقتباس58الرابط: مطبوعات دار املغرب للتأليف والنشر، ص: 

. 2(. نيل االبتهاج بتطريز الديباج، طرابلس: منشورات دار الكاتب، ط2000)أمحد اباب.  . والتمبكيت،532، رقم:477- 476، ص:2للطباعة والوراقة. ج:
 . 444،رقم:343ص:

Al-zaqqāq: howa abū al-ḥassan ’alī ibn qāsim ibn moḥamed al-ta jībī al-chahīr bi al-zaqqaq, tatalmadha ’ala moḥamed 

al-lakhmī wa al-mowaq wa abdellāh al-qūrī. wa akhadha ’anho: abdelwāḥed al-wancharīssī. kāna ’ārifān bi al-

fiqh.motqinan li mokhtaṣar khalīl, mochārikan fi al-naḥwi wa al-oṣūl wa al-taṣawof. māta sanat(912h). onẓor 

akhbaraho: hajjī, moḥamed(1976m), Fihris Aḥmed Al-manjūr.al-ribāṭ: maṭbū‘āt dār al-maghreb. ṣ:58. Al-Maknāsī 

Aḥmad ibn Al- Qāḍī.(1973). Jidhwato al-iktibāss fi dhikri man ḥalla mina al-a‘lām madīnata fās. al-ribaṭ: dār al-

manṣūr.j:2.ṣ:532. wa Al-tombūktī, Aḥmed bābā.(2000). Nayl al-ibtihāj bitaṭrīzi al-ddībāj. ṭarāblos: manchūrāt dār al-

kātib. ṭ:2, ṣ:343, rakm:444 
 .448قيل. ينظر: الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص: 7

Qīla. yonẓar: Al-Fāssī, Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khallāq fi charḥi lāmiyat Al-zzaqqāq. marji’ sābiq. ṣ:448 
 .448مما نقلته. ينظر: الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص: 8

Mimā naqaltoho: Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-alīm al-khallāq fi charḥ lāmiyat Al-zzaqqāq. marji’ sābiq. ṣ:448 
 .150، ص:3م(. املعيار املعرب، الرابط:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج:1981ابتفاق. الونشريسي، أمحد بن حيىي.)ومن شهد مبعني مقدم على من شهد مبطلق  9

Wa man chahida bimo’ayanin moqadamon ’ala man chahida bi moṭlaqin bi itifāq. Al-wancharīssī, Aḥmed ibn 

Yaḥyā.(1981). Al-mi‘yār al-mo‘rib. al-ribaṭ:  wizārat al-awqāf wa al-choūn al-islāmiyyah.j:3. ṣ:150 
. والثعاليب ، 302، ص:1، ج:2ه (. ينظر: كنون، عبد هللا، النبوغ املغريب يف األدب العريب، ط1175ق الدكايل)تدلعله يقصد شرح خمتصر خليل حملمد بن عبد الصا 10

 .344، ص:2،ج:1علمية، طم(. الفكر السامي، بريوت:دار الكتب ال1996حممد احلجوي.)
 La’alaho yaqṣido sharḥ mokhtaṣar khalīl, li moḥamed ibn abdeṣādeq al-dokkalī, mata sanat 1175h. onẓor: Ganūn 

Abdellāh. Al-nnobūgh al-maghribī fi al-adab al-‘arabī.t2.j:1. ṣ:302. wa al-ḥajwī al-ta‘ālibī. Al-fikr al-ssāmī.Bayrūt: 

dār al-kotob al-‘ilmiyyah .ṭ1.j2. ṣ:344 

وآخر على نظم ابن  ،وعبد الصادق هو: أبو عبد هللا حممد بن عبد الصادق الدكايل الفرجي، مفيت فاس وخطيبها، قرأ على احلسن بن رحال له شرح على خمتصر خليل
(. معجم املؤلفني، بريوت: 1993. وكحالة، رضا. )765، رقم:344، ص:2سابق،ج:ه (. أنظر ترمجته يف: الثعاليب. الفكر السامي، مرجع 1175عاشر، تويف سنة)

 .1471، رقم:413،ص:3مؤسسة الرسالة،ج:
wa abdeṣādq howa:abū abdellāh ibn moḥamed ibn abdeṣādk addūkalī, moftī fās wa khatībohā. qara’a ’ala al-ḥassan 

ibn raḥḥāl. laho sharḥ ’ala mokhtaṣar khalīl, wa akhar ’ala naẓm ibn ’āchir, mata sanat(1175h). onẓor tarjamataho: Al-

ḥajwī al-ta‘ālibī, Al-fikr al-ssāmī, marji’ sābiq,j:2, ṣ:344, raqm:765. wa kaḥḥāla Redā.(1993). Mo‘jam al-mo’allifīn. 

bayrūt: mo’assasat al-rrisāla ,j:3, ṣ:413, raqm:1471 
وسعيد بن أيب سعيد  اويرحال: هو أبو علي احلسن بن رحال املعداين، الفقيه النظار املطالع، كانت بداية طلبه للعلم ابلزاوية الدالئية، أخذ عن اليوسي واملسن ابن 11

ه (. أنظر ترمجته يف: 1140خلالف، مات سنة)العمريي، برع يف الفقه، وتو ى قضاء اجلماعة، من كتبه: شرح خمتصر خليل املوسوم بفتح الفتاح، واالرتفاق يف مسائل ا
م(. 2006. احلضيكي، حممد بن أمحد.)294، ص:3(. نشر املثاين، حتقيق، حممد حجي، وأمحد التوفيق، الرابط: مكتبة الطالب،ج:1986القادري، حممد بن الطيب.)

 . 259، رقم:212، ص:1ج: ،1طبقات احلضيكي، حتقيق: أمحد بومزكو ، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ط
Ibn raḥḥāl: howa abū ’alī al-ḥassan ibn raḥḥāl al-m’adānī al-fakīh al- naẓẓār al-moṭāli’.kānat bidāyato talabihi li l’ilm 

fi al-zzāwiya al-ddilā’iya. akhadha ’ani lyūssī wa al-masnawī wa sa’id ibno abī sa’īd al-’amīrī. bari’a fi al-fiqh . wa 

tawalla kadā’a al-jamā’a, min kotobihi:sharḥ mokhtaṣar khalīl al-mawssūm bi fatḥ al-fattāḥ. māta sanat(1140h). onẓor 

tarjamataho . Kādirī Moḥamed ibn ṭayyib.(1986). Nachr al-matānī. taḥqīq: ḥajjī moḥamed wa tawfīk, moḥamed. al-

ribaṭ: maktabat al-ṭṭālib .j:3 ṣ:294. wa. Moḥamed Al- Al-ḥoḍaykī. (2006). ṭabakāt Al-ḥoḍaykī. taḥqīq: aḥmed 

būmazgū. al- addār al-bayḍā’. maṭba’at al-najāḥ al-jadīda. ṭ 1.j:1 ṣ:212. raqm:259 

 
مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شليب، مصر:شركة مكتبة ( السرية النبوية، حتقيق. 1955أنظر اخلرب مفصال يف: البصري، عبد امللك بن هشام.)  12

( الطبقات الكبري، حتقيق: علي حممد عمر،القاهرة: مكتبة اخلاجني، 2001. والزهري، حممد بن سعد بن منيع.) 223، ص:2. ج:2مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط
 .65، ص:2. ج:1ط

Onẓor al-qawl mofaṣalan fi : al-baṣri, Abdelmalik Ibn hichām.(1955). Al-ssīra al-nabawiyyah. taḥqīq: Moṣṭafā al-

sakkā wa ibrāhīm al-abyārī. wa abdelaḥafīd shalabī.miṣr: sharikat maktabat moṣṭafā al-bābī al-ḥalabī wa awlādoho. ṭ 

2.j:2. ṣ:223.wa  Al-zzohrī, moḥamed Ibn Sa‘d.(2001).  - Al-ṭṭabaqāt al-kabīr.: taḥqīq: ‘alī moḥamed ‘omar. al-qāhira: 
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maktabat al-khānjī. ṭ1.j:2. ṣ:65 

 .593، ص:2، ج:1أنوار الربوق، حتقيق، حممد سراج، وعلي مجعة حممد، القاهرة: دار السالم، ط (.2001انظر: القرايف، أمحد بن إدريس.)القول ليس حبديث، و  13
Al qawl laysa bi ḥadīth. wa onẓor: Al-qarāfī ,Shihāb E-ddīn (2001). Anwāro al-borūq fi anwā’i al-forūq. taḥqīq: ‘alī 

joma‘a moḥamed. wa moḥamed sarāj. al-qāhira: dār al-ssalām. ṭ 1.j:2. ṣ:593 
 ختتلف. تصحيف وحتريف. 14

Takhtalifo. taṣḥīfon wa taḥrīf  
 460، ص:8وأن الفتاوى ختتلف عند اختالف العوائد. أنظر:الونشريسي، أمحد بن حيىي، املعيار املعرب، مرجع سابق:ج  15

Wa anna al-fatāwā takhatalifo ’inda ikhtilāfi al-’awā’id. onẓor: Al-wancharīssī, Aḥmed ibn Yaḥyā. Al-mi‘yār al-

mo‘rib. marji’ sābiq. j:8, ṣ:460 
 بدونه. ني املعقوفتني ساقط من األصل، وال يستقيم املعىنما ب 16

Mā bayna al-ma’qūfatayn sāqiṭon mina al-’aṣl, wa lā yastaqīmo al-ma’na bidūnihi 
ويف األصل بصيغة "إن ال تفعلوا"، وذلك سهو من  والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة وفساد كبري ، وفيها قال تعا ى: 74سورة األنفال، اآلية: 17

 املصنف أو الناسخ.
Sūrat al-’anfāl, al-’aya:74, wa fīha qala ta’ālā: waladīna kafarū ba’ḍohom  awliyā’o ba’ḍ illa taf’alū takon fitnaton 

wa fasādon kabīr. wa fi al-’aṣl bisīghat:(in lā taf’alū), wa dhālika sahwon mina al-moṣannif aw al-nnāsikh 
 .190سورة البقرة، اآلية: 18

Sūrat al-baqarah, al-’āya:190 
مات ، الد اتج السبكيو  تقي الدين السبكي: هو  أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي، أحد احلفاظ واملفسرين، وهو 19

(. طبقات الشافعية الكربى، حتقيق: حممود الطناحي، وعبد الفتاح احللو، مصر:دار إحياء 1964ه (.  أنظر أخباره عند: السبكي، اتج الدين عبد الوهاب.) 756سنة)
 . 1393، رقم:139، ص:10، ج:2الكتب العربية، ط

Taqy al-ddīn al-sobkī:howa abū al-ḥassan taqy e-ddīn ’alī ibn abdelkāfī ibn ’alī ibn tammām al-sobkī al-

anṣārī al-khazrajī.aḥad al-ḥoffād wa al-mofassirīn. wa howa wālido al-ttāj asobkī. mata sanat(765h). onẓor 

akhbaraho fi: Al-sobkī, Taj E-ddīn abdelawahhāb.(1964). ṭabaqāt al-chāfi‘iyyah al-kobrā. taḥqīq: maḥmūd 

al-ṭenāḥī wa abdelfattāḥ al-ḥilw. miṣr: dār iḥyā’ al-kotob al-’arabiyyah. ṭ2. j:10, ṣ:139, rakm:1393. 
 .14، ص:2(. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2003ينظر: السبكي، اتج الدين عبد الوهاب.) 20

Al-sobkī, Tāj E-ddīn abdelwahhāb,(2003).Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. bayrūt. dār al- kotob al- 

’ilmiyyah, ṭ:2, ṣ:14 
 13السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 21

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb.Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fikh. marji’ sābiq, ṣ:13 
 . 14السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 22

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb. Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. marji’ sābiq. ṣ:14 

 
 .69، ص:1، ج:1إلسالمي، طبريوت: دار الغرب ا (. الذخرية يف فروع املالكية، حتقيق: حممد حجي،1994القرايف، أمحد بن إدريس.) 23

Al-qarāfi, Shiḥāb Al-ddīn .(1994).Al-dhakhīra fi forū‘i al-mālikiyyah, taḥqīq: moḥamed ḥajjī. Bayrūth: dār 

al-gharb al islāmī. ṭ:1.j:1, ṣ:69 
 . 14السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 24

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb. Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. marji’ sābiq. ṣ:14 

 
 .532،ص:3(. لسان العرب، القاهرة: دار احلديث. ماة: ذها. ج2013عل:ذها، أي: تكرب وتعظم. ينظر: ابن منظور، حممد بن علي.)فذهيت. من ال 25

Dhahīt. mina al-fial dhahā, ay:takabbara wa taaddama. yonẓar ibn manẓūr, ahmed ibn alī.(2013). lisān al-

arab, . al-qāhira: dār al-hadīt. madat: dhahā 
 كذا كتبت.  26

Kadhā kotibat 
 ما بني املعقوفتني زائد يف األصل 27

mā bayna al-ma’qūfatayn zāidon fi al-’aṣl 
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 لعل املقصود ورق شجرة الصبار.  28

La’alla al-maqṣūd waraq shajar al-ṣobbār 
 ُمَدبَّال . أي جمتمعا. والفعل: دَبل. ينظر:ابن منظور. لسان العرب، مرجع سابق، مادة: دبل. 29

Modabbalan:ay mojtami’an. wa al-fi’lo: dabala. ibn manẓūr, mohamed ibn alī .lisān al-arab. marji’ sābiq. 

mādat dabala 
لعرب، مرجع سابق، مادة: ان االصقر. يقصد به ضرب احلجارة ابملعول، ويقال: َصَقَر احلجر َصْقر ا، وَصَقَرُه ابلعصا، أي ضربه على رأسه. ينظر: ينظر:ابن منظور. لس 30

 صقر.
Al-ṣakr: yoqṣado bihi: darbo al-hijāra bi al-mi’wali, wa yoqālo: ṣaqara al-hajara ṣaqrān. wa ṣaqaraho bi al-

’aṣā; ay darabaho alā ra’sihi. ibn manzūr, mohamed ibn alī, lisān al-arab. marji’ sābiq. mādat:ṣaqara 
 وذكرت. لعله األقرب للصواب. 31

Wa dhakarto: la’llaho al-’aqrab li al-ṣawāb 
 هذه. لعله األقرب للصواب. 32

Hādhihi. la’llaho al-’akrab li al-ṣawāb 
، وفيه:")...( وأما الذي  ابلكر والفر فهو قتال العرب والرببر من أهل 334، ص:1(. اتريخ ابن خلدون، بريوت: دار الفكر، ج:2001ابن خلدون، عبد الرمحن.)  33

 .املغرب،)...(وليس فيه من الشدة واألمن من اهلزمية"
Ibn khaldūn, Abderraḥmān.(2001). Tārīkh ibn khaldūn; bayrūt: dār al-fikr, j:1; ṣ:334, wa fīhi" )...( wa ammā 

al-lladhi bi al-karri wa al-farri fa howa qitālo al-’arab wa al-barbar min ’ahli al-maghreb,(...), wa laysa fīhi 

mina shidda wa ’al-amn mina al-hazīmah'' 
 احلاج حممد املصري. مل أعثر له على ترمجة. 34

Al-hāj  moḥamed al- miṣrī. lam ajid laho tarjama 

 
. والغالب أن الناس كانت حتصل عليه وقتها للحماية وصيانة املصاحل. وقد استفحلت احلماية األجنبية passportابسبور. لفظ ابللغة االجنليزية يقصد به جواز السفر:  35

( املغرب عرب التاريخ، الدار البيضاء: دار الرشاد 1994وقضائيا ودينيا. انظر: حركات، إبراهيم.)يف عهد السلطان حممد الرابع، وتضررت البالد بذلك سياسيا واقتصاداي 
 .252 -247،ص:3، ج:2احلديثة، ط

Paspror: lafẓon bi al-injlīziya yoqṣado bihi jawāzo al-ssafar; wa al-ghālibo anna al-nnāsa kānat taḥṣolo 

’alayhi lilḥimāya; wa kad istafḥalat al-ḥimāya al-ajnabiyaah fi ’ahdi aṣoltān moḥamed arābi’ wa tadarrarat 

al-bilādo bi dhālika: siyāsiyan wa iqtiṣādiyan wa qaḍā’iyan wa dīniyan. onẓor: ibrāhīm ḥarakāt.(1994). al-

maghreb ’abra al-ttārīkh. al-ddār al-bayḍā’. dar al-rrachād al-ḥadītha. ṭ 2,j:3, ṣ:247-252 
  47سورة األنفال، اآلية: 36

Sūrat al-’anfāl; al-’āya:47 

 .426  425ج، لوحة رقم:15السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، للسماليل، خمطوط، ابملكتبة الوطنية، ابلرابط، حتت رقم: 37
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-fohūl. makhṭūṭ fi al-maktaba al-waṭaniyyah. al-ribāṭ. 

raqm:15j; lawḥa raqm:425-426 
. وفيه شرح البيت فقال: اْلمِّْفآُد: حديدة يشوى هبا اللحم، يقال: فالن مِّْفآٌد، إذا أضره 426-425السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق. لوحة:  38

 أمر جدا، أي أستغيث بك  اي رسول هللا لتكشف الضر عن املسلمني الذين مجعهم الكافر يف املِّْفآدِّ.
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-foḥūl marji’ sābiq; lawḥa raqm:425-426, wa fihi sharaḥa 

al-bayt faqāla: al-mif’ādo: ḥadidaton yoshwa biha al-laḥm, yoqalo: folanon mif’ad: idha aḍarraho amr jidan. 

ay astaghītho bika ya rasūl allaḥ li takshifa al-ḍorra ’an al-moslimīn al-lladhīna jama’ahom al-kāfiro fi al-

mif’ād 
. وفيه يشرح البيت فقال: واملعىن أن النصر ملن استغاث بك هو طبيعتك، ويكون 426-425لْلُمَردَّدِّ. السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق. لوحة:  39

  رسول هللا أن هتب جالئل الرمحات ملردد، وهو املهلوك.على وخذ، والوخد: السرعة، ومن َشْيَمتَِّك أيضا اي
Lilmoraddadi. onẓor: Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-fohūl. marji’ sābiq; lawḥa rakm:425-

426, wa fihi yashraho al-bayta faqāla:wa al-ma’ana anna al-nnaṣra liman istharāta bika howa ṭabī’atoka, wa 

yakūno ’ala wakhdh, wa al-wakhdh: al-ssor’ato, wa min shaymatika ’aydan ya rasūl allah ’an tahobba 
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jalāilo al-rraḥamāti limoraddadi wa howa al-mahlūk 

 .90(. خمتصر خليل، حتقيق: أمحد محاد، القاهرة: دار احلديث، ص:2005خليل بن إسحاق.)، اجلندي 40
Al-jondī, Isḥāk ibn khālīl.(2005). Mokhtaṣar  khalīl. taḥqīq:Aḥmed ḥammād. . al kāhira: dār al ḥadīth, ṣ:90 

، 1دار ابن عفان،ط، السعودية: ( االعتصام، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل1992أنظر: من أجاز العقوبة يف املال وعدم جوازها به، ومنهم: الشاطيب، إبراهيم بن موسى،) 41
. ومن العلماء من 110،ص:5،ح:1ط(. شرح الزرقاين على خمتصر خليل وحاشية بناين، بريوت:دار الكتب العلمية، 2002. الونشريسي، عبد الواحد.)622،ص:2ج:

. الفاسي، 179،ص:10بريوت،ج:(. النوازل اجلديدة الكربى، بريوت: دار الكتب العلمية، 2014أجاز العقوبة ابملال ويف املال بقيود جند: الوزاين، موسى بن علي. )
بن   . والعقوبة ابملال وردت فيها أحاديث منها ما أخرجه:السجستاين، أيب داود سليمان433ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص:

(. اجلامع 1964وعند القرطيب، حممد بن أمحد.) .4390، رقم:921(.سنن أيب داود، دمشق:مؤسسة انشرون، كتاب احلدود، ابب ما ال قطع فيه،:2013.)األشعث
 ، نقل عن الطحاوي أن العقوابت يف األموال منسوخة. 259، ص:4، ج:2دار الكتب املصرية ،القاهرة، ط، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، ألحكام القرآن،

Onẓor man ajāza al-’oqūbata bi al-’māl wa ’adam jawāzihā bihi minhom: Ash-shāṭibī, ibrāḥim ibn 

mūssa.(1992). al-i’tiṣām, taḥqīq:sālīm al-hilālī, al-sa’ūdiyya: dār ibn ’affān.t:1, j:2: ṣ:622. Al-Zzarkānī, 

abdelabākī  (  .2002. )  Charḥ al-Zzarkānī ala mokhtaṣar khalīl wa hāchiyt bannānī, bayrūt : dār al- kotob al-

’ilmiyyah. ṭ:1,j:5, ṣ:110. wa mina al-’olamā’ man ajāza al-’oqūbata bi al-māli wa fi al-māli bi qoyūd najido: 

Al-wazzān,  sidi Al-mahdī. (2014) . Al-nnawāzil  al-jadīda al-kobrā. bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah, j:10, 

ṣ:179. wa Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khallāq fi sharḥ lāmiyat Al-zzaqqāq, marji’ sābiq, ṣ:433.wa 

al-’oqūbata bi al-māl waradat fihā aḥāditon minhā ma akhrajaho: Al-ssijistānī, abī dāwod Solaymān ibno 

Al-ach‘at.(2013). Sonan abī dāwod, dimachk: mo’assasat al-rrisāla nāchirūn. kitāb al-ḥodūd bāb ma la qat’a 

fih:921, raqm:  4390 . wa ’inda Al-qorṭobī, moḥamed  ibn aḥmed.(1964). Al-jāmi‘ li-aḥkām al- Qur’ān, 

tahqīq: Aḥmed al-bardūnī wa ibrāḥīm aṭfīch.al-kāhira: dār al-kotob al-miṣriyyah, ṭ 2,j:4, ṣ:254, naqala ’an 

al-ṭaḥāwi anna al-’oq ūbāt fi al-amwāl mansūkha 
، السفر 411، حتت رقم:لقروينياملقصود به الفقيه عبد القادر الفاسي، وهو ممن منع العقوبة ابملال.وانظر:اجلزويل، عبد الرمحن بن عفان. شرح الرسالة: مخ يف خزانة ا 42
 .122، لوحة:4

Al-maqṣūd bihi al-faqīh abdelkāder al-fāssī. wa howa miman mana’a al-’oqūbata bi al-māl. onẓor: Al-jazūlī 

Abderraḥmān ibn ’Afān, sharḥ al-rrisāla: makhṭūṭ fi khizānat al-qarawiyyīn. fās. raqm:411; sifr:4, 

lawḥa:122 
 .289السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحة: 43

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-foḥūl  marji’ sābiq; lawḥa raqm:289 

 
  210،ص:10،ج:مرجع سابقالوزاين، سيدي املهدي.النوازل اجلديدة، 44

Al-wazzānī sidi Al-mahdī  Al-nnawāzil al-jadīda. marji’ sābiq. j:10, ṣ:210 
، 1أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد، حتقيق، عبد اللطيف أمحد الشيخ حممد صاحل، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط (.1996التسويل، علي.) 45

 . 153ص:
Al-tssūlī, ’ali.(1996). ’Ajwibat Alī-tssūlī ‘an masāili al-amīr Abdelakāder fi ’l-jihād, .taḥqīq:Abdellaṭif 

Aḥmed chaykh Moḥammed ṣāliḥ, .Bayrūt: dār al-gharb al islāmī, ṭ 1, ṣ:153 
م( بعد احتالل 1830ه /1246ة)حميي الدين. يقصد به األمري عبد القادر بن حمي الدين اجلزائري الشاعر واجملاهد األديب، من مواليد مدينة وهران، بويع له ابجلهاد سن 46

م(. ينظر 1883ه /1300ق إ ى أن تويف سنة، )فرنسا للجزائر، زار بغداد ودمشق، له مؤلفات منها: ذكرى العاقل، ورسالة يف األخالق، وديوان شعري، استوطن دمش
. ونويهض، 1491، ص:3:ج2(. حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر، حتقيق، حممد البيطار، بريوت: دار صادر، ط1993أخباره: البيطار، عبد القادر.)

 . 104 -103،:ص.ص:2(معجم أعالم اجلزائر، بريوت: مؤسسة نويهض الثقافية، ط1980عادل.)
Moḥyī al-ddīn: yoqaṣado bihi al-’amīr abdelakāder ibno moḥyī al-ddīn al-jazā’irī, a-chā’ir wa al-mojāhid; 

ba’da iḥtilāli faransā lil jazā’ir; mata sanat(1300h/1883m).onẓor akhbāroho: Al-Bayṭār Abderrazāk.(1993). 

ḥilyato al-bachari fi tārīkh al-qarn al-tālith ‘achari, taḥqīq:moḥamed al-bayṭār. bayrūt: dār ṣādir. t:2,j:3, 

ṣ1491. wa Nwihaḍ ‘ādil.(1980). Mo‘jam a‘lām al-jazā’ir. bayrūt: mo’assasat nwīhaḍ al-takāfiyyah. ṭ:2, 

ṣ:103-104 
( االستقصا، حتقيق:جعفر الناصري، وحممد الناصري، الدار البيضاء: دار 1997يقصد به السلطان عبد الرمحن بن هشام. ينظر: أخباره عند: الناصري، خالد،) 47
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. وابن 356،ص:3:،ج2األمان، ط حتقيق: محزة الكتاين وحممد الكتاين، الرابط: ددار سلوة األنفاس، للكتاين، .(2014).. والكتايت، حممد بن جعفر76-9/3الكتاب:
 .219-183(. النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية، حتقيق: مصطفى الشايب،الرابط: املطبعة امللكية، ص: 2016زيدان، عبد الرمحن.)

 Yoqṣado bihi al-sulṭān abderraḥmān ibno hishām. onẓor akhbāraho: khālid Al-nnāṣirī.(1997).Al- istikṣā fi 

tārīkhi al-maghreb al-akṣā. taḥqīq:ja’afar al-nnāṣirī wa moḥamed al-nnāṣirī. al-dār al-baydā’: dār al-

kitāb.j:9, ṣ:3-76. wa Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās wa moḥadathato al-akyās, taḥqīq: Al-

kattānī; moḥamed wa Al-kattānī, ḥamza, al-ribāt: dār al-amān, ṭ:2, j:3 ṣ:356. wa ibn zaydān. 

abderaḥmān.(2016). Al-nahḍa al-’ilmiyyah ’ala ’ahdi al-ddawla al-’alawiyayah, taḥqīq: moṣṭafā al-chābbī, 

al-ribāṭ: : al-matba’a al-malakiyah, ṣ:183-219 
 املكس. حتريف وتصحيف، ولعل األقرب للصواب: "نوظف عليهم املكس" عقااب هلم.  48

Al-maks. taḥrifon wa taṣḥifon. wa la’lla al-’akraba li ṣawabi: nowaẓifo ’alayhim al-maks; ka’ikabin lahom 
 دأبوا. لعله األقرب للصواب.  49

Da’abū. la’alaho al-’krab li ṣawab 
 .3، ص:7، ج:1(.شرح الزرقاين على خمتصر خليل، بريوت: دار الكتب العلمية، لبنان، ط2002ة.وانظر: الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف.)صدر اإلجار  50

Sadro al-ijāra; onẓor: al-Zzarqānī, abdelabāqi ibn yūssef.(2002). Charḥ al-Zzarqānī alā mokhtaṣar khalīl wa 

ḥāchiyt bannānī, bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah. ṭ:1,j:7, ṣ:3 
 .55، ص:7الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف. شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مرجع سابق،ج: 51

Al-Zzarqānī, abdelabāqi ibn yūssef, Charḥ al-Zzarqānī alā mokhtaṣar khalīl wa hāchiyt bannānī, marji’ 

sābiq, j:7, ṣ:55 
 33سورة األنفال، اآلية: 52

Sūrat al-’anfāl, al-’āya:33 

. والرتمذي، 19506، رقم:264،ص:32(. مسند أمحد بن حنبل، حتقيق:شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد،بريوت: مؤسسة الرسالة، ج:1995رواه ابن حنبل، أمحد.) 53
نزل هللا عليَّ أَماَننْيِّ أ»، بصيغة: 3336، رقم:1048(، بريوت:مؤسسة انشرون، كتاب تفسري القرآن من سورة األنفال:2015حممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي.)

 « ألُميت، وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم"، "وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون"، فإذا مضيت تركت فيهم االستغفار إ ى يوم القيامة
Rawāho aḥmed ibn ḥanbal.(1995). Mosnad aḥmed ibno ḥanbal, taḥqīq cho‘ayb al-’arna’ūt wa ‘ādil morchid 

wa akharūn, bayrūt: mo’assasat al-rrisāla; j:32, ṣ:264, raqm:19506. bi sīghat:  » anzala allaho ’allayya 

amānayni li ommatī; ''wa mākāna allāho li yo’adhibahom wa ’anta fīhim wa makana allāho li yo’adhibahom 

wa hom yastaghfirūn''; fa idha maḍayto tarakto fīhim al-’istighfāra ’ilā yawmi al-qiyāma 
 .309،ص:2،ج:1(. لباب التأويل يف معاين التنزيل، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2004أهل املعاين. ينظر: اخلازن، عالء الدين علي بن حممد.) 54

Ahl al-ma’ānī. onẓor:Al-khāzin, ’ala’-ddīn ibn mohamed.(2004). lobābo al-tta’wīl fi  ma’ānī  al-ttanzīl. 

bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah. ṭ:1,j:2, ṣ:309 

ستقصا، مرجع الاألعرج: لعله يقصد به حممد بن عباد املعتمد ابهلل الذي استنصر ابلنصارى على املسلمني فأفىت العلماء بكفره". ينظر:الناصري، خالد، ا 55
. أو يقصد 134، ص:1هة احلادي، حتقيق، عبد اللطيف الشاذيل،الدار البيضاء: مطبعة النجاج اجلديدة، ط(، نز 1998. اإلفراين، حممد الصغري. )75،ص:5سابق،ج:

ع عمه عند خروجه جبيش يبه حممد بن عبد هللا بن حممد الشيخ السعدي، الذي استصرخ ابلنصارى على عمه عبد امللك بن حممد الشيخ، الذي انفسه احلكم، فكتب ملن اب
لنصارى حىت ابد اإلسالم، رسالة بعث هبا إ ى أعيان املغرب من علمائه وأشرافه، يغمض عليهم هبا يف نكث بيعته ونقضها ومبايعة عمه فقال:"ما استصرخت الربتغال إ ى بال

 . 70،ص:5عدمت النصرة من املسلمني" ينظر: الناصري، خالد، االستقصا مرجع سابق، ج:
Al-’a’raj: la’alaho yaqṣido bihi: moḥamed ibn ’abbād al-mo’tamid bi allāh al-lladhi istnṣara bi al-nnaṣārā 

’ala al-moslimīna fa aftā al-’olamā bikofrihi'' yonẓar: Al-nnaṣirī, khālid al-istkṣā, marji’ sābik, j:5, ṣ:75, Al-

’ifrānī, moḥamed al- ṣaghīr.(1998). nozhat al-ḥādī, taḥqīq: abdelallatīf al-chādilī, al-ddār al-baydā’. 

matba’at al-nnajāḥ al-jadīda. t:1, ṣ:134. aw yoqṣado bihi moḥamed ibn abdellāh ibn moḥamed al-chaykh 

sa’di, al-lladī astaṣrakha bi al-naṣārā ala amihi abdelamalik ibn moḥamed al-chykh, al-ladi nāfasaho al-

ḥokm fa kataba liman baya’a ’amaho ’inda khorūji jaychihi mina al-bortoghāl ’ila baladi al-islām, risālatan 

ba’ata bihā ila a’yāni al-maghreb min olamā’ihi wa ashrāfihi yaghmiḍo ’alayhim bihā fi naqḍi bay’atihi wa 

mobāya’ati ’ammihi faqāla: mā istaṣrakhto bi al-nnaṣārā hattā ’adomat al-nnoṣrato mina al-moslimīn''. 

yonẓar al-nnāṣirī, khālid al-istkṣā, marji’ sābiq, j:5, ṣ:70   
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 . ولعل السماليل كتب ذلك أبسلوبه كعادته يف خمتلف مصنفاته.70،ص:5الناصري، خالد، االستقصا مرجع سابق، ج: 56

Al-nnāṣirī, khālid, Al- istikṣā fi tārīkhi al-maghreb al-akṣā, marji’ sābik, j:5, ṣ:70. wa la’alla Al-nnāssirī 

kataba dhālik bi oslūbihi ka’ādatihi fi mokhtalafi moṣanafātihi 
 .140سورة النساء، اآلية: 57

Sūrat  al-nnisā’, al-’āya:140 
 ما بني املعقوفني زائد يف األصل. 58

Mā bayna al-ma’qūfatayn zā’idon fi al-’aṣl 
وعناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، خمطوط، ابخلزانة العامة،  -. 19هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحة: خمطوط السماليل، علي بن حممد،  59

 .163د، لوحة: 480 :الرابط، رقم
- Al-ssamlālī  ‘Alī Ibn Maḥmad ,makhṭūṭ nihāyat al-maqūl fi tanbīhi himami al-foḥūl. marji’ sābik, 

lawḥa:19 - ‘Ināyat al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa al-ma‘ūna.  makhṭūṭ  fi al-maktaba  al-wataniyya  

Al-ribāṭ. raqm:480d, lawha raqm:163 

وخمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع  -. 163لوحة: سابق، رجعالسماليل، علي بن حممد، خمطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، م 60
 . 19سابق،لوحة:

- Al-ssamlālī ‘Alī  Ibn  Maḥmad ,makhṭūṭ ‘Ināyat al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa al-ma‘ūna. marji’ 

sābiq, lawḥa, lawḥa:163. - wa  makhṭūṭ nihāyat al-maqūl fi tanbīhi ḥimami al-foḥūl. marji’ sābiq, 

lawḥa:19  

. 1452، رقم:262، ص:9(. اإلعالم، الرابط: املطبعة امللكية.ج:1993. واملراكشي، العباس.)580، ص:3الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 61
. وكحالة، رضا، 321، ص:1عبد القادر، إحتاف املطالع، مرجع سابق، ج:. وابن سودة، عبد السالم بن 20-19، ص:5والزركلي، خري الدين، األعالم، مرجع سابق،ج:

. 913ت: دار املعرفة، ص:و (. نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، بري 2006. واملرعشلي، يوسف.)9983، رقم506، ص:2معجم املؤلفني، مرجع سابق، ج: 
 . 35فرتة املعاصرة، الرابط: منشورات أمل، ص:(. مؤرخون مغاربة يف ال2016وطحطح خالد. بكور، حسن)

Onẓor tarjamatoho ’inda: Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik,j:3, ṣ:580. Al-

ssamlālī,  L-‘abbās.(1993). Al-i‘alām biman ḥalla Morrākocha wa aghmāt, al-ribāṭ: al-maṭba‘a al-

malakiyya, j:9, ṣ:262, raqm:1452. Al-ẓiriklī,  khayr al-ddīn, Al-a‘ilām, marji’ sābik, j:5, ṣ:19-20. Ibn Sūda 

Abdesalām, Itḥāf al moṭāli‘, marji’ sābik, j:1, ṣ:321. wa kaḥḥāla, Reda, Mo‘jam al-mo’allifīn, marji’ sābik; 

j:2,ṣ:506, raqm: 9983. Al-mar‘achlī Youssef. (2006). Nathr al-jawāhir wa al-ddorar fi ‘olamāi al-qarn 

arrābi‘ ‘achar, bayrūt: dār al-ma‘rifa, ṣ:913. wa ṭaḥṭaḥ, Khālid. Bakūr, ḥassan. Mo’arrikhūn maghāriba fi 

al-fatra al-mo‘āsira, ribāṭ: manchūrat ’amal. ṣ:35 
(. زهر اآلس يف بيواتت أهل فاس، حتقيق: علي عبد 2002. الكتاين، عبد الكبري بن هاشم.)335، ص:1الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 62

 . 244،ص:1، ج:1املنصر الكتاين، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ط
Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:1, ṣ:335. Al-kattāni, abdelakabir, ibn 

hāshim.(2002).zahro al-ās fi boyūtāt ahl fās, taḥqīq:al-kattānī, ’alī  ibn  al-montaṣer, al-ddār al-baydā’: 

maṭba’at al-najāḥ al-jadīda, ṭ:1.j:1. ṣ: 244 
وخمطوط منتهى النقول ومشتهى العقول، مرجع سابق، -. 407-367-67السماليل، علي بن حممد، خمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحات: 63

 109-75-20-19-13وخمطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، له، لوحات: -. 124لوحة: 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl, marji’ sābik, 

lawahāt:67-367-407.- makhṭūṭ  Montahā al-nokūl wa moshtahā al-‘okūl, marji’ sābiq, lawha:124.-‘Ināyat 

al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa ’l-ma‘ūna, marji’  sābik, lawaḥat:13-19-20-75-109 
. والكتاين، حممد 14، رقم:106،ص:1(. الفهرسة الكربى والصغرى، حتقيق: حممد بن عزوز، بريوت: دار ابن حزم، ط2005: الزكاري، أمحد بن حممد ابن اخلياط. )64

 . 317رقم: 379، ص:2بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج:
Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ.(2005). Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, taḥqīq: moḥamed 
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ibn azūz. bayrūt: dār ibn ḥazm, ṭ:1, ṣ:106, raqm:14. Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ 

sābiq, j:2, ṣ:379, raqm:317 
 . 414، لوحة: 460يف اخلزانة احلسنية، الرابط، رقم:طوط اجلائي العمراين، املفاخر العلية والدرر السنية، خم 65

Al-lojā’ī abdesalām ibn aḥmed. Al-mafākhir al-’aliyya.  makhṭūṭ fi al-khizāna al-malakiyya. al-ribāṭ. 

raqm:460, lawḥa:414 
. والكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، 12، رقم:105:ينظر أخباره: الزكاري، أمحد بن حممد ابن اخلياط، الفهرسة الكربى والصغرى، مرجع سابق، ص 66

  .491،ص:1ج:
onẓor akhbaraho: Al-zokārī, ahmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ. Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, marji’ 

sābik: ṣ:105, raqm:12 . Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:1, ṣ:491 
وخمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم -. 105.، لوحة، رقم:14445السماليل، علي بن حممد، مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة، خمطوط ابخلزانة امللكية، رقم: 67

 .8رقم:، لوحة 3561وخمطوط حتفة القاصرين، مخ ابخلزانة امللكية، رقم:-، 18الفحول، مرجع سابق، لوحة رقم 
Al-ssamlālī, ‘Alī Ibn Maḥmad , Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssat al-rriyyāsa, makhṭūṭ fi al-khizāna al-

malakiyya. Al-ribāṭ. raqm:14445, lawḥa:105. - nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl. makhṭūṭ fi al-

maktaba al-wataniyyah. marji’ sābik, lawḥa:18.-Toḥfat al-kāṣirīn ‘an al-loḥūk bi al-sābikīn. makhṭūṭ fi al-

khizāna al-malakiyya. Al-ribāṭ. raqm:3561, lawḥa raqm:8 
ثعاليب، . وال1603، رقم:570،ص:1. وخملوف، حممد، شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج:61، ص:3الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 68

 .819، رقم:132، ص:4احلجوي، الفكر السامي، مرجع سابق، ج:
Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:3, ṣ:61. Makhlūf, Moḥamed, shajarat al-

nūr al-zzakiyyah, marj’ sābik, j:1, ṣ:570. raqm:1603. Al-ṭa‘alibī ,Al-ḥajwī Al-fikr al-ssāmī. marji’ sābik, 

j:4, ṣ:819 

 
 . 148-146-142السماليل، علي بن حممد، منتهى النقول، للسماليل، مرجع سابق، لوحة : 69

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, Montahā al-nokūl wa moshtahā al-‘okūl. marji’ sābik, lawḥa:142-146-148 
. الزكاري، أمحد بن حممد بن اخلياط، الفهرسة 339، ص:2(. الدرر البهية و اجلواهر النبوية، املغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج:1999الفضيلي، إدريس.) 70

 .11، رقم:105الكربى والصغرى، مرجع سابق:
Al-faḍīlī, idrīss. (1999). Al-ddorar al-bahiyyah wa al-jawāhir al-nnabawiyah, al-maghreb: wezārat al-awqāf 

wa ach-cho’ūn al-nnabawiyyah, j:2, ṣ:339. Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ. Al-fahrasa al-

kobrā wa l-soghrā, marji’ sābiq: ṣ:105, raqm:11 
 .429 - 414اللجائي، عبد السالم بن أمحد، خمطوط املفاخر العلية والدرر السنية، مرجع سابق، لوحات رقم:  71

Al-lojā’ī abdesalām ibn aḥmed.  makhṭūṭ Al-mafākhir al-’aliyyah.  marji’ sābiq, lawḥat:414-429 
(. إحتاف أهل الدراية، حتقيق: حممد 2004. والقادري، حممد بن قاسم.)15، رقم:106ع سابق:الزكاري، أمحد بن حممد بن اخلياط، الفهرسة الكربى والصغرى، مرج 72

 .74عزوز. بريوت: دار ابن حزم، ص:
 Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ.  Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, marji‘ sābiq, ṭ:106, 

raqm:15. wa Al-kādirī, moḥamed ibn qāsim. (2004).fahrassat moḥamed ibn qāsim al-mosammāt: Itḥāf ahl 

al-ddirāyyah, taḥqīq, moḥamed ibn azzūz, bayrūt: dār ibn ḥazm, ṣ:74 
 .129السماليل، علي بن حممد. خمطوط  منتهى النقول ومشتهى العقول،مرجع سابق، لوحة: 73

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ Montahā al-noqūl wa moshtahā al-‘oqūl. marji‘ sābiq, lawḥa:129 
 .414اللجائي، عبج السالم بن أمحد، خمطوط املفاخر العلية والدرر السنية، مرجع سابق، لوحة رقم: 74

Al-lojā’ī, Abdesalām ibn aḥmed.  makhṭūṭ Al-mafākhir al-’aliyyah.  marji‘ sābiq, lawḥa:414 
-308، ص:2. الفضيلي، إدريس. الدرر البهية و اجلواهر النبوية. مرجع سابق،ج:163، ص:9، مرجع سابق، ج:يف اتريخ املغرب األقصى الناصري، خالد، االستقصا 75

309 . 
Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā fi tārīkhi al-maghreb al-aqṣā, j:9, ṣ:163. wa Al-faḍīlī, idrīss, Al-ddorar al-

bahiyyah wa al-jawāhir al-nnabawiyah, marji’ sābiq, j:2, ṣ:308-309 
 130-129رقم:  وحةالسماليل، علي بن حممد، خمطوط منتهى النقول ومشتهى العقول، للسماليل،مرجع سابق، ل 76

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ Montahā al-noqūl wa moshtahā al-‘okūl. marji’ sābiq, lawḥa:129-
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130 

. املشريف، حممد بن 219-183. ابن زيدان، عبد الرمحن. النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، مرجع سابق، ص:9/3الناصري، خالد، االستقصا، مرجع سابق:  77
 .82-66ص:، 2،ج1(. احللل البهية. حتقيق: إدريس بوهليلة. املغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط2005مصطفى.)

Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā fi tārīkhi al-maghreb al-aqṣā, j:9, ṣ:3. Ibn zaydān. abderaḥmān, Al-nahḍa al-

’ilmiyyah ’ala ’ahdi al-dawla al-’alawiyayah, marji‘ sābiq, ṣ:183-219. Al-mchrafī, moḥamed ibn 

moṣṭafa.(2005). al-ḥolal ’l-bahiyah fi molūki  al-ddawla al-’alawiyyah, taḥqīq: idrīss būhlīla, al-maghreb: 

wezātat al-awqāf  wa ach-choūn al-islāmiyyah, ṭ 1, j:2, ṣ:66-82 
 122. ومن املطبوع:66السماليل، علي بن حممد، طوالع احلسن واتباع السنن ؟ مرجع سابق، لوحة رقم  78

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. ṭawali‘ al-ḥossn wa ittibā‘o  al-ssonan. marji‘  sābiq, lawḥa raqm:66 wa mina 

al-maṭbū‘:122 
 . 161، ص:9. الناصري، خالد، االستقصا، مرجع سابق،ج:171-7، ص:1غريط، حممد. فواصل اجلمان. فاس: املطبعة اجلديدة، ط 79

Gharīṭ, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān fi anbā’i wozarā’i wa kottāb al-zzamān. fās: al-maṭba‘a al-jadīda, 

ṭ1, ṣ:7-171.Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā, marji’ sābiq,  j:9, ṣ:161 
، وحىت احملقق مل ينتبه 64. ومن املطبوع:8يف األصل: أعجبة. ينظر: السماليل، علي بن حممد، خمطوط مطالع احلسن واتباع السنن بعلو راية موالان احلسن، لوحة رقم  80

 هلا أيضا.
Fi al-’aṣl o’jobat . onẓor: Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad . makhṭūṭ ṭawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. 

marji‘ sābiq, lawḥa raqm:8, wa mina al-maṭbū‘:64, wa hattā al-moḥaqiq lam yantabih lahā ayḍān 
-78-77وخمطوط طوالع احلسن واتباع السنن، مرجع سابق، لوحات رقم: -. 16 -7السماليل، علي بن حممد، خمطوط مطالع السعادة، للسماليل، لوحات رقم:  81

79 -129 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. makhṭūṭ  Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssati al-rriyyāsati, lawaḥat:7-16. - 

makhṭūṭ Tawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. marji‘  sābiq lawḥat raqm:77-78-79-129 
 . وفيه راثه بقصيدة من مخسني بيتا.297مهم الفحول. مرحع سابق. لوحة رقم: ينظر: السماليل، علي بن حممد ، خمطوط هناية املقول يف تنبيه  82

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ  nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl, marji‘  sābiq, lawḥa 

raqm:297, wa fih rathāho bi kasida min khamssīna baytan 
، 1(. التنبيه املعرب عما عليه اآلن حال املغرب، الرابط: دار نشر املعرفة.ط1994. بوعشرين، احلسن بن الطيب.)70غريط، حممد. فواصل اجلمان. مرجع سابق، ص: 83

 . 35ص:
Gharīṭ, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān, marji‘ sābiq, ṣ:70. Gharīt, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān, marji‘ 

sābiq, ṣ:70. Bū’achrīn, al-ḥassan ibn tayyib.(1994). Al-ttanbīho al-mo‘rib ‘amā ‘alayhi  al-’āna ḥālo al-

maghreb, al-ribāṭ: dār  nachr al-ma‘rifa, t:1, ṣ:35 
 - 125اع السنن، مرجع سابق، لوحات رقم: وطوالع احلسن واتب-. 190-6السماليل، علي بن حممد. مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة،مرجع سابق، لوحات: 84

128- 140 . 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ  Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssati al-rriyyāsati, marji‘  sābiq, 

lawaḥat:6-190. -ṭawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. marji‘  sābiq, lawḥat raqm:125-128-140. 
 . 1786، رقم:3/566. الكتاين، حممد بن جعفر. سلوة األنفاس، مرجع سابق:35بوعشرين، احلسن بن الطيب. التنبيه املعرب عما عليه اآلن حال املغرب، ص: 85

Bū’achrīn, al-ḥassan ibn ṭayyib Al-ttanbīho al-mo‘rib ‘amā ‘alayhi  al-’āna ḥālo al-maghreb, marji‘  sābiq, 

ṣ:35. Al-kattānī, Moḥamed ibn Ja‘far. Salwato al-anfās, marji‘ sābiq: j:3, ṣ:566, raqm:1786. 
 .80ومطالع السعادة، مرجع سابق، لوحة:-. 297السماليل، علي بن حممد. خمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، رقم اللوحة: 86
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Abstract: 

This paper deals with "cataloging manuscripts in Morocco". An intellectual monitoring of the 

efforts of Moroccan scholars in preserving and studying manuscripts, by studying the history of 

manuscripts in Morocco. The importance of the topic of this research is evident in its presentation 

of the major issues that formed points of agreement between the science of libraries and the science 

of verification of manuscripts. In addition, this study intends to present texts according to an 

accurate scientific method. Through this research, we will answer the origins of cataloging in 

Morocco, the political conditions that contributed to the interest in the study of manuscripts, and 

how cultural structures are formed in the course of manuscript study? Where is the efforts of 

investigators to catalog manuscripts? What are the challenges that faced the path of manuscripts 

in Morocco? 

The analytical method is the main method in this study, by extrapolating texts from their original 

sources, and trying to understand their historical context. By relying on specialized research and 

studies on the subject, analyzing the ideas and interpretations of academic researchers, and 

commenting as the last stage of addressing the research problem and answering it . Search results 

are clear; About the extent of Moroccan interest in the manuscript, its protection and maintenance. 

Keywords: Indexing, Manuscripts, Digital Photography, Morocco. 

 

 ملخص:
يتناول هذا البحث "فهرسة املخطوطات يف املغرب"؛ عملية رصد فكري جلهود علماء املغرب يف احلفاظ على 
املخطوطات ودراستها، من خالل دراسة اتريخ املخطوطات ابملغرب. وتتجلى أمهية موضوع هذا البحث يف عرضه 

لدراسة املكتبات وعلم حتقيق املخطوطات. ابإلضافة إىل أن هذه اللقضااي الكربى، اليت شكلت نقط توافق بني علم 
سنجيب من خالل هذا البحث عن نشأة الفهرسة ابملغرب، والظروف  .تعمد إىل عرض النصوص وفق منهج علمي دقيق

ت؟ االسياسية اليت سامهت يف االهتمام بدراسة املخطوطات، وكيف تتشكل البناءات الثقافية يف مسار دراسة املخطوط
 وأين تتجلى جهود احملققني يف فهرسة املخطوطات؟ وما هي التحدايت اليت واجهة مسار املخطوطات ابملغرب؟ 

اولة وذلك ابستقراء النصوص من مصادرها األصلية، وحم املنهج  التحليلي هو املنهج الرئيس يف هذه الدراسة،
كار املتخصصة يف املوضوع، مع القيام بتحليل أف فهم سياقها التاريخ؛ وذلك ابالعتماد على األحباث والدراسات
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وتفسريات الباحثني األكادمييني، والتعليق كآخر مرحلة من مراحل معاجلة إشكالية البحث واإلجابة عنها. جتلت نتائج 
 البحث؛ يف مدى اهتمام املغاربة ابملخطوط ومحايته وصيانته.  

 رقمي، املغرب.الفهرسة، املخطوطات، التصوير ال كلمات املفاتيح:
 

 تقدمي:
نالحظ أن اهتمام املغاربة ابلكتاب قدمي وتقديسهم للورقة املكتوبة عريق. فال غرابة إذن يف كون املغرب حيتضن 

 خزاانت تضم أهم األرصدة احملفوظة يف خمتلف بلدان الغرب اإلسالمي أبكمله.

ديث املغرب يف الوقت الراهن فال بد من احلوإذا أردان أن نعطي فكرة عن رصيد الرتاث العريب املخطوط يف 
ولو ابختصار عن حالة هذا الرصيد يف العصور السابقة. إن طبيعة املخطوطات يف املغرب يف العصور األوىل وحىت العهد 

 .1املرابطي ال تكاد ختتلف عن طبيعة املخطوطات يف املشرق

رآنية معظم الكتب كانت عبارة عن مصاحف ق تنبئ أبن –على ضآلتها  –كل املعلومات اليت أمكن استقاؤها 
وكتب فقه وحديث، ويدلنا على هذا تلكم األخبار املتعلقة ابهتمام أمراء الدولة املرابطية ابلفقه املالكي، ودعوة الفقهاء 

 2إىل وضع كتب الفروع املتعلقة هبذا املذهب.

ع، أعين ظى عنده إال من علم علم الفرو ومل يكن يقرب من أمري املسلمني وحي”: “املعجب“يقول املراكشي يف 
فروع مذهب مالك، فنفقت يف ذلك الزمان كتب املذهب وعمل مبقتضاها ونبذ ما سواها. ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفري كل من ظهر منه اخلوض يف شيء من علوم الكالم. وقرر الفقهاء عند أمري املسلمني تقبيح علم الكالم وكراهة 

لتشديد فكان يكتب عنه يف كل وقت إىل البالد اب… ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة يف الدينالسلف له وهجرهم من 
  3”.يف نبذ اخلوض يف شيء منه وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه

 

 :ابملغرب فهرسة املخطوطاتنشأة املبحث األول: 

هناية املرابطني.  اهلجري الذي عرفمل تعرف اخلزانة املغربية أي تغيري يف حمتوايهتا حىت بداية القرن السادس 
ولكن مع بداية املوحدين الذين كانوا أكثر تفتحا من سابقيهم بدأت كتب الفلسفة والتصوف جتاوز كتب الفقه واحلديث 
والتفسري يف اخلزاانت اخلاصة والعامة، وليس أدل على هذا من ظهور أكرب صوفية املغرب يف هذا العهد ووضع أكرب 

دعوة من أمري وب”. األغذية“شروح كتب فلسفة اإلغريق. وضع أبو مروان عبد امللك بن زهر كتاب التآليف وأشهر 
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املؤمنني يوسف بن عبد املؤمن املوحدي، وضع الفيلسوف ابن رشد شروحه ملؤلفات أرسطو. ويف هذا العهد كذلك 
ب يف العصر ف عن صوفية املغر الذي يعترب أكرب مؤل” التشوف إىل رجال التصوف“ألف ابن الزايت التاديل كتاب 

 الوسيط.

 املطلب األول: نشأة الفهرسة:

ىل جانب الفقه إ –يف العهد املريين، فإن كل علوم العصر قد درست وألف فيها. ففي جامع القرويني يدرس 
 هعلوم الرايضيات وعلم الفلك وعلوم أخرى مشاهبة. وقد جلبت أو نسخت كل املؤلفات اليت تعاجل هذ –والتفسري 

العلوم مما زاد رصيد املخطوطات يف املغرب تنوعا وغىن وحفز العلماء والوجهاء وامللوك إىل البحث عن املخطوطات 
واقتنائها مهما كان الثمن. إنه العهد الذي عرف خالله املغرب أكرب العقول وأهم الكتب يف التاريخ واحلضارة. ومل تكن 

ماما من هؤالء جبمع الكتب ونسخها واستنساخها وجلبها من مجيع عهود الشرفاء السعديني والعلويني أبقل اهت
  4اجلهات.

إن كتب التاريخ واحلضارة املغربية تعج ابألخبار عن هذه اخلزاانت اليت تزين بيوت األمراء، والوزراء، والوجهاء، 
واملزخرفة، وإذا  اجلميلة األنيقةوالعلماء، والتجار واألغنياء الذين مل يكن جهل بعضهم ليثنيهم عن البحث عن الكتب 

غفل املؤرخون عن ذكر بعض هذه اخلزائن فإننا نعرفها اليوم ونقيمها من خالل التملكات؛ اليت ال تزال ماثلة على ظهر 
 5الكثري من املخطوطات احملفوظة يف خمتلف اخلزاانت.

حاجب عبد العزيز الوزكيطي و أن الوزير السعدي ” نزهة احلادي“وللتدليل على ذلك حيدثنا اإلفراين يف 
السلطان أمحد املنصور الذهيب كانت له خزانة خاصة تضم مخسني ألف خمطوط، على الرغم من مستواه العلمي املتوسط، 

ن أيب أن هذا الكتاب ألف برسم خزانة أمري سبتة أيب القاسم ب” الدر املنظم يف مولد النيب املعظم“وتدلنا خامتة كتاب 
من مميزات هذه اخلزاانت أهنا كانت مفتوحة يف وجه الباحثني من العلماء للقراءة والنسخ وأهنا كانت العباس العزيف. و 

  6تسمح إبعارة الكتب.

وابإلضافة إىل ذلك بدأت تظهر يف املغرب، خصوصا ابتداء من القرن العاشر اهلجري، زوااي قامت أبدوار ابرزة 
شاء هذه ى الرتاث املخطوط. وعلى الرغم من كون السبب الرئيسي يف إنسواء يف تطوير الثقافة أو يف سبيل احلفاظ عل

املؤسسات سياسيا وذلك ملواجهة الغزو املسيحي للمغرب منذ القرن التاسع، فإهنا قد أعطت أكرب العقول وأعظم 
روت الناصرية جماملؤلفات وأهم اخلزاانت اليت عرفها اتريخ املغرب، بدءا من عصر السعديني، وال تزال خزانة زاوية ات

ابجلنوب املغريب تشهد على ذلك، وزاوية الطريقة القادرية مبدينة أحفري تزخر بواثئق خمطوطة جد مهمة. أما خزانة الزاوية 
الدالئية اليت كاد يتم لزعمائها االستيالء على املغرب أبكمله يف القرن احلادي عشر اهلجري فإهنا كانت حسب املؤرخني 
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كم املستنصر األموي اليت كانت تضم أربعمائة ألف كتاب. حيدثنا الشيخ عبد احلي الكتاين أن يف مستوى خزانة احل
الكثري من كتب هذه اخلزانة قد آل إىل خزانة السلطان العلوي املوىل الرشيد الذي حبس بعضا منها على خزانة املسجد 

  .7الكبري مبكناس

يها على اليت عثر ف” بزو“العياشية وخزانة مسجد مدينة  كما آل رصيد منها إىل خزاانت أخرى كخزانة الزاوية
هـ. بعد هذا العرض املختصر عن 255للجاحظ ت” الربصان والعرجان والعميان واحلوالن“النسخة الوحيدة لكتاب 

العوامل والظروف اليت عملت على إنشاء املكتبات وجتميع أرصدة املخطوطات يف املغرب، نرى اآلن كيف مت تنظيمها 
 8رستها قدميا وحديثا.وفه

ة، وال فاملخطوطاُت العربية يف إفريقيا ُتشكُِّل ثروًة هائلة، مُتَثُِّّل خمزواًن أساسّياً لدراسة احلضارة والثقافات اإلفريقي
ميكن يف الوقت احلايل حصُر عدد هذه املخطوطات املنتشرة على مساحة ضخمة. وستظلُّ الفهارُس اليت ظهرت يف 

 9حوَل إفريقيا جنوب الصحراء غرَي مكتملة ما دام العديُد من املخطوطات حبيَس املكتبات اخلاصة.السنوات األخرية 

إن كتب الرتاث واحلضارة اليت تشري إىل خزاانت الكتب إشارات عابرة ال حتدثنا عن أنظمة هذه اخلزاانت إال 
اندرا وعندما تتعرض لذلك فإهنا تقتصر على ذكر اسم القيم عليها وذكر بعض حمتوايهتا من غري أن تتجاوزمها إىل 

خطوطات م من جهود املغاربة القدماء يف حماولة فهرسة املاحلديث عن عملية الفهرسة اليت هي موضوع البحث. وعلى الرغ
فإهنا ال تعدو أن تكون قوائم و لوائح ال ختضع ألي نظام أو ترتيب، والواقع فإن الفهرسة بدأت مع بداية اخلزانة املنظمة 

لذي وضعه ايف اجملتمع املغريب يف العصر احلديث. وأول فهرس من هذا الصنف، جدير ابإلشارة إليه، هو الفهرس 
 11جملموعة خزانة القرويني يف مطلع هذا القرن.10Alfred Bel املستشرق الفرنسي )ألفرد بل( 

 

 املطلب الثاين: املعاجلة الرقمية للمخطوطات:

، هبدف احلفاظ على مجيع صناديق الرتاث املغريب ورقمنتها ، 2009مت إنشاء مشروع محاية املخطوطات سنة 
عنوان( من كل عصر منذ القرن التاسع ، حمفوظة يف كل مكتبة مغربية  200000)خمطوطة  80000واليت متثل 

(NLKM12 .)13، مكتبات تراثية ، مكتبات جامعية واملكتبات العامة واملكتبات اخلاصة املفتوحة للجمهور 

 15Spigraph، واملتخصصني يف التقاط الصور ومعاجلتها ، ومع  14i2Sيف شراكة مع  NLKMدخلت 
مباسح  NLKMبتجهيز  i2S، قامت  2009ية( لضمان خدمة عاملية. منذ بداية املشروع يف عام )وكالة مغرب

 NLKM، وتوسيع 17sufficiant. مث للتوصل إىل إنتاج إيقاع  16CopiBookضوئي للمخطوط يسمى 
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املاسحات الضوئية لألعمال اليت تتطلب الفتح اجلزئي  18DigiBookو CopiBookحديقة املاسح الضوئي مع 
 19لمسح.ل

ابلوصول إىل األهداف،  i2Sهذه املاسحات رائعة. إهنا قوية وال تنكسر أبًدا. مسحت جمموعة املاسح الضوئي 
 20صفحة. 4600000وحتديداً رقمنة 

أن حمتوى املخطوطات يشكل اهلوية الثقافية وخصوصية احلضارة املغربية. تكمن أمهيتها  21يوضح حسن عكي
يف قيمها كالتاريخ والعلم والفنون ألهنا جذابة. تتعامل هذه املخطوطات مع علم الالهوت كما تعاجل الطب والرايضيات 

شكال ءة. ومعظمها من الصفائح األوراق ، أبوالعلوم اإلنسانية ، وهي أعمال فريدة غنية ابملخططات والتعليقات واإلضا
سم( ، ومعظم املخطوطات ليست عتيقة فحسب ، بل هشة للغاية أيًضا . دفع هذا التنوع يف  31و  15متنوعة )بني 

الكتابة إىل التفكري يف احلل الرقمي األكثر تكيًفا. وبطبيعة احلال ، مت حتديد االختيار على املاسحات الضوئية 
CopiBook  وDigiBook  اليت طورهتاi2S.22 

 خطوات عملية الرقمنة:

، وبفضل  2012مبوارد حمدودة )فريق صغري وماسح كتاب واحد(. يف عام  2009بدأ مشروع الرقمنة يف عام 
مساحة املاسحات الضوئية وبدأت يف الرقمنة بشكل كبري ، مليون  NLKMاملزيد من الوسائل واألموال ، وسعت 

 NLKMلـ  i2S، مسحت املاسحات الضوئية اجلديدة  2014ادل أربعة آالف جملد(. يف عام صفحة سنواًي )ما يع
لها ك  بزايدة إيقاعها الرقمي ، وبذلك وصلت إىل مليوين وستمائة ألف صفحة ، أي ما يعادل حوايل سبعة آالف جملد،

 .NLKMمعاجلة يف موقع 

، وحتويلها إىل رقمية من  DigiBookكويب بوك و   i2Sيتم التقاط الصور بواسطة املاسحات الضوئية 
شهرًا لكل صورة. مث يتم حتويل كل صورة  22؛ 23TIFFنقطة يف البوصة ابأللوان وحفظ بتنسيق  600إىل  300

 24وتتم إضافة بياانت الفهرسة األولية. مث يتم نقل هذه امللفات الرقمية إىل منصة االنتشار. JPG / PDFإىل 

 

 نواع فهرسة املخطوطات ابملغرب:املبحث الثاين: أ

تعترب الفهارس البوابة األوىل اليت من خالهلا يطل الباحث على املخطوط يف جتلياته املختلفة كعنوان أو كفن أو 
 ملعرفة مؤلفه أو انسخه أو شكله من حيث اخلط واملسطرة واملقياس والتملك والورق. 
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 املطلب األول: أنواع الفهرسة:

ُصدرت حول املخطوطات حىت اآلن: الفهرس األول للمخطوطات؛ بدأت العناية جبمع وفهرسة الفهارس اليت 
حيث وضع هلا ليفي بروفنصال كشفا ضمن جمموعة مطبوعات معهد  1920املخطوطات العربية املغربية منذ سنة 

أمساء الكتب املخطوطة  حتت عنوان "فهرسة 1921الدراسات العليا املغربية يف اجلزء الثامن الذي طبع بباريس سنة 
احملفوظة يف خزانة املدرسة العليا للغة العربية واللهجات الرببرية بعاصمة رابط الفتح احملروسة". ويقع هذا الفهرس يف 

صفحات من احلجم املتوسط ما عدا كشاف العناوين، وقد قام مبراجعته كل من صاحل التاديل وسعيد املرابطي  306
  25خمطوطا. 531[. وبلغ عدد هذه املخطوطات املفهرسة واملبوبة حبرف الدال 1998 – 1997]الطبعة الثانية، 

خمطوطا رقمت ما بني رقمي  1189ويضم حوايل  1953الفهرس الثاين للمخطوطات: ظهر للوجود سنة 
ي عبد البفضل ما استلمته اخلزانة العامة من خزانة زاوية الشيخ ماء العينني بفاس ومن خزانة قصر مو  1720و  532

قد اعتىن ومن القسم االجتماعي املغريب ومن بعض الكتبيني املغاربة. و  ابلرابط فرنسا احلفيظ بطنجة ومن مكتبة قنصل
 1929األستاذ بالشري والدكتور رونو بوضع فهرس موجز للمخطوطات اليت دخلت اخلزانة العامة ما بني سنيت 

 26 السجل العام.يف 1056إىل  959وهي اليت حتمل األرقام من  1930و

ويشتمل على املخطوطات اليت دخلت إىل اخلزانة العامة ما بني سنيت  1973الفهرس الثالث: صدر سنة 
مع إضافة بعض  2321إىل رقم د  1722خمطوط بوبت حبرف الدال من رقم د  600وعددها  1957و  1945

خمطوطا قسمت  1926موع املخطوطات املدروسة األرقام األخرى اليت مل تدرج يف الفهرسني السابقني، وبذلك يكون جم
واليت تناولت مواضيع علوم القرآن  3721إىل  2766خمطوطا املرقمة من  1056إىل جملدين: اهتم األول بوصف 

 3722خمطوطا مرتبة من  960ومصطلح احلديث والتوحيد واملنطق والوعظ والتصوف. أما اجمللد الثاين فيضم وصف 
 27حسب الفنون. واليت توزعت 4681إىل 

الفهرس الرابع ]اجلزء األول من القسم الثاين[؛ الذي ألفه كل من األستاذ علوش وعبد هللا الرجراجي ]صدرت 
[؛ تناول املواضيع التالية: املصحف الكرمي، القراءات، التفسري، احلديث،السرية النبوية، 2001الطبعة الثانية منه سنة 

النحو، اللغة، العروض والبيان. ووضع للمخطوط رقمان ابرزان يشري األول إىل الرقم  التوحيد، التصوف، األذكار، الفقه،
 28الرتتييب للفهرس والثاين يؤكد رقم املخطوط يف السجل العام.

الفهرس الرابع ]اجلزء الثاين من القسم الثاين[؛ الذي قام إبجنازه كذلك كل من األستاذ علوش وعبد هللا 
 29[؛ اتبع نفس منهجية اجلزء األول ومل خيتلف عليه إال يف املواضيع املتناولة.2001منه سنة الرجراجي ]صدرت الطبعة 
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[؛ 1997الفهرس اخلامس: الذي أشرف عليه كل من حممد إبراهيم الكتاين وصاحل التاديل ]الطبعة األوىل 
 رتيبها وفق الرتقيم العريبواليت مت ت 4635إىل  3722نصا خمطوطا من جمموعة حرف الدال واملرقمة من  914تناول 

 30ومهت كل الفنون.

[؛ اهتم 2000 – 1999الفهرس السادس: الذي أشرف على إجنازه األستاذ حممد املنوين ]الطبعة األوىل 
وفق  الكاف خمطوط من فئة حرف 404وفيه مت دراسة  1959بقسم اخلزانة الكتانية اليت نقلت إىل اخلزانة العامة سنة 

 لوفاة املؤلف وحسب املنهجية املتبعة يف فهرسة املخطوطات العربية.التسلسل التارخيي 

خمطوطا من قسم وزارة  270[؛ يهم وصف 2002الفهرس السابع: الذي ألفه سعيد ملرابطي ]الطبعة األوىل 
عنوان دون احتساب اجملامع اليت تتألف من أكثر من خمطوط واليت كانت  1215األوقاف )حرف القاف( من بني 

  قبل أن تودع ابخلزانة العامة يف مكتبات اتبعة للمساجد واملدارس والزوااي. موزعة

 املطلب الثاين: خمطوطات زاوية الطريقة القادرية أبحفري أمنوذجا:

ـ تقع زاوية سيدي املختار اليت تنتسب إليها مكتبة الزاوية القادرية البوتشيشية، مبدينة أحفري، من إقليم بركان، ب
 .كلم  23

زاوية الطريقة القادرية أبحفري أكرَب مركز حلفظ املخطوطات يف شرق املغرب؛ إذ يضمُّ حوايل أربعني ومائة  تعدُّ 
وطريقة فهرسة  31خمطوط تشمُل العديَد من اجملاالت املعرفية، خاصًَّة ما يتعلق ابلفقه، واحلديث، والعلوم، والتاريخ...إخل.

ول ياري للمخطوطات. وتـَُعدُّ الفهرسة أيًضا حماولًة علمية لتسهيل وصاملخطوط؛ اليت تعين الوصَف القياسي أو املع
الباحثني والُقرَّاء إىل املخطوطات.  وُنشري إىل أنه جيب على املرء؛ أن يكوَن ذا دراية واسعة ابلثقافة اإلسالمية مُتَكُِّنه من 

 مفيدة قد ُتسهم شرقي، وتطبيق أيِّّ معلومات  حتقيق املخطوط، وتوثيق اسم مؤلفه، وفهم أنواع اخلطوط املغريب منها وامل
  32يف حتسني فهرسة املخطوطات وحىت يكون مفهرًسا جيًدا.

 اهلدف من فهرسة الرتاث املخطوط خبزانة الزاوية يتلخص فيما ما يلي:

 صيانة املوروث الثقايف. - 1

 إعداد فهرس ضابط للموجود ابملكتبة. - 2

 حثني من التعرف على حمتوايت املكتبة.التعريف ابملوجود، ومتكني البا - 3
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 انقاذ املتضرر منه: ابلرتميم واالصالح والتصوير على امليكروفيلم. - 4

 تيسري سبل االستفادة من هذه الكتب جلميع الباحثني واملهتمني مبجال الكتاب الرتاثي املخطوط وبطريقة سليمة. - 5

 مكتبة رقمية.إاتحة الوصول إىل مجيع املخطوطات من خالل  -6

 احلفاظ على املخطوطات األصلية )اليت تتدهور مع االستعمال العام(. -7

 توسيع مسعتها دولًيا. -8

 االحتفاظ بنسخة رقمية واحدة على األقل )يف حالة وقوع كارثة(. -9

 رقمنة مجيع املخطوطات. -10

 اميع.يف حمتوايت الكتب اجملوذلك من خالل تسجيل جمموعة كبرية من العناوين الغري احملققة، خصوصا 
م، بدءا مث فهرست املخطوطات حسب العلو  الوصف الدقيق املفصل، الذي يتماشى مع تقنيات الفهرسة احلديثة.و 

ابملصاحف املخطوطة، مث كتب علوم القرآن والتفسري، فاحلديث وعلومه، مث اصول الدين، وهذا يساعد الباحث على 
  فيه.الوقوف على صنف العلم الذي يبحث 

إذا كان اهلدُف املنشود من احلفظ املادي والرقمي للمخطوطات يتمثَّل يف استخداماهتا العلمية، أو بعبارة أخرى 
ًرا للمخطوطات أن تظلَّ حبيسَة املتاحف  ذاته أحُد التحدايت  فهذا يف حدِّ  -حتقيقها لنشر حمتواها؛ ذلك أنه ليس ُمَقدَّ

 33لك من مصلحة  لألجيال القادمة.اليت جيب التغلُّب عليها؛ ملا يف ذ

 خامتة:

إن الفهرسة كما هو معلوم جزء من علم املخطوطات وهذا األخري عبارة عن عدة علوم كالبحث يف اتريخ 
املكتبات وحياة النساخ ويف أتريخ املخطوطات، ويف مصادر اجملموعات ويف وضع الكشافات والفهارس وما إىل ذلك. 

ا املخطوطات يف العامل العريب أن بعض الفهارس ذات االجتاه التفصيلي قد ضمنها أصحاهبوقد يالحظ املتتبع لفهارس 
احملققني بعض املواصفات اليت قد تبتعد عن الفهرسة اليت تقصد إىل التعريف ابملخطوط تعريفا علميا نسبيا يفيد الباحثني و 

ي ص الباحث يف اتريخ املخطوطات الذمنهم على وجه اخلصوص. فاإلشارة إىل مصدر املخطوط مثال هي من اختصا
يهتم به يف املعاهد العلمية اخلاصة ابلرتاث املخطوط. وعملية املقابلة بني النسخ اخلطية ال تدخل يف مهمة املفهرس 
بقدر ما تدخل يف اختصاص مؤرخ النصوص واحملقق العلمي على السواء. فال ينبغي للمفهرس الذي يضع فهرسا مفصال 
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حمل علماء املخطوطات واملهتمني بتاريخ النصوص والفيلولوجيني على السواء. أعتقد أن هذه أشياء  للمخطوط أن حيل
ال حمل هلا يف أي عمل علمي يهدف ابلدرجة األوىل إىل الضبط الببليوغرايف للمخطوطات وإىل التعريف هبا وتوثيق 

  وجودها.
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها 
ترقية حقيقة لمستوى رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط  تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد واحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور

 واإلستبانات.والرسومات , ويستنى من هذا العدد المالحق 

 ، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملةالعربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

دم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، العناوين الرئيسية والفرعية: تستخ -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،
 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص يزيةباللغة اإلنجل وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
( 5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك. -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،  -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

الشريعة واللغة من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

ي التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته ف يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

 لررية  كتب  ابتبراا  ارحرو  التاكةية   كمتيت  واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع 
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 

t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 

j = ج s = س gh = غ w = و 
ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y = ي 
 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  

 

B. Note 

 



1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is 

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 

2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article 

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه  ريب ال الكتاب ذالك 

 

  ب البحث بحستهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

  ،وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود
ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي
 (دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .145، ص: 2ج: . 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 لف، للمؤ في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 لمؤلف واحد:الكتاب 

. تحقيـق: المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .بيروت: دار الشروق. الحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 اب لثالث مؤلفين أو أكثر:الكت

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 .36-27. ص 36لعدد: . ا12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016محمد. )عبد الجليل، محمد فتحي 
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.



 

 ع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمدعند قبول البحث للنشر يوق -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .ا في عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقه  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:
أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن 

 .االلتزام بها

 

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
 3يوماً )  90 بحث مدة ال تزيد عنلتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل ال

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور 
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر
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