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 أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحـاثي            ، أنا مقدم الرسالة      ، أقر
لخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل                   ا

  .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد 
  

  :................التوقيع 
  

  إحسان سعد أحمد غروف 
  

   م9/12/2010:  التاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أ



  شكر وعرفان
   

  .أوالً وأخيراً الحمد اهللا ،

  

 كاديميها اإلداري واأل  يتتقدم الباحثة بكل من الشكر والتقدير إلى جامعة القدس ،ممثله بكادر          

  الجامعة ولدوام المساعدة والعون  ، وعامليها إلتاحتهم الفرصة بالدراسة في  كافةموظفيهاو

  

من جهد  بجميع الهيئة التدريسية ، لما بذلوه ويبذلونه         اللغة العربية وآدابها ممثالً      وإلى قسم 

 والذي  حسين الدراويش المشرف الرئيس للرسالة    الدكتور   وتخص الباحثة بالشكر  . وعطاء  

  .لم يبخل بتوجيهاته ، وعلمه وجهده ووقته طيلة فترة العمل في هذه الرسالة

  

  قدماه من لما  ممتحني الرسالةالدكتور أحمد دعمس  ووالدكتور مهدي عرار ، 

  

  .وتسديدها العلمي ذه الرسالة تقاء به في االرملحوظات علمية، أسهمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ب



        الملخص
               

  وهـو  )تخليص المباني من تلخـيص المعـاني      ( هذه الدراسة تحقيق مخطوط بعنوان    تناولت  
المولـود فـي مدينـة       سليمان الروداني ،  محمد بن   جمع العالمة محمد بن      مخطوط بالغي ،  

  . هـ 1094 في مدينة دمشق عام  والمتوفى ،هـ1037عام  المغربيةتارودانت 
 البالغة طالع على جهود العلماء المغاربة في       منها اال فعتني لدراسة الموضوع ؛     وثمة أسباب د  

وتحقيقه تحقيقاً علمياً يليق بـه   ،  وإخراج المخطوط للنور    . والوقوف على أهم آرائهم البالغية      
  .المشرقية في مجال البالغة ومن أجل معرفة عالقة هذا المخطوط بالمؤلفات 

  .وتهدف الدراسة إلى إحياء موروث علمي طواه النسيان على رفوف المكتبات 
     الدراسة،وإضافة موروث  الشرح ، و  التحقيق ،و م عن طريق    وتهدف إلى إخراج متن بالغي قي

  .بالغي جديد إلى خزانة كتب البالغة العربية المحققة 
  

والتحقيق العلمي  . في ترجمة حياة المؤلف    المنهج الوصفي    :منها  واتخذت الدراسة عدة مناهج     
  .غية فيه في تحقيق المخطوط ، ودراسته، وشرح النواحي البال

  
لوصول إلى المخطوط وفهم النواحي البالغيـة       إلى التسهيل على طلبة العلم ا      الدراسةوتهدف  

سبب رجـوع   فيه، والتي يتعذر ويصعب على أي شخص مطلع على المخطوط فهمه؛ وذلك ب            
ي ذلك على منهجه العلمي القـائم       اً ف الروداني إلى االقتصار في بعض النواحي البالغية معتمد       

  .على اإليجاز واالقتصار
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول هذه الشخصية أن هذا العالم كان واسع الثقافة،فقد 

عل لنفسه متناً بالغياً مختصاً في علوم تعمق في مختلف العلوم ،ونتيجة كونه عالماً أراد أن يج
البالغة ،أقامه على نهج من سبقوه من العلماء مع اقتصاره على بعض النواحي البالغية ، 

ان تلخيصا لما جاء به الجرجاني والسكاكي من آراء في ٍإن َّعمل الروداني ك: ويمكن القول 
 العلوم البالغية، وتحكيم العقل في في توزيعوالسكاكي الجرجاني علوم البالغة ،إذ طبق رؤية 

                        .الكشف عن مواطن الجمال الفني فيها 
غير أننا ال نجد الروداني يشرح ، ويفصل هذه النواحي البالغية ،وكأنه اكتفى بمجرد اإليجاز                

ـ . بالتحقيق والشرح والدراسة       في هذه الدراسة ؛ لذا كان من الضروري تكميل عمله          راً وأخي
وإخراجهـا  الباحثة بإحياء المخطوطات القديمة في مختلف النواحي البالغية والنحوية          توصي  

   . إلى عالم النور ،ومنح أولئك العلماء حقهم بتخليد أعمالهم ،وإبرازها للعيان  
  
  
  
  
  
  
  

                                    ج         



Abstract 

This study has dealt with the verification of the rhetorical manuscript of "Takhlis Almabani 
men Talkhis Almaani" by Mohammad Ben Soleiman Alrawadani, Tarodant, Morocco, 1037 
A.H‐ 1094 A.H.

There are many reasons that motivated the researcher to study this project such as to know 
the rhetorical efforts and opinions of Morocco scholars, to be acquainted with the relation 
of this manuscript to the oriental publications after being properly studied so that, it would 
be brought out to the sight. 

This paper aims at reviving a scientific work that has never been given attention by 
researchers and so it is studied, verified and added to the Arabic rhetoric books. 

Various approaches were used in this project like the descriptive approach in the 
bibliography of the author and the scientific verification to study the manuscript.   
It also aims to make it easy for students to have access to the manuscript to learn the 
rhetorical aspects that can not be easily understood as Al-rawadani has been exclusive 
and brief in some points depending on his scientific approach. 
It is found that the scholar is well-educated, he methods. Therefore, his work is 
considered as a summary for Aljarani and Alsakakini's ones in rhetorical students to 
find out the spots of art pulchritude.   
Finally , it is recommended to renew all aspects of the manuscript and to award its scholars 
by bringing their work to the present for everlasting.       
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  مة المقد
وبعد فإن  . لمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد ،أفصح العرب أجمعين           االحمد هللا رب الع   

والتي تدور فـي   وسنة نبيه العظيم ، أشرف العلوم وأكرمها هي التي تخدم كتاب اهللا الكريم  ،   
   ولد في أحضان كتب الكريمة ، يفةوعلم البالغة واحد من تلك العلوم الشر ،ا مفلكيه

  طوال حياتهم علـى إحاطـة كتـاب اهللا         وتربى على أيدي علماء عكفوا     ،) عجاز القرآن   إ( 
وكان من فضل اهللا ونعمته      .وسطروا في ذلك أعظم اآلثار وأجلها        بعقولهم وقلوبهم وعيونهم ،   

، ويسر لي تحقيق بعض      وحبب إلي دراسة البالغة    علي أن جعلني على خدمة كتابه الكريم ،       
، أحد هـذه اآلثـار   ) تخليص المباني من تلخيص المعاني(هوكتاب ، و سلف في ميدانهاآثار ال 

   .البالغية الجليلة 
 .هـ في مدينة دمشق 1094وهو للعالمة محمد بن محمد بن سليمان الروداني المتوفى سنة 

ف والوقو وقد اخترت هذا المخطوط بالذات لإلطالع على جهود العلماء المغاربة في البالغة ،            
ومن أجل   اً علمياً يليق به ،    قوإخراج المخطوط للنور وتحقيقه تحقي     .على أهم آرائهم البالغية     

وتكمن أهمية البحث فـي      معرفة عالقة هذا المخطوط بالمؤلفات المشرقية في مجال البالغة ،         
  .وإخراجه للوجود من خانة النسيان  إحياء كتاب قديم ،

ت لدراسة هذا المخطوط ، فلم تجـر أي دراسـة سـابقة             أما عن الدراسات السابقة التي تطرق     
قع التحري في مكتبات جامعات الدول العربية عبر الموا       ، وبعد   تناولت هذا الموضوع فيما أعلم    
وقـد  ي دراسة سابقة حول الموضوع نفـسه        طويلة ، لم أجد أ    اإللكترونية استغرقت مني مدة     

  .إليها في التلخيص السابق ج في الدراسة وهي المناهج المشار اتبعت عدة مناه
  .وقمت بتقسيم الدراسة إلى جانبين 

  :ويقسم إلى جزأين  ،األول الجانب 
ـ و اسمه ونـسبه ،   :  التعريف بالمؤلف  :ويتضمن  : زء األول   الج  أته العلميـة ،   ه ونـش  دمول

  .ومؤلفاته  وثقافته ، ،وتالميذه وشيوخه 
   : المخطوط على النحو اآلتي يتضمن تحقيق وشرح ودراسة الكتاب :والجزء الثاني 

مـصادر  و ف المؤلف من الكتـاب ،     هدو ، نسبة الكتاب إلى الروداني   و تاب ، تحقيق اسم الك   
 المخطوط التي   وصف نسخ و لبالغة ، ه في ا  راءآومنهج المؤلف في كتابه،   و  كتابه ،  المؤلف في 

  .نماذج من المخطوط ،ومنهج التحقيق ق ،وعتمد عليها في التحقيا
  

ويتضمن النص المخطوط ، أي تحقيق النص من خالل تقـسيمه إلـى مـتن               : لثاني  الجانب ا 
وحاشية وشرح المصطلحات البالغية الواردة في المـتن ، واالستـشهاد باآليـات الكريمـة               
واألحاديث النبوية الشريفة التي تتناسب مع كل مصطلح بالغي وارد فـي مـتن المخطـوط                

 .امضة وترجمة األعالم والتعريف بالكلمات الغ
  

ويشمل الفهارس العامة وتحتوي على فهـرس اآليـات القرآنيـة ،وفهـرس             : الجانب الثالث   
 ي األبيات الشعرية ،وفهرس الشعراء وصدور أبيـاتهم       األحاديث النبوية الشريفة،وفهرس قواف   

وفهـرس   وفهـرس المـصطلحات البالغيـة ،      ،األماكن  وفهرس األعالم،وفهرس   الشعرية،  
  .الموضوعات 
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حـصول علـى النـسخة الثانيـة         من الصعوبات في سبيل ال     اًكثير  هذه الدراسة   واجهت وقد 

العثـور علـى    دينة اإلمارات العربية ،تم      وبفضل اهللا وبمساعدة مؤسسة الماجد بم      ،للمخطوط
خـص  والتنقيب استغرقت عدة أشهر ،كما أ     نسخة المخطوط ،بعد فترة عناء طويلة من البحث         

اإلطالع على نسخ المخطوطـات   التراث العربي التي أتاحت لي     اءبالشكر الجزيل مؤسسة إحي   
  .المتوافرة لديها

 ،ومنها القـرآن الكـريم     ،مراجع  و عدة مصادر  ب اإلستعانهتم  وإلتمام الدراسة على أكمل وجه      
ودالئـل اإلعجـاز     ، ثم كتب البالغة القديمة   ،، ومعاجم اللغة    الشريفة   وكتب األحاديث النبوية  

ـ 626ت  (ومفتـاح العلـوم للـسكاكي       ) هـ471ت( رجانيلعبد القاهر الج   التلخـيص   و )هـ
 عنـد الـسكاكي ألحمـد        البالغة : ومن كتب البالغة الحديثة   . غيرها   و )هـ739ت(للقزويني

حـسبي اهللا ونعـم     المولى القبول   سائال ً  .مطلوب،والبالغة فنونها وأفنانها لفضل حسن عباس       
  .نيب وإليه أ، الوكيل عليه توكلت 
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 )) المؤلف ، والمخطوط ، والكتاب  : (( التحقيق:  األول نبالجا

  

  . والكتاب التعريف بالمؤلف:  األول الجزءأ ـ 

  . اسمه ونسبه ـ1
    .مولده ونشأته العلمية ـ 2
  .وتالميذهشيوخه ـ 3
  .ثقافته ـ 4

  .الروداني الفقيه   أ ـ 
  . الروداني المؤرخ  ب ـ 
  .الروداني الفلكي  ج ـ 
  .والبالغي داني اللغوي الرو د ـ 

  .الروداني الشيخ  هـ ـ 
  . ـ مؤلفاته 5
  
  

   .لمخطوط دراسة اتحقيق و: الثاني  جزءب ـ ال

  .ـ تحقيق اسم الكتاب 1
  .ـ نسبة الكتاب إلى الروداني 2
  .ـ هدف المؤلف من الكتاب 3
  .ـ مصادر المؤلف في كتابه 4
  .ـ منهج المؤلف في كتابه 5
  .ه في البالغة ءـ آرا6
  .عتمد عليها في التحقيق اـ وصف نسخ الكتاب التي 7
  .ـ منهج التحقيق  8
  .ـ صورة للورقة األولى من المخطوط 9
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  :ونسبه اسمه ـ 1
 وهو اسم ،)1() بابن الفاسي (اشتهر في المغرب،  محمد بن سليمان الروداني ،أبو عبد اهللا هو
بن طاهر السوسي الروداني اسمه ، إذ هو ك صيغه أخرى الوهنا  .)2( )ال نسبة إلى فاس( ،له

، من قرى السوس ، )4(ارودانت تببلدة . )3( م1627/هـ 1037 ولد سنة ،المغربي المالكي
لطلب لى السفر ر إضط ا، وبها نشأ وترعرع ، وعندما بلغ سن النضج ،قصىبالمغرب األ
اهللا محمد بن ناصر ا عبد  والزم العالمة أب،حيث تتلمذ على كبار علمائها؛)5(درعة العلم  في 
تخرج على  وصحبه ووالفقه ،،  والحديث ، عوام في التفسير أربعة أ)6()هـ1085ت (الدرعي
مفتي  القضاة هم قاضجلِّمن أووقرأ على كبار المشايخ   مراكش مدينةلى ، ثم رحل منها إيديه

مد بن سعيد والعالمة مح ،)7( )هـ1062ت( السكتاني مهدي عيسىوأب  وهو ومحققها،مراكش
   .)9()هـ1046ت( ومحمد بن أبي بكر الدالئي ،)8()هـ1090(المركاشيالمريغتي 

 ومن شيوخه في ، ، ولكنه تتلمذ في علم الفلك التجريبيعلم علم الحكمة والمنطق وقد ت
   .)10( )هـ 1066ت( براهيم المعروف بسيدى قدورة إد بنسعي الجزائر

  ـــــــــــــ
  .202 ص /4 ج، أعيان القرن الحادي عشر ثر فيخالصة األ المحبي ، ـ1
بر المغرب من بالد البربر ،وهي حاضرة البحر وأجل مدينة قبل أن  مدينة مشهورة كبيرة على :ـفاس 2

مراكش، وينتشر فيها العمارة ،ونسب إليها أبو عمر عمران بن موسى بن عيسى الفاسي فقيه أهل بتختط 
 .230،ص5البلدان ،ممعجم ياقوت ، .القيروان في وقته 

  . 35ص ، 9 جمعجم المؤلفين ، كحالة ، ـ 3
 قرية من قرى السوس في المغرب األقصى ،والسوس بلدة بالمغرب وهي مدينة عظيمة في :تارودانت ـ4

  .281،ص3معجم البلدان ، مياقوت ، .المغرب العربي 
ة أربعة فراسخ ،ودرعة مدينة مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب الغرب ،بينها وبين سجلماس  :ةُرعدـ5

  . 451،ص2معجم البلدان ،م ياقوت ، .عربية ، وأكثر تجارها اليهود ،وينسب إليها أبو الحسن الدرعي الفقيه 
محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو ): هـ1085ت (  :محمد بن ناصر الدرعي ـ6

 ، المحبي ،خالصة هـ1085 ورعا، وزاهدا ، وتوفى سنة ،كان عابدا، ناسكاً،ر الدرعي الشهير بابن ناص
  . 4/234األثر ،ج

 هوعيسى بن عبد الرحمن أبو مهدي السكتاني مالكي المذهب مفتي مركش وقاضيها :  السكتانيأبو مهدي ـ7
  المحبي ، ،هـ1062علم بالمغرب عن شيوخ وقادة أجالء ،وتوفى في عام ولد بمراكش ،وبها نشأ ،وأخذ ال

   .226ـ225 ص /3 جثر في أعيان القرن الحادي عشر ،صة األخال
محمد بن سعيد المريغتي السوسي األصل ،والمنشأ نزيل مراكش كان إماماً عالماً في هو: محمد المريغتي  ـ8

المحبي هـ 1090عون في عام غيرها ،وكانت وفاته شهيداً بالطاالتفسير ،والحديث ،والفقه ،وعلوم العربية و
   .457 ص /3 جثر في أعيان القرن الحادي عشر ،خالصة األ

أبو عبد اهللا الصنهاجي الدالئي ، ولد في عام هو محمد بن أبي بكر بن محمد : ي محمد بن أبي بكر الدالئـ9
  .59،ص6هـ ، الزركلي،األعالم ج1046ام  محدثاً ،وتوفي في زاوية الدالء عهـ نشأ،وتعلم بفاس وكان967

يد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قدورة الجزائري عالم بالمنطق ،من المالكية ،كان هو سع :  قدورةـ سعيد10
   .91،ص3هـ ، الزركلي ،األعالم ،ج1066وتوفى في عام ، مفتي الجزائر ،وكان يدعى االمام المفسر
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عيان العلماء ، ومـنهم نـور       ، وأخذ العلم عن أ    )1(وبعد انتهائه من المغرب األوسط زار مصر      
، والــشهاب )3()هـــ1069(، والــشهاب الخفــاجي )2() هـــ 1066( ري األجهــوالــدين 

  .)5( )هـ1069(، ومحمد بن أحمد الشوبري)4()هـ1069(وبيليالقَ
  .ثم رحل إلى الحرمين وجاور بمكة ، والمدينة سنين عديدة ، وهو مكب على التصنيف 

  .)7(هـ 1094، ومكث فيها فترة من الزمن  حتى توفي ودفن فيها سنة )6( وزار دمشق
الذي اشتهر في القـرن الحـادي         هذا أهم ما ورد في سيرة هذا  المحدث ، والعالم الفلكي ،            

وذكره البغدادي والزركلي باسم محمد بن محمد بـن         .السابع عشر الميالدي    / عشر الهجري   
  .)8(عبد اهللا الروداني  الدين أبي  المكي شمسلسوسيسليمان بن فاسي بن طاهر  ا

  .)9( المصادر ورد باسم محمد بن سليمان بن الفاسي الرداني المكيوفي بعض 
وبعد التحقيق في معظم المصادر التي ذكرت سيرته فإن أغلب المصادر تشير إلى أن اسـمه                

   . الرودانيهو محمد بن محمد بن سليمان 
  ـــــــ

فتوح مرو بن العاص     سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح ،عليه السالم ،وهي من                :صرـ مٍ 1
عشرون رضها تسع و  أفي أيام عمر بن الخطاب ،رضي اهللا عنه ،طول مصر أربع وخمسون درجة وثلثان و              

  .137،ص5معجم البلدان ،مياقوت ، .درجة وربع في اإلقليم الثالث ، 
من د الرح علي بن زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين عب          هو)هـ  1066( :األجهوري   نورالدين   ـ2

الدين األجهوري ،نسبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصر المالكي شـيخ المالكيـة              بن علي أبو اإلرشاد نور    
  .216ص/2يان القرن الحادي عشر ، جع،محدثًا،فقيها، بر في الفقه ،والبالغة ،والمنطق ،خالصة األثر في أ

الملقب بشهاب الدين الخفـاجي     أحمد بن محمد بن عمر قاضي القضاة         )هـ1069ت  ( :الشهاب الخفاجي   ـ3
على تفوقه وبراعته ،وله عدة مؤلفات      صاحب التصانبف السائرة وأحد أفراد الدنيا المجمع        المصري الحنفي ،    

 وكانـت   منها ديوان األدب في ذكر شعراء العرب ،وشرح الشفاء ،وشرح الغواص ،كتاب السوائح وغيرها ،              
   .371ص/1ادي عشر ،ج أعيان القرن الحخالصة األثر في  ،وفاته سنة تسع وستين وألف

،اإلمام العالم   الشافعي الشيخ أحمد بن أحمد بن سالمه المصري القليوبي       هو) 1069ت   ( :الشهاب القليوبي ـ4
ن كثير الفائدة نبيه القـدر أخـذ الفقـه          لمحدث أحد رؤساء العلماء المجمع على نباهته وعلو شأنه وكا         الفقيه ا 

الزمه ثالث سنين،وله مؤلفات كثيرة منها حاشية على شرح المنهاج للجـالل             الشمس الرملي و   والحديث عن 
لى شرح التحرير ،وحاشية على شرح األزهرية ،وكتاب في الطب جامع ومناسك الحـج              عالمحلي ،وحاشية   

خالصة األثر في أعيان القـرن      المحبي ،   وكانت وفاته في أواخر شوال سنة تسع وستين وألف ،         .وغير ذلك   
  .205ـ204ص/1ر ،جالجادي عش

 محمد بن بن أحمد الملقب بشمس الدين الخطيب الشوبري الشافعي           )1069ت  : ( محمد بن أحمد الشوبري   ـ5
بـشافعي  وحظي حظوة في الفقه لم يحظها أحد في عصره ،ولقب            هـ ، وكان فقيها   977المصري ،ولد سنة    

  .372ص/ 3 جثر في أعيان القرن الحادي عشر ،خالصة األالمحبي ، ، الزمان
 البلدة المشهورة قصبة الشام ،وهي جنة األرض بال خالف لحسن العمارة ونضارة بقعتها وكثرة               :ـ دمشق   6

معجـم البلـدان     ياقوت ،    .الفاكهة فيها وكثرة مياهها ،وقيل سميت بذلك ألنهم دمشقوا  في بنائها أي أسرعوا               
   .   465 ـ463،ص2م
 .92معجم األدباء ، ص:   الجبوري ـ7

 / 6 الزركلي ، األعـالم ، ج      و. 298هدية العارفين وأسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، ص         : بغدادي   ال ـ8
  . 151ص

 .488ص/ 9  بروكلمان ، تاريخ األدب العربي ،جـ9
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  :مولده ونشأته العلمية ـ 2
ـ 1037( قـصى    المغـرب األ    فـي  قرى السوس ،  من  تارودانت   ببلدة   ولد  ،)م  1627 - هـ

 ، حيث تتلمذ    ي درعة نضج اضطر إلى السفر لطلب العلم ف       وعندما بلغ سن ال    .)1( فيها وترعرع
  .علمائها  فيها على كبار

، فقرأ  )2( يالدرع الزم فيها الشيخ محمد بن ناصر     ،  أربعة أعوام بزاوية بني ناصر      وأقام فيها   
  .  وغيرها من العلوم، والتصوف ليه التفسير ، والحديث ، والفقه ،ع

رس ، ولقاء الـشيوخ ،      ا عن مجالس الد   الزيادة من العلم فيطوف المغرب بحثً     لى  وتتوق نفسه إ  
محمد بـن   ، فأخذ بها العلم على يدي الشيخ أبي عبد اهللا           )4(، ونزل مراكش    )3( فدخل سجلماسة 

  وقاضي القضاة بها    ،، مفتي مراكش  )6(اني  بي مهدي عيسى السكت   ، والشيخ أ  )5(ي  غتيسعيد المر 
 الشيخ محمد بـن أبـي بكـر         والنحو على يدي  ، خذ اللغة اوية الدالء ،فأ  لى ز إنتقل إ بعد ذلك   و

 ،وتنجـيم ،ة   علوم الحكمة من هيئ    نزل بها طالبا للعلم ، خاصة     ومن ثم قصد فاس ف    ،  )7( الدالئي
  .ليها كان في نفسه رغبة شديدة إقد منطق ، وو،وحساب 

لى مراكش مـن جديـد      اد إ ثم ع   . التصوف   م فأخذ عنه  فاس التقى بأعيان العلماء   وفي مدينة   
  ، ه يبحث عن شيوخ التـصوف     طواففي ت وهو، وكان    يغتيسعيد المر ليالزم شيخه محمد بن     

  . واالنتساب إلى طرقهم  ،تبرك بلقائهم يف
على مدى تأثره بمبادئ علمائـه الـذين        أيضاًويدل   ، الشديد للتصوف  حبهوهذا يدل على مدى     

 ، في تلك الفترة مثـل الطريقـة الـشاذلية          واسع  بشكل التي انتشرت وتأثروا بالطرق الصوفية    
  .والطريقة القادرية 

  
  ـــــــ

  .202ص، 4ج ثر ، صة األ خالالمحبي ، ـ 1
    .4 بن ناصر الدرعي ، سبق تخريجه ص محمد ـ2
  .192ص/ 3، مالبلدان  معجم :ياقوت مدينة في جنوب المغرب في طرف بالد السودان ،: ـ سجلماسة 3
ر عشرة أيام في وسط بالد البربـر        دينة بالمغرب وهي في البر األعظم بينها وبين البح         أعظم م  :ـمراكش  4

وبها بساتين بينها وبين جبل درن ثالث فراسخ وهـو          .هـ  470وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين سنة         
   .94،ص5ياقوت ،معجم البلدان ،م. في جنوبها 

  .4ريجه صسبق تخ ،ي غتيأبو عبداهللا محمد بن سعيد المرـ 5
  .4،سبق تخريجه ص مهدي عيسى السكتانيـ أبو6
  .4 سبق تخريجه ،ص ،محمد بن أبي بكر الدالئي  ـ7
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 )1(فمكث مدة في الجزائـر    طلب العلم ،  لى   إ ورغبة منه في طلب العلم ولقاء أهله ، شد الرحال         
 والزمه فـي    ،)2(أخذ عن الشيخ سعيد بن إبراهيم قدورة الجزائري       فنال حظه من التعليم فيها، ف     

 ،مـصر   ثم بعد ذلك سافر إلى       .)3(ته فيما يحمله من رواية واسناد       ويعتبر عمد . مختلف العلوم 
ـ  واشتهر أمره في  ،ثم شد الرحال إلى المشرق     .  فيها أعيان العلماء  العلم عن أخذ  و  ،  )4(ازالحج

ين وجاور  ثم رحل إلى الحرم    .لى التأليف فحاز رضى الناس وقبولهم       فدرس ، وقرأ، واتجه إ    
 إلـى   ثـم توجـه    ،قـراء   اإلو،على التـصنيف    كب   وهو م  ،سنين عديدة )6( والمدينة   ،)5(بمكة

  .م1670-هـ 1081 في سنة  )7( القسطنطينية
   

  

  

  

  

  

  ـــــــــ
1مدينة تقع على ضفة البحر بين إفريقية والمغرب ،ولها أسواق ومسجد جامع ،ومرساها مأمون               :زائر  ـالج 

واألندلس وغيرها ،وينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمـد          يها أصحاب السفن من إفريقية      له عين عذبة يقصد إل    
  .133، ص2ياقوت ، م. بن محمد ابن الفرج الجزائري المصري 

  .4ـسعيد بن إبراهيم قدورة الجزائري ،سبق تخريجه ص2
  .208، ص الترغي ، فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة -3
سمي الحجاز  :  سمي الحجاز حجازاً ألنه فصل بين الغور والشام وبين البادية ،وقال األصمعي              : ـالحجاز4

. ألنه حجز بين تهامه ونجد ،فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية ،والحجـاز اثنـا عـشرة داراً                   
   . 218، ص2ياقوت ،معجم البلدان ، م

5ألنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم ،ويقال إنما سـميت مكـة            حرام ،وقيل سميت مكة      بيت اهللا ال    :ةُكَّـم
طولها من جهة المغرب ثمان وسبعون درجة وعرضها ثالث وعشرون درجـة تحـت              إلزدحام الناس بها ،و   

  .182 ، ص5 ياقوت ،معجم البلدان ، م.نقطة السرطان ،وهي في اإلقليم الثاني 
رب ستون درجـة ونـصف      ،وطول المدينة من جهة المغ    ) صلى اهللا عليه وسلم     (ل   مدينة الرسو   :ةُـالمدين6َ

ياقوت، . شرون درجة وهي في اإلقليم الثاني ، وهي بمقدار نصف مكة وفيها نخيل كثيرة ومياه                وعرضها ع 
  .82، ص 5معجم البلدان ، م

        عمرها ملك من ملوك     ملكاً، ، وكان بها منهم تسعة عشر     مدينة كانت رومية دار ملك الروم      :قسطنطينية  ال -7
        بها من وجهـين ممـا يلـي الـشرق     حيط فسميت باسمه ،ولها خليج من البحر ي،قسطنطين :يقال له، الروم  

  . 43ص ، 5م ،  معجم البلدان :ياقوت الحموي  .والشمال ،وجانباها الغربي والجنوبي في البر 
  
  


