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اإلنسانوة
املستخلص
أصبحت دراسات أدب الرحبلت الجغرافية مف الدراسات االجتماعية الميمة كخاصة

الكصفية منيا كالعممية كالتي رفدتنا بمعمكمات قيمة عف بعض البمداف مف الناحية الجغرافية
كالسكانية كاالقتصادية كالعممية فضبلن عف العادات كالتقاليد لمشعكب التي يمر بيا ىؤالء

الرحالة كأصفيف ىذه المجتمعات كطريقة معيشتيـ كأعماليـ فضبلن عف عاداتيـ كتقاليدىـ التي

يمركف بيا ،تحدثت الدراسة عف حياة الرحالة ابف جبير فضبلن عف المجالس الكعظ التي
حضرىا في مكة المكرمة كمدينة بغداد كدمشؽ.

Councils scholars and preachers from a trip Ibn Jubair (Die 614
)AH/1217BC
Abstract

Literature studies have become geographic journeys of important social
studies and especially descriptive ones, scientific, which have given us valuable
information on some of the countries of the geographic, demographic, economic
and scientific point of view as well as the customs and traditions of the people

going through these travelers with information describing these communities and
their way of life and their work as well as the customs and traditions that are
experiencing Included study the life of the traveler as well as scientific councils
attended in Mecca and the city of Baghdad and Damascus.

املؼدمة:
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ االنبياء كالمرسميف محمد صمى اهلل عميو كعمى

الو كصحبو أجمعيف ،لدراسة الرحبلت الجغرافية أىمية كبيرة في الدراسات االجتماعية كالتي
يستنبط مف خبلليا أف يستنبط منيا دراسات كثيرة كمتشعبة ذات قيمة عممية كبيرة اذ مف

خبلليا نطمع عمى نكاحي مختمفة مف تاريخنا المجيد ،كمنيا حمقات المكاعظ كالعمـ مف خبلؿ
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ىذه الرحبلت أذ أف ىذه المشاىدات قد أفادتنا كأطمعتنا عمى أمكر ميمة كليذا جاء اختيارنا
لمكضكع مجالس العمماء كالكعاظ مف خبلؿ كتاب رحمة ابف جبير (ت614ق).

كيعد ابف جبير كاحدان مف الرحالة المسمميف كالجغرافييف المشيكريف ،كيعد مف الذيف

دكنكا مشاىداتيـ الحية لمعادات كالتقاليد كالشعائر دينية كاالحتفاالت المختمفة لمبمداف التي زارىا

في رحبلتيا المتعددة ،كأف معمكماتو تعد كثائؽ ىامة ألنو كاف حسف المبلحظة كصريح

العبارة.

كعدت رحمتوُ مصد انر ىامان لمباحثيف في مجاؿ التأريخ كعمـ االجتماع كالحضارة العربية
في القرف السادس اليجرم /الثاني عشر الميبلدم.
تحدثنا في البحث عف أسمو كنسبو كرحبلتو كمنيجيتو كمؤلفاتو ككفاتو كتطرقنا الى

مجالس الكعظ في البيت الحراـ كبغداد كدمشؽ التي ذكرىا في رحمتو.
 -1امسه ونسبه:

محمد بف احمد بف جبير بف محمد بف جبير بف سعيد بف جبير بف سعيد بف جبير بف

سعيد بف جبير بف محمد بف مركاف بف عبد السبلـ بف مركاف بف عبد السبلـ بف جبير(،)1

الذم يعكد الى كنانة بف خزيمة بف مدركة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف،

كالتي تعد مف القبائؿ العربية المشيكرة( ،)2مما يذكر جد ابف جبير الرابع عشر عبد السبلـ بف

مركاف ىك الذم عبر البحر في طالعة بمج بف بشر القشيرم الى االندلس(.)3
 -2كنوته:

تكنى محمد بف جبير بأبي الحسف نسبة لكلده األكبر الحسف ،كمنو مف كناه بأبي

الحسيف(.)4

 -3لؼبه:
لقب ابف جبير بعدة القاب منيا ،منيا الكناني نسبة الى قبيمتو كنانة( .)5كلقب

باألندلسي ألنو كلد كسكف في جزيرة االندلس( ،)6لقب بالشاطبي النو رحؿ الييا كاخذ عمكمو

فييا عمى يد مشايخيا( ،)7كلقب بالبمنسيبلنو كلد كنشأ كترعرع فييا

لحذاقتو كعممو الكاسع(.)9
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 -4حوــاتــه االولــى:
أ -والدتــه :
ذكر ابف االبار اف ابف جبير كلد في مدينة شاطبة سنة (545ق 1145/ـ)

()15

كبعض المصادر اشارت الى اف كالدتو كانت في مدينة بمنسية كلكنيـ اختمفكا في سنة الكفاة

بيف (539ق ك545ق) لكف اتفقكا عمى اف كالتو كانت في اليمة السبت مف ربيع االكؿ(.)11

ب -نشأتهواسرته :

نشأ ابف جبير في بيت عمـ اذ ذكر المؤرخكف باف كالده كاف يمقب بالرئيس االماـ

ككاف محدثان( .)12كانتقؿ الى مدينة شاطبة مع كالده كسمع منو كسمع القراءات كالحديث مف

ابي الحسف بف ابي العيش الذم كاف ذا عمـ كاسع كمف اصحاب القراءات المشيكريف(،)13

كاخذ عمـ العربية عف ابف يسعكف في شاطبة( ،)14كاجاز لو ابك الكليد ابف الدباغ( ،)15كاخذ
جؿ قراءاتو عف محمد بف عبد اهلل التميمي( .)16كمف اسرتو الذيف برعكا في التأليؼ ابف اختو

صفكاف بف ادريس صاحب مصنؼ زاد المسافر(.)17

كاما مذىبو فأف ابف جبير اتخذ المذىب المالكي ،كتفقو بو عمى يد شيكخو الكبار(.)18

 -5صػاته:
كاف ابف جبير عالما اديبا بارعا شاع ار مجيدا فاضبل صالحا زاىدا ،نزيو اليمة ،كريـ

االخبلؽ ،انيؽ الطريقة في الخط ،زىده في نياية حياتو بعد اف حصؿ عمى الكثير مف الماؿ

كالثركة(.)19

 -6ذووخه:
تعمـ ابف جبير عمى يد اجؿ العمماء كالفقياء كالمحدثيف في عصره رغـ اف كالده كاف

يعد مف جيابذة العمماء كالمحدثيف كالذم لقب باإلماـ الرئيس( ،)25كلكنو اراد البنو اف يأخذ مف
العمكـ المختمفة كعمى أيدل العمماء الحفاظ حتى يككف البنو عمما كاسعا ينتفع بو الناس كمف
اشير ىؤالء العمماء:

أ -احمد بف جبير ابي جعفر اإلماـ الرئيس كالده(.)21

ب -اإلماـ الحافظ ابي الغازم الفاسي(.)22
ج -ابف الحاج(.)23
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د -ابك الحسف عمي بف محمد بف ابي العشائر ،ق أر عميو القرآف العظيـ كحدث بجميع
ركاياتو المشيكرة(.)24

ق -سمع مف الخشكعي في دمشؽ كحدث عنو(.)25
ك -ابك عبد اهلل االصيمي(.)26

ز -عمر الميانشي ،التقى بو في دمشؽ كحدث عنو(.)27

ح -بف ابي العيش محمد بف احمد بف عبد الرحمف المخمي المراكشي(.)28
ط -ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيس التميمي ،كالذم ق أر عميو كتاب الشفا لمقاضي
عياض(.)29

 -7تالموــذه:
بعد اف اخذ العمـ مف عمماء عصره كمشايخو في ارجاء متفرقة مف الببلد االسبلمية

أ صبحت ألبف جبير مكانة عممية كحمقات دراسية كعرؼ بيف المشايخ كالمحدثيف كالفقياء
فضبل عف شيرة ابيو المرمكقة فصار لو تبلميذ يسمعكف منو كيدكنكف عنو كيحدثكف بحديثو

كمف اشير ىؤالء:

أ -تاج الديف أبك الحسف عمي بف احمد بف عمي بف محمد بف الحسف القيسي بف الشيخ
ابي العباس القسطبلني المصرم المكي الفاسي(.)35

ب -ابك تماـ بف اسماعيؿ ،اخذ عنو سمعا كلفظا(.)31

ج -تاج الديف ابك البركات ابراىيـ بف احمد بف عمي بف حسيف االنصارم ،اذ كاف اماما
لجامع قميكب(.)32

د -ابك الحسف عمي بف سميماف بف احمد بف سميماف االنصارم القرطبي ،اذ سمع مف ابف
جبير كتاب التيسير(.)33

ق -الحافظ زكي الديف عبد العظيـ(.)34
ك -الحافظ المنذرم زكي الديف ابك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد اهلل بف سبلمة
بف سعد بف سعيد المصرم الفاسي(.)35

ز -ابك الحسف محمد بف الحسيف بف عتيؽ الربعي(.)36

ح -الحافظ رشيد الديف ابك الحسيف يحي بف عمي بف عبد اهلل بف ابي الفتح القرشي
المصرم المكي المعركؼ بالعطار(.)37
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ط -الشريؼ ابك عبد اهلل محمد بف الحسيف الحسني السرسناكم(.)38

م -ابك العباس احمد بف عمي(.)39
ؾ -الكماؿ الضرير(.)45

ؿ -محمد بف يكسؼ بف عنبسة البممسي(.)41

ـ -ابك المكارـ بف الحباب السعدم عبد الكىاب بف القاضي ابك الفضؿ احمد بف محمد
بف عبد العزيز بف الحسيف(.)42

ف -مجد الديف ابك محمد عبد العزيز بف الحسيف بف الحسف الخميمي الدارم المخمي
المصرم كالد الصاحب عمر(.)43

 -8عصــره:
ظير ابف جبير في عصر المكحديف عندما كانت السمطة بيدىـ في المغرب

كاالندلس ،ككاف ىذا العصر يسكده الرخاء كاالزدىار في معظـ نكاحي الحياة كمنيا الحياة
العممية ،فأنتشرت المكتبات العامة كالخاصة كفي قصكر االمراء كالعمماء كبنكا قصك ار فارىة

تزينيا حدائؽ كبساتيف كتحفيا اشجار الفكاكو كالكركد كاشجار الزينة كالتي تسقى بكاسطة

النكاعير ،كفي الجانب السياسي كانكا يؤكدكف عمى كجكب اقامة العدؿ كالتمسؾ بالشريعة
االسبلمية في كؿ االمكر حتى كصمكا الى درجة عالية مف الرقي في الجانب العسكرم

كالسياسي كالحضارم إذ تكاردت الييـ الكفكد مف كؿ صكب الجؿ عقد المعاىدات كبياف

المكدة كالصداقة كاستقباؿ الشعراء فضبل عف التحصينات العسكرية كبناء االسطكؿ البحرم
كظيكر الكثير مف العمماء كالمفكريف كالمؤرخيف كالفبلسفة(.)44
 -9رحــالتــه:
قبؿ الكلكج في ذكر رحبلتو قيؿ اف سبب الذم دفعو الى القياـ برحمتو االكلى ىك اف

حاكـ غرناطو ايك سعيد عثماف المكحدم الذم كاف ابف جبير كاتبو( ،)45اضطره الى شرب

الخمر في احدل مجالسو( ،)46عند ذلؾ قرر ابف جبير باف يقكـ بحج بيت اهلل الحراـ مف اجؿ

التكفير عف ذنكبو كبذلؾ نبتت في ذىنو االرتحاؿ الى المشرؽ( ،)47اال اننا ال نتفؽ مع ىذا

القكؿ الف ابف جبير يعد مف الفقياء كالمحدثيف الكبار الذيف يشار الييـ بالبناف كتشد الرحمة

الييـ فكيؼ يفعؿ ذلؾ كاهلل اعمـ.
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قاـ ابف جبير بثبلث رحبلت الى المشرؽ اذ ابتدأىا برحمتو االكلى سنة 578ق كقيؿ
في يكـ الخميس ( 3شباط 1185ـ  22 /محرـ  581ق) ،ككانت نقطة انطبلقو نحك المشرؽ
كمف خبلؿ ىذه الرحمة كصؼ ابف جبير كؿ المدف كالقرل كما شاىده فييا مف عجائب
كغرائب كاالبداعات كالصنائع كاحكاليا السياسية كاالجتماعية كاالخبلقية كاالقتصادية

()48

فكصؼ ىذه المدف في جانبيا الديني اذ كصؼ المساجد كالكنائس كاالسكاؽ كالحمامات كالربط

كالتكايا كالخانقاىات كالمدارس كمراكز التعميـ كالجبانات كالقرافات كمشاىد القبكر
كاالضرحة

()49

كمناسؾ الحج كمجالس العمماء كالفقياء كالكعاظ

صادفو مف عكاصؼ

()51

()55

كالقبلع كالحصكف كما

بحرية كبرية كما ارىبيـ كذعرىـ مف حركب الصميبيف عمى سكاحؿ

البحر المتكسط في ببلد الشاـ كمصر مف ببلد المسمميف

()52

كما شاىده مف عبلقات حسنة

بيف المسمميف كالنصارل خبلؿ تمؾ الحركب كسجؿ اعجابو بالقائد صبلح الديف االيكبي كما
قدمو مف مساعدات الى الحجاج الذيف يمركف بيذه االراضي كاعفائيـ مف الضرائب

كالمككس(.)53

اما الرحمة الثانية ،كانت في ( 9ربيع االكؿ 558ق  1189 /ـ) ككانت رحمتو الثالثة

بعد سنة (651ق  1254 /ـ) كالتي استقر بعدىا في االسكندرية كتكفي ىناؾ(.)54
 -10املنازل اليت نزل بهــا:

نزؿ ابف جبير في مبدأ حياتو في مدينة بمنسية التي كلد فييا ثـ انتهقؿ الى مدينة
شاطبة كرحؿ كسكف في غرناطة ثـ مالقة ثـ سبتة كفاس المغربية ،كرحؿ عنيا بعد كفاة

زكجتو( ،)55كرحؿ الى افريقيا كمصر كالشاـ كالحجاز
بالقدس كدمشؽ كاالسكندرية

()57

()56

كرحؿ الى مكة كحدث فييا كحدث

كرحؿ الى عكا كصقمية( ،)58كزار بغداد كحدث فييا( ،)59اما

رحمتو الى الحج فقد صحب ابك جعفر حساف في رحمتو ىذه الى ببلد الحجاز الداء مناسؾ

الحج(.)65

 -11حتـــدوثــه:
حدث ابف جبير خبلؿ رحبلتو الثبلث كفي جميع المدف التي زارىا ،تحدث في الثغر

كالقدس( ،)61كعندما استقر في مصر حدث بقراءة ابي عمرك محمد بف محمد بف سيد الناس

اليعمرم ،لذا يعد ابف جبير مف اشير الشخصيات الجغرافية في القرف السادس اليجرم(.)62
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 -12الوظــائف التـــي تؼلــدهــا:
تقمد ابف جبير في شبابو الكتابة في سبتة المغربية لمسيد ابي سعيد عثماف بف عبد

المؤمف ،كانتقؿ الى االندلس كاصبح كاتبا لكالي غرناطة كحضى مف جراء ذلؾ عمى الجاه
كالثراء ثـ زىد بيا( .)63كتقمد القضاء في الجزيرة الخضراء كشاطبة كدانية(.)64
 -13مصنـػاتـــه:
ذكػػر بعضا المؤرخيف اف ابف جبير دكف شع ار بعد عكدتو مف رحمتو الى الحج

()65

كقاؿ اآلخريف انو لـ يصنؼ في رحمتو كانما دكف معاني ما تضمنتو رحمتو فتكلى ترتيبيا
بعض اآلخذيف عنو ،كلو مصنؼ (نظـ الجماف في التشكي مف اخكاف الزماف) كمصنؼ آخر
بعنكاف (نتيجة كجد الجكانح في تأبيف القرف الصالح) ،إذ يحتكم ىذا الكتاب عمى شعر يرثي

بو زكجتو التي كاف يكف ليا حبا عميقا(.)66

كمف شعره الذم يمتدح فيو صبلح الديف االيكبي عندما رفع الضرائب عف حجاج بيت

اهلل الحراـ فيقكؿ:

رفع ػػت مغ ػػارـ مك ػػس الحج ػػازم كآمن ػػت

اكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ تمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلد

بأنعامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامؿ الغام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابر

()67

كلػػو ابيات قاليػا في دمياط:
نفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ بأخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػػرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
ب ػ ػ ػ ػ ػػالمنطؽ اش ػ ػ ػ ػ ػػتغمكا فقي ػ ػ ػ ػ ػػؿ حقيقت ػ ػ ػ ػ ػػو
كق ػػاؿ ايضا في صبلح الديف:
كسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمت ايػػادي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ فيػػاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

فك ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ل ػ ػ ػ ػ ػػؾ بالش ػ ػ ػ ػ ػػرؽ م ػ ػ ػ ػ ػػف حام ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

متفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي دين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو متزن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؽ

اف الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلء مكك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمنطؽ

()68

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ك و
ارد كعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر

كك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالغرب م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر

()69

 -14منــاظــراتـــه:
بعد تكجو ابف جبير الى المشرؽ جرت بينو كبيف طائفة مف ادباء عصره مخاطبات
ظيرت فييا براعة كاجادة في نظمو الفائؽ كنثره البديع ككبلمو المرسؿ السيؿ الحسف

كاغراضو الجميمة كمحاسنو الظخمة ،كذكره الشيير كرحمتو النسيجة لكحدىا التي طارت كؿ

مطار(.)75
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 -15اقـــوال العلماء فوــه:
ق ػػاؿ ابف اآلبار (ت  658ق  1259 /ـ) نفذا ابف جبير في صناعة النظـ كالنثر

كدكف شعره كعني باآلداب كناؿ بيا دنيا عريضة ثـ رفضيا كزىد بيا ،كلو ثبلث رحبلت الى

المشرؽ(.)71

كق ػػاؿ بعض شيكخػػو :ان ػػو مف العماؿ المشتغميف بأعماؿ السمطاف ككسب مؿ كثراء ثـ

تصدؽ بو(.)72

 -16وفـــاته:
تػ ػػكف ػػي ابف جبيػػر في مدينػػة االسكندرية في مصر ليمة االربعاء ( 27شعباف  614ق

 1217 /ـ) كقيؿ ( 29مف شعباف) ككاف عمره ( 75سنة)(.)73
جمــــالس الـــوعــظ فــــي البوت احلـــرام:
حضكر ابف جبيػ ػر لحمقػػات الدرس كمكاعظ العمماء:

أ -مشاىدة ابف جبير الحمقات التدريسية في البيت الحراـ في مكة المكرمة فيقكؿ(( :كالحرـ
محدؽ بحمقات المدرسيف كاىؿ العمـ كفي جدار الببلط الذم يقابمو ايضا مسطبة تحت

حنايا عمى تمؾ الصفة ،كىك الببلط اآلخذ مف الجنكب الى المشرؽ ،كسائر الببلطات

تحت جداراتيا مساطب دكف حنايا عمييا كالبنياف فييا عمى اجمؿ ما يككف))( .)74إذ

يصؼ ابف جبير حمقات الدرس كالعمـ التي تدرس في البيت الحراـ عمى شتى انكاعيا

مف عمكـ دينية كالقرآءة كالتفسير كالتحفيظ كالحديث كالركايا كاالسناد ،الفقو كاإلفتاء

كاإليضاح لمغامض ،فضبل عف انو يصؼ البناء كامتداده كاماكف الجمكس ككيفية البناء
كيمتدح البناء الجيد(.)75

ب -مشاىدة ابف جبير اجتماع الناس كصبلة اإلستسقاء في مكة المكرمة اذ كصؼ اىؿ
مكة كافة اذ اجتمعكا الناس كافة لئلستسقاء تجاه الكعبة المعظمة بعد اف ندبيـ القاضي
الى ذلؾ كحرضيـ عمى صياـ ثبلثة اياـ قبمو ،فاجتمعكا في ىذا اليكـ (الرابع) المذككر

كقد اخمصكا النيات هلل عز كجؿ ،كبكر الشيبيكف ففتحكا الباب المكرـ مف البيت العتيؽ،
ثـ اقبؿ القاضي بيف رايتيو السكداكيف البسا ثياب البياض ،كاخرج مقاـ الخميؿ اب ارىيـ

( )كعمى نبينا ،ككضع عمى باب البيت المكرـ ،كاخرج مصحؼ عثماف ( )مف
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خزانتو ،ككذلؾ خطب خطبة بميغة كآلى فييا االستغفار ككعظ الناس كذكرىـ كخشعيـ
كحظيـ عمى التكبة كاإلنابة هلل عز كجؿ))(.)76

ففي اياـ الجفاؼ كالقحط يمجأ الناس الى صبلة االستسقاء كخاصة في مكة المكرمة
نيا في ك واد غير ذم زرع فضبل عف انيا تحتضف بيف دفتييا بيت اهلل الحراـ ،اذ اخذكىا سنة

مف رسكؿ اهلل ( ) اذا كانكا يندبكف الناس كيحثكنيـ عمى الصياـ ثبلثة اياـ ،ثـ في اليكـ
الرابع يجتمعكف كيخرجكف خارج مكة الجؿ اقامة صبلة االستسقاء ،ثـ يمركف بمقاـ ابراىيـ

( )البسيف المبلبس البيضاء كيرفعكف المصاحؼ ،ثـ يقكـ فييـ خطيبان يمقي ليـ خطبة
مؤثرة بالناس مممؤة بالمكاعظ كالعمؿ عمى االستغفار كحثيـ عمى الذكر كالخشكع كاالنابة الى

اهلل تعالى كالتكبة الصادقة(.)77

ج -مشاىدة ابف جبير في شير رمضاف لحمقات الكعظ في البيت الحراـ اماـ مقاـ ابراىيـ
( )قرب الكعبة المشرفة اذ يقكؿ(( :كبعد صبلة العتمة ليمة الخميس الخامس عشر
مف الشير المبارؾ (رمضاف) نصب منبر الكعظ ،اماـ المقاـ كصعد كاعظ خراساني
حسف الشارة مميح االشارة يجمع بيف المسانيف (العربي كالعجمي) فأتى في الحاليف
بالسحر الحبلؿ مف البياف ،فصيح المنطؽ بارع االلفاظ ثـ يقمب لسانو لبلعاجـ بمغتيـ

فييزىـ اطرابا كيذيبيـ زف ار كانتحابيـ))(.)78

يتضح لنا اف ابف جبير حضر شير الخير كالبركات في مكة اذ تقاـ جمسات المكاعظ

بعد صعكد الكاعظ عمى منبر معد ليذا الغرض بعد صبلة المغرب ككاف حضكره في اليكـ

الخامس عشر مف شير رمضاف ككاف الذم صعد عمى منبر الكعظ رجؿ مف خراساف ،مرة

يتكمـ بالمغة العربية الفصحى كمرة اخرل بمغتو العجمية ،مما جعؿ الحاضركف ينصتكف اليو
كأنيـ مسحكريف بو مف ببلغة البياف كانتقاء المفردات الرنانة(.)79

جمالس الوعظ يف بغداد
ال يكاد يخمك يكـ جمعة مف جمعاتيـ مف كاعظ يتكمـ فيو كفي ذلؾ طريقة مباركة

ممتزمة يحكطو الناس لبلستماع كاالفادة منو.

أ -مشاهدةابنجبيرمجلسوعظالشيخرضيالدينالقزوينيفيبغداد :
بعد اف كصؿ ابف جبير الى بغداد زار المدرسة النظامية فكجد فقيييا رضي الديف
القزكيني الذم يترأس تدريس الشافعية المشار اليو بالتقدـ في العمكـ االصكلية ،اذ حضرنا
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مجمسو في المدرسة المذككرة بعد صبلة العصر مف يكـ الجمعة الخامس مف شير صفر سنة
( 585ىػ) ،فصعد المنبر كاخذ في القراءة عمى كرسي مكضكعة فتكقكا كشكقكا كاتكا بتبلحيف
معجبة كنغمات محرجة شجية مطربة ،ثـ اندفع الشيخ االماـ المذككر فخطب خطبة سككف
ككقار كتصرؼ في افانيف مف العمكـ في تفسير كتاب اهلل تعالى كايراد اسانيد حديثة تدعميا،

كالتكمـ عمى معانيو ثـ رشقتو شآبيب المسائؿ مف كؿ جانب ،كاجاب كما قصر كتقدـ كما
تاخر ،كدفعت اليو عدة رقاع (اكراؽ) فجمعيا في يده كجعؿ يجيب عمى كؿ كاحدة منيا حتى

فراغو منيا ،كحاف كقت المساء فنزؿ مف منبره كافترؽ الجميع فكاف مجمسو مجمس عمـ ككعظ،

يتسـ بالكقار كالكداعة كالميف ،كنشعر مف جراءه بالبركة كالسكينة ،كلـ تقصر عف انبعاث
عبرتيا فيو النفس المستكينة كالسيما اخر مجمسو سرت بو النفكس حمية كعظة فتشعر باف

اطارىا اصبح خشكعا تفجرت منيا الدمكع كتكالب اليو التائبكف سقكطا( ،)85كرفكعا ،فكـ

كجز ،فيمثؿ مقاـ ىذا الشيخ
جز ،ككـ مفصبل مف مفاصؿ التأبيف طبؽ بالمكعظة ّ
ناصية ّ
المبارؾ ترحـ العصاة كتغمد الجناة ببركة كتداـ العصمة كالنجاة كاهلل تعالى يجازم كؿ ذم
مقاـ عف مقامو كيتغمد ببركة العمماء االكلياء عباده العاصيف مف سخطو كانتقامو برحمتو

ككرمو انو المنعـ الكريـ ال رب سكاه كال معبكد اال اياه .كشيدنا لو فييا مجمسا ثانيا بعد صبلة

العصر مف يكـ الجمعة  12صفر سنة  585ىػ ،حضر ذلؾ المجمس سيد عمماء الخراسانية
رئيس األئمة الشافعية كدخؿ المدرسة النظامية بيز كتطريؼ آماؽ (بسرعة كسكينة) ،تشكقت

لو النفكس ،فاخذ االماـ المتقدـ الذكر في كعظو مسرك ار كمتجمبل بو مف العمكـ عمى حسب
مجمس المتقدـ الذكر كرئيس العمماء(.)81

ب -مشاهدةابنجبيرمجلسوعظ،للشيخرضيالدينالقزوينيفيبغداد:
كشاىدنا مجمسا ثانيا يكـ الخميس  11صفر سنة  585ىػ بباب بدر في قصكر

الخميفة كمناظره مشرفة ليو ،كىذا المكضع المذككر ىك مف حرـ الخميفة ،كخص بالكصكؿ اليو
كالتكمـ فيو ليسمعو مف تمؾ المناظر الخميفة ككالدتو كمف حضر مف الحرـ كيفتح الباب لمعامة

فيدخمكف الى ذلؾ المكضع كقد بسط بالحصر كجمكسو في ىذا المكضع كؿ يكـ خميس فبكرنا

لمشاىدتو في ىذا المجمس المذككر كقعدنا الى اف كصؿ ىذا الحبر المتكمـ فصعد المنبر
كارخى طيمسانو عف رأسو تكاضعا لحرمة المكاف كقد تسطر القراء امامو عمى كراسي

مكضكعة فابتدركا القراءة عمى الترتيب كشكقكا ما شاءكا كاطربكا ما ارادكا كبدرت العيكف
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بارساؿ الدمكع ،فمما فرغكا مف القراء كقد احصينا ليـ تسع آيات مف سكر مختمفات صدع

بخطبتو الزىراء الغراء كاتى باكائؿ اآليات في اثنائيا منتظمات كمشى الخطبة عمى فقرة آخر

آية منيا في الترتيب الى اف اكمميا ،ككانت اآلية(( :اهلل الذم جعؿ لكـ الميؿ لتسكنكا فيو
كالنيار مبص ار اف اهلل لذك فضؿ عمى الناس)) ،فتمادا عمى ىذا كحسف ام تحسيف ،فكاف
يكمو في ذلؾ اعجب مف امسو ،ثـ اخذ في الثناء عمى الخميفة كالدعاء لو كلكالدتو ،ككنا عنيا

بالستر االشراؼ

()82

كالجناب اآلراؼ ،ثـ سمؾ سبيمو في الكعظ كؿ ذلؾ بديية ال ركية كيصؿ

كبلمو في ذلؾ بتآليات المقركءات عمى النسؽ مرة اخرل فأرسمت كابميا العيكف كابدت النفكس

سر شكقيا المكنكف كتطارح الناس عميو بذنكبيـ معترفيف ،كبالتكبة معمنيف ،كطاشت االلباب
كالعقكؿ ككثر الكلو كالذىكؿ ،كصارت النفكس ال تمتمؾ تحصيبل كال تميز معقكال كال تجد

لمصبر سبيبل.

ثـ في اثناء مجمسو ينشد باشعار مف النسيب مبرحة التشكيؽ بديعة الترقيؽ تشعؿ

القمكب كجدا كيعكد مكصفيا النسيبي زىدا ككاف آخر ما انشده مف ذلؾ كقد اخذ المجمس
مأخذه مف االحتراـ كاصابة المقاتؿ سياـ ذلؾ الكبلـ:

ايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤادم اذابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الكجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
يػ ػ ػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػ ػ ػػعد زدنػ ػ ػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػ ػ ػػكل بػ ػ ػ ػ ػ ػػذكرىـ

كاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف قمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحا بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهلل قمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديت يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعد

()83

كلـ يزؿ يرددىا كاالنفعاؿ قد اثر فيو كالمدامع تكاد تمنع خركج الكبلـ مف فيو الى اف
خاؼ االضماـ ،فابتدر القياـ ،كنزؿ عف المنبر دىشا عجبل كقد اطار القمكب كجبل ،كترؾ

و
معمف باالنتحاب كمف متعفر في
الناس عمى احر مف الجمر يشيعكنو بالمدامع الحمر فمف
التراب فيا لو مف مشيد ما اىكؿ مرآه كما اسعد مف رآه ،نفعنا اهلل ببركاتو كجعمنا ممف فاز بو
بنصيب مف رحمتو بمنو كفضمو ،كفي اكؿ مجمسو انشد قصيدا نير القبس عراقي النفس في

الخميفة اكلو:

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػغؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الغػػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاغؿ
يقػػكؿ فيو عند ذكر الخميفة:

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اهلل ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكني ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكذةن

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ىاجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ بسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفح عاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف لبلم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الكام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
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ففرغ مف انشاده كقد ىز المجمس طربا ثـ اخذ في شأنو كتمادل في ايراد سحر بيانو
كما كنا نحسب اف متكمما في الدنيا يعطي مف ممكة النفكس كالتبلعب بيا ما اعطي ىذا

الرجؿ ،فسبحاف مف يخص بالكماؿ مف يشاء مف عباده ،ال االه غيره(.)85

عمى قافية آخر اية منيا ،فمك اف ابدع مف في مجمسو تكمؼ تسمية ما قرأه القراء آية

آية عمى الترتيب لعجز عف ذلؾ فكيؼ بمف ينظميا مرتجبل كيكرد الخطبة القراء بيا عجبل،

((افسحر ىذا اـ انتـ ال تبصركف اف ليك الفضؿ المبيف(.)))86

فحدث كال حرج عف البحر كىييات ليس الخبر عنو كالخبر ،ثـ انو اتى بعد اف فرغ

مف خطبتو برقائؽ مف الكعظ كآيات بينات مف الذكر طارت ليا القمكب اشتياقا ،كذابت بيا
االنفس احتراقا الى اف عبل الضجيج كتردد بشيقاتو النشيج ،كاعمف التائبكف بالصياح كتساقطكا

عميو تساقط الفراش عمى المصباح كؿ يمقي ناصيتو بيده فيجزىا ،كيمسح عمى رأسو داعيا لو،

كمنيـ مف يغشى عميو فيرفع في االذرع اليو( ،)87فشاىدنا ىؤالء يمؤل النفكس إنابة كندامة
كيذكرىا ىكؿ يكـ القيامة فمك لـ نركب ثبج البحر كنعتسؼ مفازات القفر إال لمشاىدة مجمس

مف مجالس ىذا الرجؿ لكانت الصفقة الرابحة كالكجية المفمحة الناجحة كالحمد هلل عمى اف مف
بمقاء مف تشيد الجمادات بفضمو ،كيضيؽ الكجكد عف مثمو كفي اثناء مجمسو ذلؾ يبتدركف
المسائؿ ،كتطير الييا الرقاع فيجاكب اسرع مف طرفة عيف ،كربما كاف اكثر مجمسو الرائؽ مف

نتائج تمؾ المسائؿ ،كالفضؿ بيد اهلل يؤتيو مف يشاء ال االه سكاه( ،)88المذككر ىك صدر الديف

الخ جندم المتقدـ الذكر في ىذا التقييد المشتير المآثر كالمكارـ ،المقدـ بيف االكابر
كاالعاظـ(.)89

كيتضح لدينا اف ابف جبير لـ تفتو حمقة درس اك كعظ اال حضرىا ككاف يستمتع بيا

النيا تخرج مف افكاه خيرة عمماء عصره الذيف اتصفكا بالكثير مف الصفات.

ج -مشاهدةابنجبيرلمجلسالوعظليومالسبت31صفرسنة085هـ.

شيد ابف جبير مجمس الكعظ لمفقيو االماـ االكحد جماؿ الديف ابي الفضائؿ بف عمي

الجكزم بإزاء داره عمى الشط بالجانب الشرقي كفي اخره عمى اتصاؿ مف قصكر الخميفة

كبمقربة مف باب البصمية ،آخر ابكاب الجانب الشرقي كىك مجمس سبت ،فشاىدنا مجمس

رجؿ ليس مف عمر كال زيد ،كفي جكؼ الف ار كؿ الصيد آية الزماف كقرة عيف االيماف رئيس
الحنبمية كالمخصكص في العمكـ بالرتب العممية اماـ الجماعة كفارس حمبة ىذه الصناعة
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كالمشيكد لو بالسيؼ الكريـ في الببلغة كالبراعة ،مالؾ ازمة الكبلـ في النظـ كالنثر ،كالفائض

في بحر فكره عمى نفائس الدرر( ،)95اما نظمو قرضي الطباع مييارم االنطباع ،اما نثره
فيصدع بسحر البياف كيعطؿ المثؿ بقيس كسحباف.

كمف ابير آياتو كاكبر معجزاتو انو يصعد المنبر كيبتدأ القراء بالقرآف كعددىـ نيؼ

عمى العشريف قارئا ،فينتزع االثناف منيـ اك الثبلثة ،آية مف الق ارءة يتمكىا عمى نيؼ بتطريب
كتشكيؽ  ،فإذا فرغكا تمت عمى طائفة اخرل عمى عددىـ آية ثانية ،كال زالكا يتناكبكف آيات مف
صكر مختمفات الى اف يتكاممكا قراءة ،كقد اتكا بآيات مشتبيات ال يكاد المتقد الخاطر

يحصميا عددا اك يسمييا نيفا فاذا فرغكا اخذا ىذا االماـ الغريب الشأف في ايراد خطبتو عجبل
مبتد ار كافرغ في اصداؼ االسماع مف الفاظو در ار كانتظـ اكائؿ االيات المقركءات في اثناء

خطبتو.

كحضرنا لو مجمسا ثالثا يكـ  13صفر سنة  585ىػ بالمكضع المذككر بازاء داره

عمى الشط الشرقي فاخذت معجزاتو البيانية مأخذىا ،فشاىدنا مف امره عجبا ،ىد بكعضو
انفاس الحاضريف سحبا كاساؿ مف ادمعيـ كاببل سكبا ثـ جعؿ يردد في آخر مجمسو ابيات مف

النسيب شكقا زىديا كطربا الى اف غمبتو الرقة فكثب مف اعمى منبره كاليا مكتئبا كغادر الكؿ

متندما عمى نفسو منتحبا ليفاف ينادم يا حسرتا كاحريا كالنادبكف يدكركف بنحيبيـ دكر الرحى
ككؿ منيـ بعد مف سكرتو ما صحى فسبحاف مف خمقو عبرة الكلي االلباب كجعمو لتكبة عباده

اقكل االسباب ال الو سكاه(.)91

مرووات ابن جبري جملالس العلم والوعظ يف دمشق:
أ -دأبت العادة في المسجد أالمكم يجتمع الناس الكثير منيـ بعد كؿ صبلة الصبح فيبدأ
مجمس العمـ كالكعظ يقراءه سبع مف القرأف الكريـ كمثؿ ذلؾ بعد صبلة العصر لقراءات
قرانيو تسمى بالككثرية أعتادكا عمى قراءة سكرة الككثر الى الخاتمة؛ كيحضر مف ىذا

المجتمع الككثرم كؿ مف ال يجيد حفظ القرأف الكريـ ،كالذيف يتجمعكف عمى ذلؾ اكثر

مف ( )555فرد كفي ىذا الجامع مفاخر ،فبل تخمكا القراءة منو صباحان كال مساءان ،ففيو

حمقات لتدريس الطمبة في جميع العمكـ الدينيو كاالدبيو ككذلؾ لممدرسيف فيما أجراءات

كاسعة أذ أف لممالكية زاكية لمتدريس في الجانب الغربي ،حيث يجتمعكف فيما طمبة

المغاربة كليـ فييا أجراء معمكـ(.)92

) ) 89

العدد (( )1أولول) 2015

جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

ب -كفي حاالت العزاء في مدينة دمشؽ ،يجتمع الناس فيو كيستقبمكف المعزيف ليـ كاذا
استكممكا كفرغكا مف القراءة كانتيى المجمس بيـ ،قاـ كعاظيـ كاحدان بعد االخر بحسب
رتبيـ في المعرفة فيكعظ كيذكر كينبو عمى خدع الدنيا كحذر كانشد في المعنى ما

يحضره مف الشعر ثـ يختمكف التعزية لصاحب المصاب كالدعاء لو كلممتكفى ثـ يجمس

كتبله اخر عمى مثؿ ىذه الطريقة حتى ينيكا ما ىـ فيو كيتفرقكا فربما كاف مجمسان نافعا

لمف يحضره مف الذكرل(.)93

تبيف لنا مف خبلؿ دراستنا مجالس العمماء كالكعاظ مف خبلؿ رحمة ابف جبير أمك انر

عده منيا:

 -1أف ابف جبير يعد احد الرحالة الجغرافييف المبرزيف الذم دكنكا رحبلتيـ ،كمما يذكر اف
رحمتو األكلى التي قاـ بيا سنة (581-578ىػ1185-1182/ـ) ،ىي الرحمة الكحيدة

المدكنة مف بيف رحبلتو الثبلث .كالتي زار مف خبلليا مصر كالحجاز كالعراؽ كبعض
مدف الجزيرة العربية كببلد الشاـ كبعض ُجزر البحر األبيض المتكسط ،كدكف خبلؿ
زيارتو ليذه البمداف الكثير مف المشاىدات عف معالميا الحضارية كالثقافية ،كالدينية،
كاالجتماعية ،كالسياسية ،فتككنت بذلؾ مادة تاريخية غزيرة كميمة عف ىذه المناطؽ،

ككانت بعض ركاياتو عف بعض المعالـ كالخدمات غير متكفرة في بعض المصادر ،بؿ
انفرد بيا ىذا الرحالة.

 -2ابتدا ابف جبير رحمتو الكصفية مف االندلس ثـ المغرب حتى كصكلو الى مصر فكضح
عنيا الكثير كعبر البحر االحمر الى جده ثـ الى البيت الحراـ كقضى مكسـ الحج
كسمع مف عممائيا ثـ تكجو الى بغداد كسمع مف معظـ كعاظيا كعممائيا ثـ تكجو الى

دمشؽ كتجكؿ في الشاـ.

 -3تبيف الينا أف ابف جبير لـ يكف فقط رحالو كأنما محدثان كشاع انر كقاضيان متبح انر في عمكـ
عدة.

 -4كصؼ لنا مجالس العمـ كالكعظ كصفان دقيقان مف جانب الكاعظ كمكاف الكعظ كالناس
السامعيف لممكاعظ بشكؿ مبسط كدقيؽ.
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اهلــــوامش:
( )1ابف حزـ ،جميرة انساب العرب ،ج  ،1ص 15؛ ابف جبير ،الرحمة ،ص 44؛ الذىبي ،معرفة القراء ،ج
 ،2ص 654؛ تاريخ االسبلـ ،ج  ،49ص .82

( )2المراكشي ،الذيؿ كالتكممة ،ج  ،2ص .596 – 595
( )3لساف الديف ابف الخطيب ،االحاطة ،ج  ،2ص .146
( )4ابف اآلبار ،التكممة ،ؽ  ،2ج  ،2ص 159؛ ابف سبلـ ،طبقات الشعراء ،ج  ،1ص 63؛ ابف العماد
الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص .59

( )5ابف اآلبار ،التكممة ،ؽ  ،2ج  ،2ص 159؛ التنكخي ،مشكار المحاضرة ،ج  ،7ص 298؛ الذىبي
تاريخ االسبلـ ،ج  ،49ص 82؛ ابف السبلر ،طبقات القراء ،ج  ،1ص 63؛ الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج ،1
ص 41؛ بنياميف التطمي ،الرحمة ،ص 175؛ التاريخ باالعبلـ الكاردة في كتاب البداية كالنياية البف كثير ،ج
 ،1ص  ،335المنشكر عمى مكقع االسبلـ االلكتركني.

( )6ابف الجكزم ،صيد الخاطر ،ج  ،1ص 14؛ ابف بطكطة ،الرحمة ،ص 142؛ ابف دىيش ،الصفا
كالمركة ،ج  ،1ص .55
( )7التنكخي ،نشكار المحاضرة ،ج  ،7ص 598؛ الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ كحالة،
معجـ المؤلفيف ،ج  ،8ص .245

( )8ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ الفاسي ،ذيؿ
التقميد ،ج  ،1ص 41؛ كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج  ،8ص 245؛ ابف دىيش ،الصفا كالمركة ،ج  ،1ص
.55
( )9ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص  ،59ج  ،7ص .115
( )15ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،25ص .159

( )11ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،25ص 159؛ ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص 59؛ محمد
الغازم المكي ،افادة االناـ ،ج  ،1ص 148؛ المكسكعة المكجزة ،ج  ،15ص .776
( )12الفاسي ،الذيؿ ،ج  ،1ص 41؛ ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص .59
( )13ابك العيش المراكشي ،الذيؿ ،ج  ،2ص 671؛ الذىبي ،سير اعبلـ ،ج  ،16ص 81؛ ابف الجزرم،
غاية النياية ،ج  ،2ص .65

( )14الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج  ،2ص .65
( )15الذىبي ،سي اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 82-81؛ ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج  ،2ص .61-65
( )16ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج  ،2ص .65
( )17الزركمي ،االعبلـ ،ج  ،5ص .319

( )18الباباني ،ىدية العارفيف ،ج  ،2ص .159
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( )19ابف اآلبار ،المعجـ في اصحاب القاضي ،ج  ،1ص 146؛ لساف الديف ابف الخطيب ،االحاطة ،ج
 ،2ص 146؛ ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج  ،2ص .65
( )25الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج  ،1ص 41؛ ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص .59
( )21ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ معرفة القراء ،ج
 ،2ص .654

( )22الفاسي ،ذيؿ التقميد ،ج  ،1ص .41
( )23ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص .159
( )24ابف عسكر ،مطمع االنكار ،ج  ،1ص .138
( )25الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص 654؛ التقى بو في دمشؽ كاخذ عنو مقامات الحريرم ،قراءة كسماعا
سنة ( 585ىػ) ،كحدث عنو بيا كاجازه بيا ابك محمد عبد المطيؼ الجندم كابك احمد عبد الكىاب بف عمي
الصكفي كابك محمد بف عساكر كابك ابراىيـ اسحؽ بف ابراىيـ التكنسي المجاكر في مكة كابك جعفر احمد بف
عمي القرطبي نزيؿ دمشؽ.
( )26ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ معرفة القراء ،ج
 ،2ص 654؛ ابف العماد الحنبمي ،شذرات الذىب ،ج  ،5ص .59

( )27ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص .654
( )28الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص .658
( )29الدمياطي ،معجـ شيكخ الدمياطي ،مخطكط مطبكع عمى الشبكة االسبلمية ،ط  2554 ،1ـ؛ ابف سيد
الناس ،عيكف االثر ،ج  ،2ص 417؛ ابف كميكدم ،اثارة الفكائد ،ج  ،1ص .391

( )35الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج  ،2ص .179

( )31مغمطام ،شرح سنف ابف ماجة ،ج  ،1ص .1557
( )32الذىبي ،تاريخ االسبلـ ،ج  ،49ص .258
( )33ابف الجزرم ،غاية النياية ،ج  ،1ص .545
( )34الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص .654
( )35الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج  ،2ص .34
( )36ابف كميكدم ،اثارة الفكائد ،ج  ،2ص .515
( )37الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج  ،2ص .354
( )38الدمياطي ،معجـ شيكخ الدمياطي ،مخطكط منشكر عمى الشبكة االسبلمية ،ط  2555 ،1ـ.
( )39مغمطام ،شرح سنف ابف ماجة ،ج  ،1ص .1557
( )45الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص .654
( )41المراكشي ،الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،ج  ،2ص .473
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( )42الذىبي ،تاريخ االسبلـ ،ج  ،49ص .288
( )43الفاسي ،ذيؿ التقييد ،ج  ،2ص .125

( )44المكسكعة المكجزة في التاريخ االسبلمي (المكتبة الشاممة) ،ج  ،7ص .11
( )45لساف الديف ابف الخطيب ،االحاطة ،ج  ،2ص .231
( )46زيادة ،الجغرافيا كالرحبلت عند المسمميف.165 ،
( )47مؤنس ،الجغرافيا كالرحالة المسممكف.283 ،
( )48المصدر نفسو ،ص .254
( )49المصدر نفسو ،ص .22
( )55المصدر نفسو ،ص .195
( )51المصدر نفسو ،ص .288
( )52المصدر نفسو ،ص .5
( )53المصدر نفسو ،ص .265 - 259 – 35
( )54ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص .159
( )55زكجتو عاتكة اـ المجد بنت الكزير ابك جعفر الكقشي؛ ابف عسكر ،مطمع االنكار ،ج  ،1ص 138؛
الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ الكردم ،التاريخ القكيـ ،ج  ،6ص .298

( )56الزيات ،ادب الركات المسمميف ،مجمة الرسالة ،مج  ،5ص .18
( )57ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص .159
( )58بحكث كدراسات في مجمع المغة العربية في القاىرة (المكتبة الشاممة) ،ج  ،1ص .15
( )59مكي الحسني ،نحك انتقاؿ الكتابة بالمغة العربية (المكتبة الشاممة) ،ج  ،1ص .161
( )65ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،2ص .654
( )61طو عثماف الفراء ،المدخؿ الى عمـ الجغرافية كالبيئة ،ص .46
( )62طو عثماف الفراء ،المدخؿ ،ص .47 - 46
( )63الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ لساف الديف ابف الخطيب ،االحاطة ،ج  ،2ص 146؛
عناف ،دكلة االسبلـ في االندلس ،ج  ،4ص .197

( )64الزركمي ،االعبلـ ،ج  ،5ص .319
( )65الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص 81؛ معرفة القراء ،ج  ،2ص .654
( )66مكسكعة تراجـ القراء االلكتركنية (المكتبة الشاممة) ،ج  ،1ص 119؛ معجـ شعراء العرب (المكتبة
الشاممة) ،ج  ،1ص  119؛ المكسكعة الشعرية (المكتبة الشاممة) مجمع المغة العربية في القاىرة بحكث

كدراسات ،ج  ،1ص .15
( )67ابك شامة ،عيكف الركضتيف ،ج  ،3ص 12؛ النكيرم ،نياية االرب ،ج  ،28ص .373
( )68الذىبي ،تاريخ االسبلـ ،ج  ،4ص .213
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( )69النكيرم ،نياية االرب ،ج  ،28ص .367
( )75لساف الديف ،االحاطة ،ج  ،2ص .146
( )71الذىبي ،معرفة القراء ،ج  ،1ص 327؛ ج  ،2ص .654
( )72الذىبي ،سير اعبلـ النببلء ،ج  ،16ص .81

( )73ابف اآلبار ،التكممة ،ج  ،2ص 159؛ الذىبي ،تاريخ االسبلـ ،ج  ،14ص 582؛ ابف تغرم بردم،
النجكـ الزاىرة ،ج  ،6ص 221؛ محمد الغازم المكي ،افادة االناـ ،ج  ،1ص .148

( )74ابف جبير ،الرحمة ،ص .7
) )75المراكشي ،الذيؿ كالتكممة ،ج  ،2ص .654
) )76المراكشي ،الذيؿ كالتكممة ،ج  ،2ص 658؛ ابف الخطيب ،االحاطة ،ج  ،2ص .234
) )77ابف جبير ،الرحمة ،ص .7 ،8 ،127 ،191 ،259 ،284

) )78المصدر نفسو ،ص  53كما بعدىا ،ص 77كما بعدىا ،ص  154كما بعدىا.
) )79المراكشي ،الذيؿ كالتكممة ،ج  ،2ص .597 ،598
) )85ابف جبير ،الرحمة ،ص.123 ،127 ،152
) )81المصدر نفسو ،ص .168
( )82المصدر نفسو ،ص .681
) )83المصدر نفسو ،ص .138
) )84المصدر نفسو.138 ،
( )85المصدر نفسو ،ص .138
) )86المصدر نفسو ،ص .138
* رضي الديف القزكيني595-512( :ىػ) احمد بف اسماعيؿ بف يكسؼ الطالقاني رضي الديف القزكيني
كاعظ عالـ بالحديث مف اىؿ قزكيف مكلدان ككفاة اقاـ زمنان في بغداد كدرس بالنظامية كاف ايماما
بالشافعية لو (التبياف في مسائؿ القراف) رد بيو عمى الحمكليو كالجيمية ك(تعريؼ االصحاب سكاء

السبيؿ) .السبكي ،طبقات الشافعية ،ج  ،6ص 7؛ الباباني ،ىديو العارفيف ،ج  ،1ص 88؛ الزركمي،
االعبلـ ،ج  ،1ص .69
** المدرسة النظامية :تعد مف اشير مدارس بغداد كاجميا شأنان كاقدميا عيدان تقع في محمة نير المعمي في
الجانب الشرقي مف بغداد اسسيا الكزير نظاـ الممؾ في ذم الحجة مف سنو 457ق كفرغ منيا شير ذم

القعدة مف سنة 459ق .ابك الفداء ،المختصر ،ج  ،2ص .185

) )87المصدر نفسو ،ص .195
) )88المصدر نفسو ،ص .198
) )89المصدر نفسو ،ص .199
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) )95المصدر نفسو ،ص .255
) )91المصدر نفسو ،ص .196
( )92المصدر نفسو ،ص .245 - 244
( )93المصدر نفسو ،ص .268




قائمة املصادر واملراجع:
القراف الكريـ.

ابف اآلبار ،ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف ابي بكر القضاعي( ،ت 658ق).
1ػ المعجـ في اصحاب القاضي ابك عمي الصدفي ،دار صادر( ،بيركت 1885 ،ـ).
2ػ التكممة لكتاب الصمة ،تح :عبد السبلـ اليراس ،دار الفكر( ،لبناف 1995 ،ـ).
االدريسي ،محمد بف محمد بف عبداهلل بف ادريس الحسني الطالبي (ت  565ىػ).

 -3نزىة المشتاؽ في اشتراؽ االفاؽ ،ط  ،1عالـ الكتب( ،بيركت2557 ،ـ).
الباباني ،اسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ البغدادم( ،ت 399ق).

 4ػ ىدية العارفيف ألسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية في
استانبكؿ كاعيدت طباعتو باألكفسيت في دار احياء التراث العربي( ،بيركت 1951 ،ـ).

ابػػف بطكطة ،ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف ابراىيـ المكاتي الطنجي( ،ت 779ق).

 -5رحمة ابف بطكطة ،اكاديمية المممكة المغربية( ،الرباط1417 ،ق).
بنيػػاميف التطيمي ،الرابي بنياميف بف الرابي يكنة التطيمي النبارم االسباني الييكدم.
 -6رحمة بنياميف التطيمي ،ط  ،1المجمع الثقافي في ابك ظبي ،ابك ظبي 2552 ،ـ).
ابف تغرم بردم ،جماؿ الديف ابك المحاسف يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي( ،ت 874

ق).

 -7النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،ك ازرة الثقافة كاالرشاد القكمي ،دار الكتب المصرية( ،مصر ،د
ت).
التنكخي ،المحسف بف عمي بف محمد بف ابي الفيـ داكد البصرم( ،ت 384ق).

 -8نشكار المحاضرة كاخبار المذاكرة( ،د ـ1391 ،ق).

ابػػف جبيػػر ،ابك الحسيف محمد بف احمد بف جبير الكناني االندلسي الشاطبي البمنسي( ،ت 614ق).
-9رحمة ابف جبير (اعتبار الناسؾ في ذكر اآلثار الكريمة كالمناسؾ) ،دار صادر( ،بيركت ،د ت).
ابػػف الجزرم ،شمس الديف ابك الخير محمد بف محمد بف يكسؼ( ،ت 833ق)
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 -15غاية النياية في طبقات القراء ،عني بنشره ألكؿ مرة ج .برجستراسر عاـ 1351ق ،مكتبة ابف تيمية،
(د ـ ،د ت).
ابػػف الجكزم ،جماؿ الديف ابك الفرج عمي بف محمد( ،ت 597ق).
 -11صيد الخاطر ،اعتناء حسف المساحي السكيداف ،ط  ،1دار القمـ( ،دمشؽ 2554 ،ـ).
ابػػف حزـ ،ابك محمد عمي بف سعيد االندلسي( ،ت 456ق).

 -12جمي ػرة انساب العرب ،نشر كتحقيؽ :ليفي بركفنيساؿ ،دار المعارؼ( ،مصر 1948 ،ـ).
ابػػف الخطيب ،ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف سعيد السمماني المكشي الغرناطي االندلسي( ،ت 776ق).
 -13االحاطة في اخبار غرناطة ،ط  ،1دار الكتب العممية( ،بيركت1424 ،ق).
الدمياطػػي ،ابك محمد شرؼ الديف عبد المؤمف بف خمؼ الشاطعي( ،ت 755ق).

 -14معجـ شيكخ الدمياطي ،مخطكط منشكر في برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة
االسبلمية ،ط 1554 ،1ـ.
الذىبػػي ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز التركماني( ،ت 748ق).
 -15معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاالعصار ،ت ح :بشار عكاد معركؼ كشعيب االرناؤكط كصالح
ميدم عباس ،ط  ،1مؤسسة الرسالة( ،بيركت1454 ،ق).

 -16تاريخ االسبلـ ،ت ح :عمر عبد السبلـ التدمرم ،ط  ،2دار الكتاب العربي( ،بيركت1993 ،ـ).
مكسسو الرسالة( ،بيركت.)1985 ،
ناككط ،ط ُ ،3
 -17سير اعبلـ النببلء ،تح :شعيب االر ُ
الزيات احمد حسف باشا( ،ت ا388ق).
 -18ادب الركاة المسمميف ،مجمة الرسالة ،مجمد .56

ابف السبلر الشافعي ،عبد الكىاب بف يكسؼ بف ابراىيـ( ،ت 782ق).

 -19طبقات القراء السبعة كذكر مناقبيـ كقرائيـ ،تح :احمد محمد عزكز ،ط  ،1المكتبة العصرية( ،بيركت،
 2553ـ).
ابف سيد الناس ،فتح الديف ابك الفتح محمد بف محمد بف محمد بف احمد اليعمرم الربعي( ،ت 734ق).

 -25عيكف االثر في المغازم كالشمائؿ كالسير ،تعميؽ :ابراىيـ محمد رمضاف ،ط  ،1دار القمـ( ،بيركت،
1993ـ).
ابػػك شامة ،ابك القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف اسماعيؿ بف ابراىيـ المقدسي الدمشقي (ت 665ق).
 -21عيكف الركضتيف في اخبار الدكلتيف النكرية كالصبلحية ،تح :ابراىيـ الزيبؽ ،ط  ،1مؤسسة الرسالة،
(بيركت1997 ،ـ).

ابػػف عسكر ،ابك بكر محمد بف محمد بف عمي بف خميس المالظي( ،ت 639ق).

 -22مطمع االنكار كنزىة البصائر كاالبصار ،تقديـ كتخريج كتعميؽ :عبد اهلل المرابط الترغي ،ط  ،1دار
الغرب االسبلمي في بيركت كدار االماف لمنشر كالتكزيع الراط( ،بيركت ،الرباط1999 ،ـ).
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عنػػاف ،محمد عبد اهلل عناف المصرم( ،ت 456ق).

-23

دكلة االسبلـ في االندلس ،ط 1995 /2ك ط  ،1997 /4مكتبة الخانجي( ،القاىرة،1995 ،

.)1997
الفاسي ،تقي الديف ابك الطيب محمد بف احمد بف عمي المكي الحسني( ،ت 832ق).
 -24ذيؿ التقييد في ركاة السنف( ،االسانيد ،تح :كماؿ يكسؼ الحكت ،ط  ،1دار الكتب العممية( ،بيركت،
1995ـ).

ابك الفداء ،عماد الديف اسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد بف عمر شاىنشاه بف ايكب (ت 732ىػ).
 -25المختصر في اخبار البشر ،ط  ،1المطبعة الحسينية( ،مصر ،د ت).
القزكيني ،زكريا بف محمد بف محمكد (ت  682ىػ).

 -26اثار الببلد كاخبار العباد ،دار صادر( ،بيركت ،د ت).
ابف كميكدم ،ابك سعيد صبلح الديف خميؿ بف كميكدم بف عبد اهلل الدمشقي( ،ت 761ق).
 -27اثارة الفكائد المجمكعة في االشارة الى الفكائد المسمكعة ،تح :مرزكؽ بف ىياس آؿ مرزكؽ الزىراني ،ط
 ،1مكتبة العمكـ كالحكـ( ،د ـ2554 ،ـ).
محمد الغازم المكي ،عبد اهلل بف محمد بف الغازم المكي الحنفي( ،ت 1365ق).

 -28افادة االناـ بذكر اخبار بمد اهلل الحراـ ،تح :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش( ،د ـ ،د ت).
الم ػراكشي ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ االنصارم االكسي( ،ت 753ق).
 -29كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،تح :احساف عباس ،ط  ،1دار الثقافة( ،بيركت،
1965ـ).

مغمطام ،ابك عبد اهلل عبلء الديف بف قمج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي( ،ت  762ق).

 -35شرح سنف ابف ماجة (االعبلـ بسنتو عميو السبلـ) ،تح :كامؿ عكيضة ،ط  ،1مكتبة نزار مصطفى
الباز( ،السعكدية1999 ،ـ).
النكيرم ،شياب الديف احمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي التيمي( ،ت 733ىػ)
 -31نيايو االرب في فنكف االدب ،ط  ،1دار الكتب كالكثائؽ القكمية( ،القاىرة.)1915 ،

ابف الكردم ،سراج الديف ابك حفص عمر بف المظفر البكرم القرشي المعرم (ت  852ىػ).

 -32خريدة العجائب كفريدة الغرائب ،تح :انكر محمكد زناتي ،ط  ،1مكتبة الثقافة ،القاىرة.
الزركمي ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي (ت 1396ىػ).
-33االعبلـ ،ط  ،15دار العمـ لممبليف( ،بيركت.)2552 ،
رضا ،محمد رشيد عمي كاخركف( ،ت 1354ىػ).

 -34بغداد في القرف السادس اليجرم ،مجمة المنار ،المجمد العاشر ،عدد اجزائيا ( )35كاممة.
كحالة ،عمر بف رضا بف محمد بف راغب بف عبد الغني الدمشقي( ،ت 1458ق).
 -35معجـ المؤلفيف ،مكتبة المثنى بيركت كدار احياء التراث العربي( ،بيركت ،د ت).
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