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احلرةت العلميت ادلصاحبت لقوافل احلج ادلغربيت خالل العصر العخماني

(دراسة تاريخية)

د /سامح إبراهيم عبذ الفتاح عبذ العزيز

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
كمية المغة العربية ،جامعة األزهر بالمنصورة

ملخص البحج :

يتناكؿ البحث الممارسات العممية المصاحبة لقكافؿ الحج المغربية البرية خالؿ العصر

العثماني خالؿ مدكنات الرحالة أنفسيـ.

فيناؾ عدد مف العمماء رحمكا ضمف القكافؿ ,كدكنكا مذكراتيـ كمشاىداتيـ عف الطريؽ أثناء

اخر مف المعمكمات انصب جميا عمى األنشطة
السير أك التكقؼ في المحطات ,فترككا لنا كما ز نا
العممية مف التدريس كحضكر مجالس العمـ في محطات القكافؿ ,كزيارة العمماء كالفقياء في
بيكتيـ كما كقع مف مناظرات بينيـ خالؿ ىذه المقاءات كما تحصمكا عميو مف أسانيد ,كما

أنجزكه مف مصنفات تتكافؽ مع فريضة الحج كزيارة مسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

فمدكنات ىؤالء الحجاج كثيقة عممية تضمنت أنكاع األنشطة العممية كأسماء العمماء

الذيف خرجكا مع الركب ,كعمماء المراكز العممية ,كما أكضحت أنكاع العمكـ كأسماء الكتب

التي تصمح لمتدريس أثناء السفر كالمؤلفات أنجزكىا كالتي يتـ شرحيا في دركس نظامية

لطالب يستكممكف مسيرتيـ العممية كيستثمركف الكقت الطكيؿ الذم يقطعكنو في الرحمة
صحبة شيكخيـ ,إضافة إلى دركس دعكية لعمكـ الحجاج في تعميـ مناسؾ الحج كالعمرة

كآداب الزيارة ليصبحكا مؤىميف لتأدية الفريضة.

كبذلؾ تصبح القافمة ككأنيا مدرسة متنقمة عمى الطريؽ تتكفر ليا أدكات ككسائؿ العمـ

كيتسابؽ الطالب كالعمماء في نشاط دائب يتعبدكف في محراب العمـ كىـ متمبسكف بفريضة
الحج يجمعكف مع شرؼ طمب العمـ شرؼ الزماف كالمكاف.

الكممات المفتاحية(عربي) :الحركة العممية – قكافؿ الحج المغربية – العصر العثماني.
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Research Summary (English)
The Research addresses the scientific practices accompanying the
overland Moroccan Pilgrims Convoys during the Ottoman Era through the blogs
of the travelers themselves.
Some scholars traveled in the Convoys and wrote down their diaries and
observations on the road while walking or stopping at the stations, leaving us
with a plenty of information, most of which focused on scientific activities such
as teaching, attending science councils at Convoys stations, visiting scientists
and jurists in their homes, and the debates that took place among them during
these meetings, the evidence they obtained, and the compilations they
accomplished in line with the obligatory Hajj and a visit to the Mosque of the
Prophet (May God Bless Him And Grant Him Peace).
Blogs of these pilgrims constitute a scientific document that included the types
of scientific activities and the names of the scientists who accompanied the people,
the scientists of the scientific centers, as well as the types of science and the
names of books that are suitable for teaching while traveling and the books they
authored and explained in regular lessons for students who complete their scientific
path and invest the long time they spend on the journey with their leaders, in
addition to religious lessons for all pilgrims in teaching Hajj and Umrah rituals and
the etiquette of the visit, so that they become qualified to perform the same.
Thus, the Convoy seems to be a mobile school on the road having the tools
and means of knowledge. Students and scholars compete in constant activity and
receive education in their way to perform Hajj, and they combine between the
honor of seeking knowledge and the honor of time and place.
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ادلقــذمـــت

الحمد هلل رب العالميف كالعاقبة لممتقيف كال عدكاف إال عمى الظالميف ,كالصالة كالسالـ عمى

أشرؼ النبييف كخاتـ المرسميف كرحمة اهلل لمعالميف سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ,كبعد,,

عكؼ كثير مف المؤرخيف عمى دراسة الحياة السياسية في البالد العربية خالؿ العصر

العثماني كأغفمكا في المقابؿ األنشطة العممية كالثقافية التي صكرىا لنا المؤرخكف الغربيكف عمى
أنيا كانت جمكدان ,جاء بعده االحتالؿ الغربي برسالتو الحضارية التي عمرت ىذا الخراب؛
كاف كنا ال ننكر التراجع الذم أصاب الثقافة العربية اإلسالمية تمؾ الفترة ال سيما في العمكـ
التجريبية كالرياضيات كالكيمياء إال أف العمكـ الشرعية كالعربية (عمكـ الجادة في ذلؾ العصر)

كانت كاسعة االنتشار مع أف العثمانييف لـ يطكركىا كما إنيـ لـ يعكقكىا.

إف التاريخ الثقافي في الكاليات العربية إباف العصر العثماني قد طالو كثير مف التشكيو؛

بسبب اعتماد مؤرخينا عمى المصادر األجنبية دكف تمحيص ,كاىماؿ مصادرنا العربية البعيدة

عف ىيمنة الفكر الغربي ,كالتي كتبيا أصحابيا خالؿ ذلؾ العصر خاصة المخطكط منيا,

كمف بيف ىذه المصادر مدكنات الرحالة المغاربة المعاصريف ,كىي تشتمؿ عمى قدر كبير مف
المعمكمات التاريخية كالجغرافية عف بالدىـ كالبالد التي مركا بيا في طريؽ ذىابيـ كعكدتيـ
ألداء فريضة الحج ,باإلضافة إلى تفاصيؿ األنشطة العممية عمى طريؽ الحج المغربي؛

كصفكا فييا المراكز العممية بما تحكيو مف مؤسسات كمدارس تنتظـ فييا الدركس في الحمقات
كيتـ خالليا النقاش ,كتمنح فييا اإلجازات ,كتؤلؼ المصنفات ,كتتكثؽ األسانيد ,فيي تجارب

الرحالة كمف رافقيـ مف أىؿ العمـ.

كيالحظ إبداع المغاربة في تدكيف الرحالت الحجازية خاصة ,فيناؾ عدد كبير مف

العمماء كالكتاب رحمكا إلى الحج كدكنكا مذكراتيـ كمشاىداتيـ عف الطريؽ ,كما حدث خالؿ

اخر مف
السير فيو كما دار أثناء مقاميـ بكثير مف المحطات تدكينان مفصالن ,فترككا لنا كما ز نا
المعمكمات األساسية عف األنشطة العممية سكاء ما كاف يحدث منيا أثناء سير الرحمة أك عند
التكقؼ في المراكز العممية التي مركا بيا.
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كما إف ىناؾ رحالت عممية خالصة ,كاف الدافع لصاحبيا ىك طمب العمـ مثؿ :رحمة ابف عابد

الفاسي الذم خرج في العشريف مف عم هر يطكؼ عمى مشايخ المراكز العممية بداية مف مراكش كطنجة
كتكنس كالقيركاف كمصر كبالد الحجاز ,كاستقر بو المقاـ في حضرمكت مف بالد اليمف(ُ).

كألف ىؤالء الرحالة مف أىؿ العمـ كالشأف السياسي ال يالمس رحالتيـ الدينية كالعممية
بشكؿ مباشر ,فإف أخبار العمماء كالفقياء كالطالب كحراكيـ العممي مبثكث في كتاباتيـ بشيء
مف التفصيؿ ,فالممارسات العممية مف تدريس كتصنيؼ كقراءة كمناظرات كمناقشات كسماع
الركايات كجمع األسانيد كحمؿ اإلجازات كنسخ المخطكطات كجمع المصنفات العممية أثناء
كثير مف اإلجازات
نصكصا نا
السير في الطريؽ مف كقت خركجيـ حتى عكدتيـ ,كما ضمت
ن
التي حصؿ عمييا ىؤالء مف شيكخ المناطؽ التي مركا بيا أك التي أجازكىـ بيا ,كىي مصدر
معيف لمف يؤرخ لمحركة العممية بما اشتممت عميو مف أسماء العمماء ,كأنكاع العمكـ كالمؤلفات,
كطرؽ التحمؿ ,كغير ذلؾ مف المعمكمات التي ال غنى عنيا ,كالتي ال تكاد تكجد بيذا الزخـ
في غيرىا مف المصادر التاريخية األخرل(ِ).
ال شؾ ,إف األنشطة العممية عمى الطريؽ كانت متفاكتة مف رحمة إلى أخرل حسب عدد مف

خرج فييا مف العمماء كمدل اىتماميـ بالتدريس كالتمقيف كالتأليؼ ,فالسفر لمحج فرصة اللتقاء

بعضا كيمتقكف بأقرانيـ مف عمماء كمشايخ
العمماء بالطالب في رحمة دينية عممية يعايش بعضيـ ن

يسا كتأليفنا كمناظ ةر
الطريؽ؛ يحضركف مجالسيـ لفت ةر تطكؿ أك تقصر ,يستفيدكف كيفيدكف تدر ن
كاجازة ,فالرحالت كثيقة عممية كسجالت تاريخية ,تضمنت أسماء العمماء كالفقياء الذيف خرجكا

مف بالد المغرب ,كأسماء عمماء كفقياء المناطؽ التي مركا بيا كالذيف التقكا بيـ عمى الطريؽ في :

الجزائر  -تكنس  -طرابمس الغرب  -مصر  -بالد الحجاز ,كأحيانان بالد الشاـ.

(ُ) يكسؼ بف عابد بف محمد الحسيني الفاسي المغربي (ت َُْٖىػ) :رحمة ابف عابد الفاسي مف المغرب إلى
حضرمكت ,حقؽ نصيا كعمؽ عمييا :إبراىيـ السامرائي ,عبد اهلل محمد الحبشي ,دار الغرب اإلسالمي ,ط
ُ ,بيركت  ,لبنافُّٗٗ ,ـ ,ص ٔ.
(ِ) عبد الرحمف عزم :التكاصؿ القيمي في الرحمة الكرثيالنية المكسكمة بنزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ
كاألخبار مف تأليؼ سيدم الحسيف بف محمد الكرثيالني ُُِٓ( ُُّٗ-ىجرم) ,دراسة تـ إعدادىا
لمؤتمر جامعة فيالدلفيا ,األردف حكؿ "ثقافة التكاصؿ ",نكفمبر ,ََِٗ ,ص ٗ.
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كما أكضحت أنكاع العمكـ التي تصمح لمتدريس أثناء السفر كأسماء الكتب

كالمؤلفات التي يتـ شرحيا لمطالب عمى ىيئة دركس عممية نظامية في الفقو كالحديث

كالتفسير حتى يستكممكا مسيرتيـ العممية كيستثمركا الكقت الطكيؿ الذم تستغرقو

الرحمة صحبة مشايخيـ كأقرانيـ ,ىذا بخالؼ الدركس الكعظية كالدعكية ,باإلضافة
إلى قراءة األكراد القرآنية كاألذكار الراتبة لعكاـ الحجاج؛ لتعميميـ مناسؾ الحج كالعمرة

كآداب زيارة قبر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كحثيـ عمى الطاعة كاألخالؽ الحسنة

ليصبحكا مؤىميف لتأدية الفريضة التي يصعب عمى أحدىـ أف يرجع إلييا مرة أخرل

نظر لبعد الشقة كصعكبة السفر كقمة أدكاتو ككسائمو(ُ).
في حياتو؛ نا
كما زكدنا الرحالة بكثير مف المعمكمات عف لقاءاتيـ كزياراتيـ لمعمماء في بيكتيـ
يتناقشكف معيـ في المسائؿ كيناظركنيـ في النكازؿ ,كيتبادلكف الخبرات كينقمكف نكادر

المخطكطات.

كما كاف كجكد العمماء المغاربة ضمف الركب فرصة لمف لـ يقدر عمى الرحمة

إلييـ مف أىؿ البالد التي يمركف بيا ,فيجد ضالتو بالجمكس بيف أيدييـ في ىذه األياـ
القميمة أك السكيعات البسيطة التي يقيمكف فييا ببالدىـ ,كلذا نجد عبارة " كتثقؼ

بالكافديف عمييا " مكجكدة في تراجـ الكثيريف مف المشايخ في طرابمس الغرب ,فكانكا

كما كصفيـ الكرثيالني" :إذا شمكا رائحة المعرفة في أحد سعكا إليو" (ِ).

كالجدير بالذكر أف النشاط العممي ظؿ مالزمان لقكافؿ الحج المغربية مف كقت خركجيا
إلى عكدتيا بطريقة مرتبة منظمة حسب خطة مكضكعة مسبقان في بعض األحياف ,فالركب
(ُ) يذكر العياشي أف الركب المرافؽ لو ضـ كجكه الناس مف العمماء كالفقياء كالمؤذنيف كأنيـ كانكا يختمكف القرآف
كؿ ليمة ختمة في أخبيتيـ بخالؼ الحزب الراتب .أبك سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر العياشي:
(َََُُّٕٗ -ىػ ُٕٔٗ -ُِٖٔ /ـ) :الرحمة العياشية (ُُٔٔ – ُّٔٔـ ) ,تحقيؽ :د  /سعيد
الفاضمي ,ك د /سميماف القرشي ,دار السكيدم لمنشر كالتكزيع ,طُ ,أبكظبي اإلماراتََِٔ ,ـ/ُ ,
َُٔ.
(ِ) حسيف بف محمد الكرثيالني :نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار ,أك الرحمة الكرثيالنية ,تصحيح :
محمد بف أبي شنب ,مطبعة بييرفكنتانة الشرقية ,الجزائر( ,د  -ت) ,ص ُٕٗ.
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(ُ)

المصاحب البف عبد القادر الفاسي

يتكقؼ حتى عكدتو إلييا(ِ).

بدأ النشاط العممي لو منذ خركجو مف مدينة فاس كلـ

كأما عف فرضية ىذا البحث كاشكاليتو ,فيك يجيب عف عدة أسئمة منيا :لماذا تنشط
الحركة العممية المصاحبة لقكافؿ الحج المغربي خالؿ العصر العثماني؟ كما أنكاع األنشطة
العممية التي مارسيا الحجاج عمى الطريؽ؟ كسكؼ يجيب البحث عف ىذه التساؤالت مف
خالؿ التمييد كالمباحث التالية-:

التمهيد  :عوامل ازدهار الحركة العممية عمى طريق الحج المغربي:

ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي أدت إلى ازدىار الحركة العممية المصاحبة لقكافؿ الحج
المغربية خالؿ فترة الدراسة منيا.
ُ -اشتماؿ ىذه القكافؿ عمى عدد كبير مف العمماء كالطالب الذيف فضمكا مكاصمة
مسيرتيـ العممية عمى طريؽ الحج كفي منازلو بشكؿ شبو منتظـ ,األمر الذم يجعمنا يمكف أف
نتصكر في بعض الرحالت أنيا كانت بمثابة مدارس متنقمة طرؽ أبكابيا الطالب كالعمماء
كالتقكا في رحابيا ,فأسيمت في تعميؽ ثقافتيـ ,كأنتجكا التراث الماثؿ بيف أيدينا نستقي منو
كنعتمد عميو في دراستنا التاريخية(ّ).
(ُ) أبك العباس أحمد بف عبد القادر الفاسي :فقيو كمدرس كاف حيان سنة ُُُِ ىػُٕٗٔ /ـ ,مف بيكت فاس
العممية ,تتممذ عمى عمماء عصره ,ثـ رحؿ إلى المشرؽ كطمب العمـ في األزىر ,رافؽ الثعالبي في مجمس
الخفاجي ,كىك صاحب الرحمة المنسكبة إليو مف فاس إلى الحجاز .أبك العباس أحمد بف محمد بف عبد
القادر الفاسي :رحمة مف مدينة فاس إلى مكة كالمدينة (سنة ُُُِىػ ُٕٕٗ – ُٕٗٔ /ـ) ,مخطكط
بدار الكتب المصرية تحت رقـ َُْٓ جغرافيا ,ميكركفيمـ ِٕٔٓ ,عبد النبي بف المجدكب بف عبد الحفيظ
الح ٌي بف عبد الكبير بف محمد الحسني اإلدريسي,
بف أبي مديف الفاسي ,لكحة ْٔ  /أ ,ب ؛ محمد عبد ى
الكتاني (تُِّٖ :ىػ) :فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت ,تحقيؽ:
إحساف عباس ,دار الغرب اإلسالمي ,بيركت ُِٖٗ ,ـ.َٕٖ /ِ ,
(ِ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ّ  /ب .
(ّ) خرج مع العياشي قاضي مراكش الشيخ أحمد الخطيب ,بينما ضمت رحمة الفاسي مجمكعة مف العمماء منيـ
الفقيو محمد بف عبد السالـ الناصرم ,كأما رحمة اإلسحاقي ,فضمت الفقيو بمقاسـ بف سعيد العميرم كغيره.
العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽُّّ /ُ ,؛ ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ  ,لكحة
رقـ ُْٗ /ب؛ اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٗٓ.
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ِ -يب ٍعد المسافة التي يقطعيا الركب مف المغرب األقصى إلى الحرميف الشريفيف في
الذىاب كالعكدة كطكؿ المدة الزمنية التي كاف الطريؽ يستغرقيا األمر الذم حدا بأىؿ العمـ
مف الحجاج استثمارىا في التدريس كالتأليؼ كحدا بالطالب استثمارىا في التحصيؿ حتى ال
(ُ)

يفكت ىذا الكقت الطكيؿ بال فائدة

ينقطعكف عنو(ِ).

كحتى يحافظ أىؿ العمـ عمى المداكمة في الطمب ال

ّ -مركر الركب المغربي بكثير مف الحكاضر العممية المشيكد ليا في الجزائر ,كتكنس,

كطرابمس الغرب ,كمصر ,كبالد الحجاز ,مما أتاح ليـ فرصة لقاء مشاىير العمماء فييا,

عمى أف المقاء األعظـ في الحرميف الشريفيف؛ إذ يجتمع فييما العمماء مف كؿ بالد المسمميف,
فالرحالة كانكا يستعدكف كيتأىبكف لمقاء ىؤالء ,كيحرصكف عمى مجالستيـ ,قاؿ العياشي:

عددا كثيرة ,فاتسع المجاؿ في لقاء الرجاؿ ,كمذاكرة اإلخكاف في كؿ
"كأعددت لفكائد الرحمة ن
(ّ).
أكاف ,كمحاضرة األدباء ,كمجالسة الظرفاء"
ْ -كما إف اىتماـ الرحالة بالعمـ عمى طريؽ الحج كاف لو دكافع شرعية ,فيـ يحتسبكف

األجر كيتكاصكف بإخالص النية في الطمب قاؿ الكرثيالني عف آداب الحاج " :كينكم إغاثة

المضطر ما أمكنو بمالو أك جاىو كأف يعمـ الجاىؿ إف كاف مف أىؿ العمـ أك يسأؿ العالـ إف

كاف جاىالن" (ْ) .

ٓ -نظرة االحتراـ كالقداسة المتكارثة لممشرؽ اإلسالمي في نفكس أىؿ المغرب ,حيث
استقر في أذىانيـ أىمية األخذ عف عمماء ىذه الجية التي جاءىـ اإلسالـ كتعممكا لغتو
كعمكمو منيا حتى أنيـ أحسكا أف عمكميـ ال تتعمؽ كترسخ إال بمخالطة عمماء المشرؽ

(ُ) كانت الرحمة مف الجزائر تستغرؽ فقط في الذىاب ما بيف خمسة إلى ستة أشير .عبد الرحمف عزم :التكاصؿ
القيمي في الرحمة الكرثيالنية ,...مرجع سابؽ ,ص ُٕ.
(ِ) كاف أىؿ العمـ يتكاصكف فيما بينيـ بعدـ التكقؼ عف التدريس .العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ/ُ ,
ُْٕ .
(ّ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ّٓ /ُ ,
(ْ) الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ْٔ.
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كاالطالع عمى تراثو ككتبو(ُ) ,ىذه النظرة عمقيا عمماء المغرب في أذىاف المقبميف عمى
الحج ,ذكر اإلسحاقي(ِ) أف العالمة محمد بف أبي بكر الدالئي خطيب المسجد الكبير في
فاس خطبيـ بمناسبة تكديع الركب كحثيـ عمى العمـ كشكقيـ لممعاىد العممية في المشرؽ
حتى "ىفت نفكسيـ كذرفت عيكنيـ جميعان شكقان"(ّ).
ٔ -اقتداء الالحؽ مف المغاربة بالسابؽ ,حيث حرص طالب العمـ عمى االستزادة مف
العمكـ في طريؽ الحج كىك متجو إلى الحرميف الشريفيف أك متمبس بفريضة الحج ,لتحصيؿ
التأسي كاالقتداء بأسالفو مف العمماء ,كما صرح بذلؾ المقرم في قكلو" :كاقتفيت في ذلؾ سنف
(ْ) .
بعض سمفي األخيار"
ٕ -الحرية التي كفمتيا الدكلة لمعمماء في الحركة كالتنقؿ كالتدريس كاإلفتاء كنشر العمـ في
مختمؼ الكاليات الخاضعة ليا سكاء مف رعايا السمطاف أك مف غيرىـ مف العمماء المسمميف
مميا ,كيعيدكا
المشيكد ليـ بالعمـ كالبعيديف عف إثا ةر الفتنة كىك ما يجب أف يقؼ عنده المؤرخكف ن
صياغة ما كتبكه عف تمؾ الفت ةر مف التاريخ اإلسالمي الحديث التي طالما نعتكىا بالظمـ
كاالستبداد(ٓ).
(ُ) أبك القاسـ سعد اهلل :بحكث في التاريخ العربي اإلسالمي ,المجمد الخامس ,دار الغرب اإلسالمي ,بيركت,
لبنافََِٓ ,ـ ,ص ُْٗ؛ إمحمد قركد  :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ العربي في القرف ُُىػ /
ُٕـ ,مف خالؿ ثالثة نماذج  :أحمد المقرم ,عيسى الثعالبي ,يحي الشاكم النائمي ,مذك ةر غير منشك ةر
لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث ,تخصص العالقات بيف المشرؽ كالمغرب في التاريخ الحديث
كالمعاصر ,قسـ التاريخ ,كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ,جامعة الجزائر ِ ,العاـ الجامعي َُّْ-
ُُّْىػ ََُِ - ََِٗ /ـ ,ص ُٕ.
(ِ) محمد الشرقي بف محمد اإلسحاقي  :ينتسب آليت إسحاؽ ,كاف كاتبان لممكلى إسماعيؿ العمكم كمف رجالو
المقربيف ,حج عدة مرات آخرىا عاـ ُُّْىػ مع األمي ةر خناثة بنت بكار زكجة السمطاف إسماعيؿ كأـ كلده
السمطاف عبد اهلل كمعيا حفيدىا األمير محمد بف عبد اهلل  .يراجع .محمد الشرقي بف محمد اإلسحاقي:
الرحمة (سنة ُُّْىػ) " صحبة األميرة خناثة بنت بكار زكجة مكالم إسماعيؿ سمطاف المغرب األقصى "
مخطكط بالخزانة الممكية بالقصر الممكي في مدينة الرباط ,المممكة المغربية ,تحت رقـ ُُٕٖٔ ,ص ص
ُٔٓ – َُٔ؛ الكتاني :فيرس الفيارس ,...مصدر سابؽ.ُُٕٓ ,ّٗٓ /ِ ,
(ّ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ِٔ.
(ْ) أحمد المقرم :مقتطؼ مف أزىار الرياض في أخبار عياض ,جػ ُ ,مخطكط في المكتبة الكطنية بالجزائر,
محفكظ تحت رقـ ُِٔٗ ,لكحة ّ.
(ٓ) إمحمد قركد  :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ ,...مرجع سابؽ ,ص ُُٔ.
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ٖ -عنايتيـ العامة بكصؼ كؿ مظاىر الحياة كجكانبيا عمى طريؽ الحج؛ لتككف يعدة

كذخ انر ينتفع بو الحجاج كالرحالة الالحقيف ,حتى إف بعضيـ أفرد ىذا الغرض بمؤلؼ خاص

مثؿ العياشي في كتابو" :التعريؼ كااليجاز ببعض ما تدعك الضركرة إليو في طريؽ الحجاز"

كالحياة الثقافية كانت مف أكلكيات ما كصفكه ضمف ىذه المظاىر(ُ).

المبحث األول  :التدريس عمى طريق الحج المغربي وفي منازله:

اقترف النشاط العممي بالركب المغربي منذ الكىمة األكلى عندما يخرجكف مف بالدىـ,

فبيئة العمـ مييأة بصكرة كبيرة ,حيث يضـ الركب المتخصصيف مف فقياء كمحدثيف كلغكييف
كمؤرخيف كمعيـ طالبيـ الذيف خرجكا لمحج يحممكف أدكاتيـ الدراسية ,كالكقت طكيؿ ال

يشغميـ عف بذؿ العمـ ليـ شاغؿ ,كيمركف بالمراكز العممية العتيقة يتزكدكف بما يحتاجكف مف

المؤلفات ,كشممت الحركة العممية غير المتخصصيف مف عكاـ الحجاج ,حيث رتبت ليـ كتب

السنة كالشمائؿ النبكية ,كحمقات قرآنية كانكا يتابعكف فييا تالكة القرآف
تسرد عمى مسامعيـ في ي

كبعض األذكار بصكرة دائمة ال ينقطعكف(ِ).

أ -التدريس عمى طريق الحج المغربي:
مف الجدير بالذكر ,إف الركب المغربي ضـ بيف أفراده بعض العمماء الذيف برعكا في

كثير مف العمكـ كمعيـ طالبيـ الذيف يدرسكنيـ في الطريؽ ,كما بمغ خبرىـ طالب العمـ في

المشرؽ ,لكف يبعد الشقة حاؿ بينيـ كبيف التتممذ عمي ىؤالء األعالـ ,فمما مركا بيـ في طريؽ
(ُ) أبك سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر العياشي ََُٗ -َُّٕ( :ىػ ُٕٔٗ -ُِٖٔ /ـ) :التعريؼ
كااليجاز ببعض ما تدعك الضركرة إليو في طريؽ الحجاز ,مخطكط بالخزانة العامة في الرباط ,المممكة
المغربية ,ضمف مجمكع تحت رقـ ّْ ؾ ,.كالعياشي مر عمى الطريؽ عدة مرات ,كىك يؤدم فريضة
الحج في سنكات َُٗٓ ىػُْٔٗ/ـَُْٔ ,ىػُّٔٓ /ـَُّٕ,ىػُُٔٔ/ـ ,كسجؿ رحمتو التي جمعت
مشاىداتو فييا جميعان كجؿ مف جاء بعده نقؿ عنو ,كلذا فيي مف أىـ مصادر الدراسة العياشي  :الرحمة
 ,...مصدر سابؽ.ِٗ /ُ ,
(ِ) ال شؾ أف ىذه الفترة كاف الحجاج المغاربة كغيرىـ يمارسكف بعض األشياء غير المتكافقة مع المأثكر عف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ فكجب التنبيو كخير اليدم ىدم محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
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ذىابيـ كعكدتيـ لمحج خرجكا كاستقبمكىـ كرحبكا بيـ

(ُ)

كاغتنمكا الفرصة كجمسكا بيف أيدييـ

كتمقكا عنيـ ما تخصصكا فيو كاشتيركا بو مف العمكـ ,كطمبكا منيـ اإلجازة ,كمع ضيؽ الكقت
(ِ).

إال إف أغمب ىؤالء العمماء أجابكىـ كشارككا في حمقات الدرس

كقد بدأ العمماء المغاربة تدريسيـ عمى طريؽ الحج مف كقت خركجيـ مباش ةر لطالبيـ,

فالقاضي أحمد الخطيب المراكشي قاضي مراكش الذم كاف مرافقان لمعياشي ,كالفقيو محمد بف عبد
السالـ الناصرم الذم كاف مع الفاسي ,كالشيخ بمقاسـ بف سعيد العميرم ككاف مع اإلسحاقي

يابا يدرسكف طالبيـ المرافقيف ليـ(ّ).
ذىابا كا ن
كغيرىـ ممف يصعب حصرىـ قطعكا الطريؽ ن

كنظ انر لظركؼ الترحاؿ كالنزكؿ ,فإف التدريس أثناء السير عمى الطريؽ اتجو في معظمو

ناحية طريقة السرد التي تتناسب كطبيعة السفر كالفريضة التي يتمبسكف بآدائيا ,فمـ تكف ىناؾ
فرصة لجمكس الطالب حكؿ شيخيـ في حمقات عممية يقكـ التدريس فييا عمى التفصيؿ

كالمناقشة كالنقد كالتحميؿ ,فاختاركا طريقة السرد بتالكة بعض الكتب مع الشرح البسيط ليا,
كمف الكتب التي كاف الحجاج يسردكنيا فرادل أك جماعات عمى الطريؽ كتاب  :الشمائؿ

لمترمذم كفيو تذكير بشمائؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمحجاج قبؿ زيارتو لمعرفة حقو ,بدأه

الركب المرافؽ البف عبد القادر الفاسي عند خركجيـ مف طرابمس متجييف ناحية المشرؽ

كختمكه مع كصكليـ بنغازم(ْ).

(ُ) ناؿ ىؤالء العمماء مكانة طيبة في المراكز العممية كحازكا احتراـ حكاميا حتى إف يكسؼ باشا القرمانمي كالي
طرابمس الغرب كاف يخرج بجنده ليرحب بيـ ,ككذلؾ خرج كالي مصر العثماني كمف حكلو األعياف كالعمماء
الستقباليـ كتقديـ اليدايا ليـ .ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ِِ  /أ ؛ أبك
القاسـ سعد اهلل :تاريخ الجزائر الثقافي ,دار الغرب اإلسالمي ,طُ ,بيركت ,لبنافُٗٗٔ ,ـ.ُٔ/ُ ,
(ِ) ربيعة قري ةز  :عمماء جزائرييف بمصر في الفت ةر العثمانية (القرف ُُُِ -ىػُٕ -ُٔ /ـ) ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,قسـ التاريخ  ,كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ,جامعة الجزائر ِ َُُِ - ََُِ ,ـ ,ص ِّ.
(ّ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽُّّ /ُ ,؛ ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ  ,لكحة
رقـ ُْٗ /ب ؛ اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٗٓ.
(ْ) بنغازم مدينة تقع غربي مدينة طرابمس عمى مسافة كاف الركب يقطعيا في َُْ ساعة بالسير المعتاد ,كانت
زمف الدراسة ذات بناء متسع لكنو غير متقف كفييا ميناء ترسك فيو السفف القادمة مف طرابمس كتكنس
كغيرىا مف بالد الدكلة العثمانية تأتيو بالفكاكو كالسمع ,كأرضيا أرض زراعة كتربية ماشية كأىميا و
كقتئذ كانكا
يميمكف إلى البداكة .ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ / ِٕ( ,أ ).
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كيبدك أف كتاب الشمائؿ مف الكتب التي كانت تالزـ الركب المغربي في ذىابو كعكدتو,

كىك يناسب الحج كزيارة مسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,ففي العكدة كانكا أيضان يداكمكف
عمى قراءتو ,كمما انتيكا منو ,استأنفكه مف جديد إذ يذكر ابف عبد القادر أنيـ استفتحكا سرده

في العكدة عند خركجيـ مف مصر كختمكه في قصبة أكالد عمي عمى حدكد مصر الغربية مع
(ُ).

كالية طرابمس الغرب

كالظاىر أف الغرض مف تكرار سرد الكتاب كترديده عمى الطريؽ ىك تثبيت حفظو حتى إذا

تيسر األمر في أحد المراكز العممية تدارسكه مثمما عقد العياشي لو مجمسان لشرحو في المسجد
النبكم بجكار صاحب الشمائؿ صمى اهلل عميو كسمـ مستعينان بشرح المناكم عمى الكتاب كىك شرح

مبسط يناسب الحاؿ ,قاؿ العياشي " :كىك مف أحسف ما رأيت مف الشركح" (ِ).

كأما صحيح البخارم فيك أىـ الكتب التي عني بيا عمماء الركب المغربي يستمركف في

سرد متنو كالتعميؽ عميو كقراءة بعض شركحو كاستنباط األحكاـ منو طكاؿ الطريؽ ,ككاف يكـ
ختمو يكمان مشيكدان يقيمكف حفالن يميؽ بالصحيح ,فالشيخ محمد بف عبد السالـ بف ناصر
انتيى مف البخارم كىك في كاحة سيكة المصرية عمى طريؽ القدكـ مف المغرب كاجتمع لو
أعياف الركب يتقدميـ شيخو ككبار الشخصيات ككثير مف الطالب ,كبدأت مراسـ االحتفاؿ

بتعميقات لمشيخ ضمنيا الكثير مف الفكائد الفقيية كالمغكية ثـ ختـ بالدعاء(ّ).

كالجدير بالذكر أنيـ لـ يتكقفكا عف قراءة البخارم حتى في المنازؿ التي كانكا يستريحكف

فييا كلك ليكـ كاحد ,ككاف بعض أىؿ العمـ في المحطات المذككرة يحضركف معيـ كربما عمؽ

أحدىـ بشرح أك خالفو ,مثمما حدث في تكزر عاصمة بالد الجريد في الجنكب التكنسي حيث

حضر طالب المدينة كمعيـ بعض الفقياء عند ركب اإلسحاقي في يكـ إقامتيـ كشارككىـ

(ُ) إذا عممنا أف خركجيـ مف القاىرة كاف يكـ ٗ جماد األكلى ُُِِىػ  ,ككصكليـ عند قصبة أكالد عمي يكـ ٓ
جماد اآلخرة ُُِِىػ ,فإف ىذا يعني أف سرد الشمائؿ كاف يستغرؽ حكالي ِٕ يكمان ال تزيد .ابف عبد
القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ / ِٔ( ,أ )؛ (ُِٗ /أ).
(ِ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٖ /ُ ,
(ّ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ/ُْ( ,ب  / ِْ -أ).
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قراءة الصحيح ككاف اإلسحاقي ىك الذم يسرده كيعمؽ عميو مف فقياء تكزر المذككرة الفقيو
(ِ)

محمد بف منصكر التكزرم(ُ) ,ثـ كاصمكا تالكتو فمما نزلكا مصراتة

تكافؽ أنيـ بمغكا  :باب
(ّ).

الحج ,فتعمدكا مكاصمة القراءة عند عممائيا حتى يثبت ليـ أجر السماع منيـ

كمف ىنا يتضح أىمية كتب الحديث عامة كصحيح البخارم خاصة لطالب العمـ

كعمكـ الحجاج عمى الطريؽ لمتفقو في مناسؾ الحج كالعمرة قبؿ التمبس بيما كغير ذلؾ مف

أعماؿ الزيارة.

كمف أىـ الشركح التي عني بيا المغاربة عمى البخارم لفيمو أثناء الرحمة شرح

القسطالني كاذا لـ تكف جميع أجزاء الكتاب متكفرة معيـ ربما استعاركه في الطريؽ ,حيث

طالعنا اإلسحاقي بأنيـ استعاركا جزنءا مف ىذا الشرح مف الفقيو محمد منصكر سابؽ الذكر
في تكزر عمى أف ينتيكا منو في المسافة بيف تكزر كبيف طرابمس ثـ يردكنو لصاحبو مع

القكافؿ العائدة مف ىناؾ(ْ).

كفي ىذا دليؿ عمى ندرة ىذا الكتاب كقمة عدد النسخ المتكفرة منو ,كما يدؿ عمى ىمة

العمماء كالطالب العالية في ىذه الرحمة خاصة إذا عممنا أف المسافة المذككرة تقطع في عدة

أياـ فقط.

كمف الكتب التي كانكا يعتنكف بيا في الطريؽ شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ في النحك؛
فاإلسحاقي كمف معو في الرحمة كانكا يسردكف ىذا الشرح كيتناقشكف في مسائمو عمى الطريؽ فمما
اختمفكا في بعض المسائؿ أجميكا النقاش حتى يصمكا القاى ةر كيطرحكىا عمى نحاة الجامع األزىر(ٓ).
(ُ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٕٔ.
(ِ) مسراتة أك مصراتة :مدينة ليبية تقع عمى مسافة ُِٓ كـ شرؽ طرابمس ,كىي مركز عممي سكنيا الشيخ
زركؽ كفييا مساجد عام ةر بالدركس ,كقد اشتير أىميا بالنشاط التجارم .ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة
 ,...مصدر سابؽ / ِٖ( ,أ)؛ الطاىر أحمد الزاكم الطرابمسي :معجـ البمداف الميبية ,مكتبة النكر ,ط ُ,
طرابمس ,ليبيا ُّٖٖ ,ىػ ُٖٗٔ-ـ( ,ص.)ُّٕ :
(ّ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص َُٔ.
(ْ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٕٔ.
(ٓ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ُٕٓ.
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مف بيف األنشطة العممية التي تالزـ عمكـ الحجاج المغاربة عمى طريؽ الحج تالكة

القرآف كاألذكار كبعض األدعية كىك نشاط عممي كديني كاف يناسب حالة السفر ليذه الشعيرة

بحيث يستطيع الراكب عمى دابتو أف يحدد لو كردان مف القرآف الكريـ أك كتب األذكار يقرأه
الحجاج في الركب
بطريقة مرتبة كمما انتيى مف قراءة ختمة بدأ غيرىا ،يذكر العياشي أف ي

الم ارفؽ لو كانكا يختمكف القرآف كؿ ليمة ختمة في أخبيتيـ بخالؼ الحزب الراتب

(ُ).

كيحدد ابف عبد القادر الفاسي ,في استفتاح رحمتو القى ٍدر الذم يقرأه الحاج مف القرآف
طكاؿ مرافقتو لمركب في الذىاب كالعكدة ,حيث ال يقؿ ًكٍرد الركب كؿ يكـ عف حزب في
الصباح كمثمو بعد صالة المغرب ,يتخمميما أكراد كأذكار مرتبة يزاد عمييا كينقص منيا في

بعض مراحؿ الطريؽ(ِ).

ب -التدريس في منازل ومحطات الطريق:

إذا رافقنا الركب المغربي نجده يمر بمجمكعة مف المركز العممية الميمة

كؿ يبحث عف غايتو  ,كأف أىؿ العمـ ركزكا في نزكليـ عمى
ينزؿ الحجاج بيا  ,ه
المدارس كالمساجد التي كانت تتأىب الستقباليـ يمتقكف فييا العمماء كينتظرىـ
الطالب ممف لـ تتح لو فرصة السفر لألخذ عنيـ في بالدىـ  ,فيغتمكف ىذه

السكيعات القميمة أك األياـ المعدكدة في ذىابيـ كا يابيـ ,يمقكف عم ييـ
بعض الدركس (ّ)  .ففي الج زائر ن زل كا كادم خالد ببالد ال زاب (ْ)  ,كبسك رة (ٓ) ,

(ُ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.َُٔ /ُ ,
(ِ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ  ,لكحة رقـ ْ  /ب / ٓ ,ب .
(ّ) الجدير بالذكر أف النابغيف مف عمماء المغرب كانت ليـ مكانة في نفكس عمماء كطالب المشرؽ يتجمى ذلؾ
مف كالـ أبي راس " :كفي سنة أربع كمائتيف كألؼ ,ذىبت إلى الحج ,فقامت لي عمماء المشرؽ عمى ساؽ"
محمد بف أحمد بف عبد القادر أبك راس  :فتح اإللو كمنتو في التحدث بفضؿ ربي كنعمتو ,تحقيؽ  :محمد
بف عبد الكريـ الجزائرم ,المكتبة الكطنية لمكتاب ,الجزائر ُِٖٗ ,ـ ,ص َُُ.
(ْ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحات (ٖ  /أ  / ٗ -ب).
(ٓ) الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُُٓ.ُِِ ,
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كقسنطينة(ُ) ,كتممساف(ِ) ,كعقدكا بعض المقاءات في مساجدىا كألقكا الدركس كأحسف

كحرصا عمى االستفادة مف كجكدىـ ,كفي تكنس كانكا
استعدادا
الطالب استقباليـ كأبدكا
ن
ن
ينزلكف جامع الزيتكنة الشيير يصمكف فيو كيمتقكف بالعمماء كيجمس لدييـ الطالب أمثاؿ
القاضي محمد الطكبي كالشيخ مصطفى الكاردم الحنفي ككالىما مف الخطباء المفكىيف أثنى

ابف عبد القادر عمى عمميما كبالغتيما

(ّ).

كما كانت مدينة تكزر عاصمة بالد الجريد في الجنكب التكنسي ضمف منازؿ الركب

التي يمتقكف بطالب العمـ فييا ,فاإلسحاقي يذكر أنيـ لما مركا بيا دخمكا أحد مساجدىا

الصغيرة غير الجامعة كجدكا حمقتيف األكلى لمفقيو محمد بف منصكر ,كاألخرل لمفقيو السيد بك
رمضاف فتكممكا معيما كأثاركا بعض المسائؿ في الفقو كالنحك كعندىا تصدر ليـ مف عمماء
(ْ).

الركب الفقيو العربي بف محمد يدرسيـ كيجيبيـ عما يريدكف

كالجدير بالذكر أف عناية عمماء طرابمس بالفقياء المغاربة المرافقيف لمركب كانت فائقة

مثؿ الشيخ محمد بف عبد السالـ بف ناصر الذم حاز عنايتيـ كخصكه بحفاكتيـ فالتؼ

طالبيـ حكلو كظمكا مالزميف لو مدة إقامتو بالمدينة يستفيدكف مف عممو حتى كدعكه ككاف مف

آخر أىؿ الركب خركجان بسبب انشغالو معيـ األمر الذم عمؽ عميو ابف عبد القادر بقكلو" :

إذ ال ينبغي إىماؿ مثؿ ىذا الفقيو المذككر كعدـ االعتناء بو"(ٓ).

(ُ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ُٕٓ/أ  ,ب.
(ِ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ُُٔ  /ب .كتممساف كانت حاض ةر مف أىـ
حكاضر الثقافة اإلسالمية في الغرب الجزائرم طكاؿ العصر العثماني ,كىي قريبة مف البحر المتكسط في
أقصى الشماؿ الغربي مف البالد ,عمى الحدكد الجزائرية المغربية ,كالى الجنكب الغربي مف كىراف ,مثمت
نقطة تنازع بيف السعيدييف في المغرب األقصى كالعثمانييف ,محمد بف عمرك الطمار :الركابط الثقافية بيف
تممساف كالخارج ,الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ,الجزائرُّٖٗ ,ـ ,ص ِّٖ .
(ّ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ُّٓ  /ب / ُٓٓ ,ب.
(ْ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٕٔ.
(ٓ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ( ,لكحة رقـ ِّ  /ب).
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كأما مصر التي كانت قبمة العمـ في ذلؾ العصر ,فقد استيكت النابييف مف عمماء

الركب لمتدريس؛ فنالكا شيرتيـ في أزىرىا كمدارسيا األخرل ,مف ىؤالء المقرم(ُ) الذم نزؿ
بيا ألكؿ مرة في طريقو إلى الحج َُِٖىػ ُُٔٗ /ـ ,كمارس التدريس في اإلسكندرية

كرشيد ,كأعجب بالقاىرة أيما إعجاب ,كأقاـ بيا شيريف زار خالليما األزىر ,فمفت أنظار أىؿ
العمـ إليو بحافظتو القكية كعممو الغزير ,كتصدر في الجامع األزىر لتدريس العقائد كعمكـ

الحديث ,فالقت دركسو إقباالن شديدان مف الطالب كالعمماء عمى حد سكاء كلما اقترب مكسـ
الحج سافر إلى الحجاز(ِ).

كبعدما أدل فريضة الحج تألؽ نجمو في حمقات التدريس بالحرميف الشريفيف ثـ عاد إلى

القاىرة في المحرـ َُِٗىػ  /يناير َُِٔـ ,كالزـ تدريس صحيح البخارم مرة ثانية باألزىر,

كظؿ يتردد بيف مصر كبالد الحجاز حتى اكتمؿ لو خمس حجات عاد بعدىا إلى القاىرة

َُّٕىػُِٖٔ/ـ كاستقر في األزىر(ّ).

كذكر الطيب الفاسي أنو أثناء مركره بالقاىرة في طريؽ العكدة َُُْىػ ُِٕٖ -ـ,

حضر ليـ جماعة مف طالب العمـ بالقاىرة كأحضركا مجمكعة مف الكتب منيا " :الشمائؿ

المحمدية " ك "األربعيف النككية" ليقرأىا بمسجد الغكرية ,فاجتمع الطالب في درس حافؿ ,كفي

(ُ) شياب الديف أبك العباس أحمد بف محمد المقرم التممساني المغربي ينحدر مف أس ةر عممية عريقة كلد في
حدكد عاـ ٖٔٗ ىػ ُٕٖٓ /ـ كنشأ في تممساف ثـ رحؿ إلى فاس ,كأقاـ بيا خمس سنكات ,تقمب خالليا
بيف التدريس كاإلفتاء ,كمر بمصر في طريقو لمحج عاـ َُِٖىػ ,لو عدة مؤلفات أىميا نفح الطيب مف
غصف األندلس الرطيب ,ككتاب الرحمة إلى المشرؽ كالمغرب .ربيعة قريزة  :عمماء جزائرييف بمصر,..
مرجع سابؽ ,ص ص ٕٕ .َٖ -
(ِ) أحمد المقرم :رحمة المقرم إلى المغرب كالمشرؽ ,تحقيؽ :محمد بف معمر ,مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,طُ ,منشكرات مخبر مخطكطات الحضارة اإلسالمية في شماؿ إفريقيا ,جامعة كىراف ,الجزائر,
ََِْـ ,ص ص َّْٕ ,؛ إمحمد قركد  :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ ,...مرجع سابؽ ,ص
ٖٔ.
(ّ) المقرم :الرحمة إلى المغرب كالمشرؽ ,...مصدر سابؽ ,ص َٕ؛ أحمد المقرم :نفح الطيب في غصف
األندلس الرطيب  ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر  ,بيركت  ,لبنافُٖٗٔ ,ـ.ٕٓ ,ٓٔ /ُ ,
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يكـ الختـ أكثركا لو مف الطيب كماء الكرد كماء الزىر كالند كالعكد الذم ال مثيؿ لو كال ند

ككانت ختمة جميمة (ُ).

كلـ يكف ىذا الدرس مقتص انر عمى المغاربة فحسب ,بؿ حضره غيرىـ مف الطالب
أبرزىـ العالمة الزبيدم(ِ) ,كالشيخ محمد الشنكاني القيـ عمى جامع الغكرية ,كالشيخ محمد بف

منصكر السقطي(ّ).

كأما التاكدم ابف سكدة (ْ) فيصؼ حرص أىؿ العمـ في مصر مف طالب كعمماء عمى

أخذ الحديث الشريؼ منو كربط سندىـ بو بقكلو ":فطمحت نفكس طائفة ليا بالعمـ اعتناء كفي
األخذ عف مشايخ المغرب رغبة أف أق أر ليـ مف كتب الحديث ما تيسر ,كاف كنت في الحقيقة
عمى جناح سفر فأجبتيـ بعد االستخارة كمكافقة القدر عمى قراءة المكطأ بالجامع األزىر" ,كقد

لقي ىذا المحدث قبكؿ األزىرييف ,فرحبكا بو كاجتمعكا عمى درسو كاتسعت حمقتو(ٓ).

(ُ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي  :رحمة الفاسي  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُُٓ  /ب / ُُٔ ,أ .
(ِ) محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني الزبيدم ,الممقب بمرتضىُُْٓىػ َُِٓ /ىػ (َُُِّٕٕٗ -ـ) :كرد إلى
مصر سنة ُُٕٔىػ ُّٕٓ /ـ كأخذ عف عممائيا المقدسي ,كأحمد الممكم ,كالجكىرم ,كالصعيدم,
كغيرىـ ,كاشتير في مصر ,كخارجيا ,ككاف يراسمو كيياديو ممكؾ الترؾ ,كالحجاز ,كالمغرب ,كغيرىـ
باليدايا كالتحؼ ,ككاف أكثر الناس حبان لو المغاربة ,لو مشاركة في عمكـ المغة كالحديث كالرجاؿ كاألنساب,
أشير مؤلفاتو "تاج العركس" عبد الرحمف بف حسف الجبرتي (ت ُِّٕىػ) :عجائب اآلثار في التراجـ
كاألخبار ,تحقيؽ  :أ د  /عبد الرحمف عبد الرحيـ عبد الرحمف ,منشكرات مركز كثائؽ كتاريخ مصر
المعاصر ,مطبعة دار الكتب المصرية ,القاىرة ُٖٗٗـُِّ -ِٖٖ /ِ ,؛ الكتاني :فيرس الفيارس,...
مصدر سابؽ.ّٖٗ /ُ ,
(ّ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي  :رحمة الفاسي  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُُٕ  /أ ,ب.
(ْ) ىك أبك عبد اهلل المرم الفاسي تمقي عمكمو في فاس كخاصة الحديث كالتفسير ,حج سنة ُُُٖ ىػ -
ُٕٕٔـ ,ألقي دركسان ىناؾ ,ثـ كرد إلى مصر كتباحث مع عممائيا ,كلو مؤلفات منيا :حاشية عمى
البخارم ,كأخرل عمى الرزقاني ,تكفي ُُْٗ ىػ  َُٕٖ -ـ  .الجبرتي :عجائب اآلثار  ,...مصدر
سابؽ.ّْٔ - ُّٔ /ِ ,
(ٓ) محمد التاكدم بف محمد الطالب بف سكدة المرم :الرحمة ,كفيو سند التاكدم بمكطأ مالؾ كصحيحي اإلماميف,
نسخة في قسـ المخطكطات ,مكتبة الحرـ النبكم بالمدينة المنك ةر عف المكتبة األزىرية ,تحت رقـ ٖٖٔ
تاريخ ,كرقـ ِّٖٓٓ مصطمح حديث ,لكحات (ِ /أ  ,ب).
- 033 -



جملت ادلؤرخ العربي – اجلزء الخانى – العذد (  )82ــــــــــــــــــــــــــــــ د .سامح إبراهيم عبذالفتاح

حافال
ن
كقد أشاد الجبرتي بيذا المحدث كبدرسو المذككر بقكلو " :ألقي درسان
بالجامع األزىر بركاؽ المغاربة ,فق أر المكطأ بتمامو ,كحضره غالب المكجكديف مف

العمماء ,كأجاد في تقريره "(ُ).

كأما بالد الحجاز كىي مأكل لمجاكرم الحرميف الشريفيف مف أىؿ العمـ ,فقد

شيدت جيكدان طيبة قاـ بيا النابغكف مف العمماء المغاربة لنشر العمـ كتصدر مجالس
الدرس ضمف األنشطة العممية المصاحبة لمرحمة ,ففي المدينة المنكرة عقد العياشي

درسان في المسجد النبكم مف بعد العصر إلى قريب مف المغرب لمدة شير درس فيو
مختصر خميؿ في الفقو المالكي مف أكؿ الكتاب كحتى فصؿ األذاف ثـ حاؿ المرض
بينو كبيف طالبو(ِ) ,كلما أحس بالعافية بدأ درسان جديدان في شرح شمائؿ الترمذم بعد
صالة الصبح بباب النساء مستعينان بشرح المناكم لمشمائؿ ,فأفاد الطالب كثي انر مف
ىذا الدرس ,غير أف المرض خاؿ بينو كبيف ختـ الكتاب أيضان (ّ) ,كما درس القرطبية
في الفقو المالكي ,كألفية ابف مالؾ في النحك كمختصر العصامي في االستعارة كغير

ذلؾ مف الكتب(ْ).

كمف الكتب التي درسيا العياشي في المسجد النبكم أيضان مقدمة السنكسي,
كنقاية السيكطي طمبيا منو أحد الطالب مف السكدانييف المجاكريف ,كالنقاية مختصر

في عدة عمكـ ,كمف الغريب أف ىذا الطالب السكداني طمب مف العياشي أف يدرسيـ
الطب كالتشريح في الحرـ النبكم كألح عميو غير أنو رفض لعدـ معرفتو بيما (ٓ).

(ُ) الجبرتي :عجائب اآلثار  ,...مصدر سابؽ. ِّٔ/ُ ,
(ِ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٕ /ُ ,
(ّ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٖ /ُ ,
(ْ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َّْ /ُ ,

(ٓ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َّْ /ُ ,
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(ُ)

ككانت لمثعالبي

زيارات سنكية لممدينة المنكرة يعقد خالليا حمقات عممية في المسجد

النبكم يدرس المعجـ الصغير لمطبراني ,كاألربعيف حديثان عف أربعيف شيخان لتقي الديف
(ّ).
الفاسي(ِ) ,ككتاب الشمائؿ ككاف مجمسو في الركضة فيما بيف القبر الشريؼ كالمنبر

كنظر
نا
كفي المسجد النبكم أيضان أممى المقرم الحديث الشريؼ مف داخؿ الركضة؛
لمكانة الشيخ العممية فقد حضر دركسو بعض أئمة الحرـ النبكم الشريؼ(ْ).
كما لقي اإلسحاقي ثمة مف أىؿ العمـ بالمدينة المنكرة كجالسيـ منيـ الفقيو محمد بف

سعيد بف عبد الكريـ األنصارم الخزرجي كأخكيو السيد يكسؼ كالسيد عبد الرحمف ,كىـ مف

بيت عمـ مف بقايا بيكت األنصار ,كمنيـ السيد عبد اهلل بف عبد الكريـ العباسي الحنفي مفتي
المدينة المنكرة كالخطيب كاإلماـ كالمدرس بمسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ

(ٓ).

(ُ) عيسى بف محمد بف أحمد الجعفرم :ينتسب إلى جعفر الطيار رضي اهلل عنو الثعالبي نسبة إلى مكطف أجداده
الثعالبة ,كلد كنشأ في الجزائر كتمقى عمى عممائيا األفذاذ أمثاؿ الشيخ المحدث سعيد قدك ةر الذم تأثر بو كثي انر,
فركز منذ كقت مبك ةر عمى الحديث كركايتو حتى أصبح شيخ المحدثيف ,خرج إلى الحج في سنة َُُٔىػ /
ُِٓٔـ ,كجاكر المسجد الحراـ سنتيف سكف خالليما بخمكة رباط الداكدية عند مدخؿ باب حزكرة ,ثـ جاء إلى
مصر كأقاـ بيا سنتيف أخرييف ,ثـ عاد بعدىا إلى مكة المكرمة ليجاكر أربعة عشر عامان ىي بقية حياتو التي
انتيت في رجب ََُٖىػ َُٕٔ /ـ .محمد أميف المحبي (ت ُُُُىػ) :خالصة األثر في أعياف القرف
الحادم عشر ,دار صادر ,بيركت ,لبناف ,د – تِّْ - َِْ /ّ ,؛ محمد بف محمد مخمكؼ :شج ةر
النكر الزكية في طبقات المالكية ,تحقيؽ :عمي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية ,طُ ,القاىرةََِٕ ,ـ  ,ص
ُُّ؛ محمد حاج سعيد  :مساجد القصبة في العيد العثماني ,تاريخيا ,دكرىا ,عمارتيا ,مذك ةر لنيؿ شيادة
الماجستير في العمكـ اإلسالمية ,تخصص حضا ةر إسالميف ,كمية العمكـ اإلسالمية ,قسـ المغة كالحضارة,
جامعة الجزائر ُُّْٔ -ُّْٓ ,ىػ َُِٓ -َُِْ /ـ.َُّ ,ُِٗ ,
(ِ) تقي الديف أحمد بف محمد بف عمي الفاسي (ت ّّٖ :ىػ) ,فقيو مالكي نزؿ مكة كجاكر البيت الحراـ ,كلي
قضاء المالكية  ,مف مؤلفاتو :شفاء الغراـ بأخبار البمد الحراـ .مخمكؼ :شج ةر النكر الزكية  ,...المصدر
السابؽ ,صّّٔ.
(ّ) العياشي :الرحمة ,..مصدر سابؽْٕٔ/ُ ,؛ ربيعة قريزة :عمماء جزائرييف بمصر ,..مرجع سابؽ ,ص ُّٓ.
(ْ) المقرم :الرحمة إلى المغرب كالمشرؽ ,...مصدر سابؽ ,ص َٕ؛ أحمد المقرم :نفح الطيب في غصف
األندلس الرطيب  ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر  ,بيركت  ,لبنافُٖٗٔ ,ـ.ٕٓ ,ٓٔ /ُ ,
(ٓ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ّّٖ .ّْٖ ,
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كأما مكة المكرمة فكما كانت قبمة الصالة كمقصد الحج فيي أيضان كجية العمـ كلممسجد

الحراـ مكانتو كقدسيتو التي جعمت العمماء المغاربة يحرصكف عمى أف يتعبدكا اهلل فيو بتدريس
العمـ النافع فيما أيتيح ليـ مف كقت قبؿ الحج كأثناء المكسـ كبعده ,فالمقرم مكث في مكة
المكرمة قبؿ الحج مدة شيريف منتظ انر الفريضة كاف خالليا مشتغالن بالتدريس فتجمع حكلو
الطالب كأممى عمييـ دركسان عديدة في الفقو كالحديث كالتفسير كالشمائؿ المحمدية (ُ).

كفي المسجد الحراـ ,تصدر الثعالبي لتدريس المعجـ الصغير لمطبراني بحضكر فقياء
المذاىب المختمفة ككمما كقؼ عمى دليؿ فقيي كقؼ عنده كبيف ًحجيتو ككجو االستدالؿ منو
(ِ).

األمر الذم أعطى دركسو أىمية فالتؼ حكلو المجاكركف

كمف المغاربة مف كاف يعرج عمى بالد الشاـ بعد تأدية الفريضة يزكر بيت المقدس

كيمتقى بالعمماء في مساجد كحكاضر الشاـ العريقة أمثاؿ المقرم الذم خرج بعد تأدية الحج

دركسا في المسجد األقصى
لممرة الخامسة في رجب َُّٕىػ  /مارس ُِٖٔـ ,كىناؾ ألقى
ن
كمسجد قبة الصخرة كالحرـ اإلبراىيمي ,ثـ تكجو إلى دمشؽ فاستقبمو أىؿ العمـ فييا بما يميؽ

بمنزلتو كمكانتو ,كأخذ يدرسيـ تاريخ األندلس كيحدثيـ عف أعالميا كحضارتيا فطمب منو
أعياف الشاـ كعمماؤه أف يترجـ لمساف الديف ابف الخطيب كبعض ممكؾ كعمماء كأدباء عصره
األمر الذم شجعو عمى تأليؼ كتابو المشيكر  :نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب

كذكر كزيرىا لساف الديف ابف الخطيب(ّ).

أقاـ المقرم في دمشؽ أشي انر معدكدات أممى خالليا في الجامع األمكم صحيح البخارم,

كقد لقي درسو إقباالن كبي انر ,ككاف يكـ الختاـ يكمان مشيكدان حضره أعياف دمشؽ كطالبيا حتى
(ُ) المقرم :الرحمة إلى المغرب كالمشرؽ ,...مصدر سابؽ ,صَٕ؛ أحمد المقرم :نفح الطيب في غصف
األندلس الرطيب ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار صادر ,بيركت  ,لبنافُٖٗٔ ,ـٕٓ ,ٓٔ /ُ ,؛ محمد
أميف المحبي (ت ُُُُىػ) :خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ,دار صادر ,بيركت ,لبناف ,د
– ت.َّْ /ُ ,
(ِ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽْٕٔ /ُ ,؛ ربيعة قريزة :عمماء جزائرييف بمصر  ,..مرجع سابؽ ,ص
ُّٓ.
(ّ) المقرم :نفح الطيب ,...مصدر سابؽٓٔ /ُ ,؛ المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽ.َّْ /ُ ,
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ضاؽ المسجد بالحاضريف ,ثـ رحؿ منيا عائدان إلى القاىرة في شكاؿ َُّٕىػ  /يكنيك
ُِٖٔـ (ُ) .
مما سبؽ يتضح اىتماـ عمماء المغرب بالتنقؿ بيف الحكاضر اإلسالمية كالمراكز العامرة

بالعمكـ ,كاىتماميـ بتدريس ما عندىـ مف عمكـ كمعارؼ لمف طمب منيـ كمما أتيحت ليـ

الفرصة سكاء في المدارس أك المساجد.

المبحث الثاني :حضور مجالس العمم في المراكز العممية:

أكدت مدكنات الرحالة حرص الطالب كالعمماء المرافقيف لمقكافؿ عمى اإلفادة مف مركز

العمـ الميمة التي يمر بيا الركب عمى الرغـ ضيؽ الكقت ,كاالنشغاؿ بتييئة أساب السفر
كالتزكد بما يحتاجكف لبقية مراحؿ الطريؽ ,إال إف ىذا لـ يمنعيـ مف مكاصمة نشاطيـ العممي,
بحضكر مجالس كحمقات الدرس في طريؽ ذىابيـ كعكدتيـ لعمماء كشيكخ في منازؿ

الركب(ِ) ,ففي تازة ,كتكنس ,كطرابمس الغرب ,كمصر ,كبالد الحجاز كالشاـ داكـ عمماء

الركب المغربي كطالبو عمى حضكر المجالس العممية في المساجد كالمدارس الكبرل ,كلعؿ

ىذا يفسر لنا أف أغمب مشاىير عمماء المغرب الذيف برزكا في ىذه الفترة سافركا إلى المشرؽ

لمعمـ خاصة أك طمبكا العمـ خالؿ رحمتيـ لمحج .

فبعد خركج اإلسحاقي مف فاس كعندما نزؿ مدينة تازة جمس إلى الشيخ عبد القادر بف

الفقيو الذم كصفو بالمتانة في الديف كالنجابة في الفقو يقكؿ" :ذاكرتو في مسائؿ أنبأنا فييا" (ّ).

كخالؿ رحمتو إلى الحج ,نزؿ الثعالبي في تكنس ,كأخذ عف شيخيا المحدث أبي بكر بف

تاج العارفيف البكرم إماـ جامع الزيتكنة (ت َُِٕىػُِٔٔ/ـ) ,ككاف لو مجمسان مييبان يدرس
(ْ).

فيو طالبو صحيح البخارم

(ُ) المقرم :نفح الطيب ,...مصدر سابؽُٔ /ُ ,؛ المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽ.َّٓ /ُ ,
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ْْٕ /ِ ,
(ّ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ّٓ.
(ْ) محمػػد بػػف أبػػي دينػػار :المػػؤنس فػػي أخبػػار إفريقيػػا كتػػكنس ,تحقيػػؽ :محمػػد شػػماـ ,المكتبػػة العتيقػػة ,تػػكنس,
ُٕٔٗـ ,ص ُّٕ؛ مخمكؼ :شجرة النكر الزكية  ,...المصدر السابؽ ,ص ص َّٓ.َّٔ ,
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كفي طرابمس الغرب كانت تتفاكت مدة إقامة الركب المغربي طكالن كقص انر حسب الحاجة

كاألحكاؿ(ُ) ,لكنيـ يمقكف خالليا ترحيبان كبي انر مف عمماء المدينة أمثاؿ الشيخ محمد بف أحمد
(ِ)

بف مساىؿ

الذم لقيو العياشي كاستفاد منو كمف ابف أخيو الفقيو شعباف بف مساىؿ ككاف

مؤرخان لو معرفة بنكادر التكاريخ ,كأما ابف عبد القادر الفاسي فقد أفاد مف ابف مساىؿ
الكبير(ّ).
كممف لقييـ العياشي أيضان الشيخ محمد بف محمد المكني (تَُٗٗىػُٖٖٔ/ـ) تمميذ
ابف مساىؿ كمفتي البالد مف بعده ,ككصفو بالشاب الفقيو المكذعي خطيب كاماـ الجامع
(ْ).

الكبير

كمف مساجد طرابمس العممية مسجد درغكث باشا كىك مسجد كبير حضر فيو الرحالة

مجالس العمـ ,نزؿ بو اإلسحاقي كذكر مف لقييـ كأخذ عنيـ أمثاؿ  :الفقيو محمد التكنسي

المقيـ في طرابمس ,كالمفتي محمد بف مقيؿ الطرابمسي ,كالفقيو السيد محمد بكقالؿ المغربي(ٓ),

كىنالؾ حضر الكرثيالني مجالس البف مقيؿ أيضان كلمفقيو المدرس عبد العزيز الذم لـ يفصح
عنو (ٔ).

(ُ) مكث العياشي فييا شي انر في الذىاب كأما الكرثيالني فمـ يزد عف عش ةر أياـ بينما كانت ثمانية فقط أقاميا ابف
عبد القادر في المدينة .العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽُّٓ /ُ ,؛ الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر
سابؽ( ,ص ص ُّٕ)ُْٕ ,؛ ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ( ,لكحة رقـ ِّ /
ب).
(ِ) كاف ابف مساىؿ مف خيرة عمماء عصره في ىذه الكالية تكلى كظيفة اإلفتاء كالقضاء لمدة أربعيف سنة ثـ
استعفى منيا كالزـ داره كمسجده كتفرغ لممطالعة كالتدريس كالتأليؼ حرص المغاربة عمى زيارتو كاالستفادة
مف عممو .العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽُِْ-ُّٕ /ُ ,؛ ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة ,...
مصدر سابؽ ,لكحة ِْ  /ب.
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽُّٓ /ُ ,؛ ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,لكحة
ِْ/ب.
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُْٓ /ُ ,
(ٓ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ( ,ص ْٗ) .
(ٔ) الكرثيالني  :الرحمة ,...مصدر سابؽ( ,ص ص ُّٕ.)ُْٕ ,
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كفي المسجد المذككر حضر ابف عبد القادر في طريؽ عكدتو دركس العالمة الشيخ محمد

الرمشاني في مكطأ مالؾ ككانت طريقتو حسنة تدؿ عمى مشاركتو في العمكـ(ُ)؛ كيرجع السبب في

ذلؾ أنو كاف قد أمضى مدة إقامتو في طريؽ الذىاب يداكـ عمى درس الشيخ محمد الصقالني في

التفسير بمسجد يكسؼ باشا(ِ) كلما دخؿ طرابمس عائدان كأراد إكماؿ الدرس عند الشيخ المذككر
(ّ).
كجده مات فتكجو لمسجد درغكث باشا كسمع المكطأ مف الرمشاني

كعف أىمية مصر العممية لممارة كالحجاج قاؿ أبك بكر بف أحمد التنبكتي" :إنو ال معنى

لعالـ يذىب لمحج دكف أف يعرج عمى مصر كيستأنس بعممائيا"(ْ).
لذلؾ تقمب المغاربة في حمقات العمـ باألزىر كغيره ما بيف دركس النحك كالفقو
كعمكـ العقيدة(ٓ) ,فالعياشي حرص أف يككف سكنو قريبان مف األزىر ليتردد عميو كمف
اليكـ التالي لكصكلو مباشرة حضر مجمس الشيخ عبد السالـ المقاني بعد صالة الفجر
مباشرة ,ككاف الشيخ ال يدرس إال في رجب كالشيريف التالييف لو كغالب تدريسو في
عمكـ الحديث(ٔ) ,كحضر بعد العصر لمشيخ مكسى القميكبي ككاف يق أر الجامع الصغير
لمسيكطي(ٕ) ,كداكـ عمى درس الشيخ إبراىيـ الميمكني الشافعي (ٖ) كىك ممف انفرد
(ُ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ُّٕ  /ب .
(ِ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ِّ  /ب.
(ّ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ُّٕ  /ب.
(ْ) أحمد بابا التنبكتي :نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ,كضع ىكامشو كفيارسو مجمكعة مف طالب كمية الدعكة
اإلسالمية ,إشراؼ كتقديـ  :عبد الرحمف بف عبد اهلل اليرامة ,منشكرات كمية الدعكة اإلسالمية ,ط ُ,
طرابمس ,ليبياُٖٗٗ ,ـ ,ص ُِّ.
(ٓ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُٔٓ .ُُٔ -
(ٔ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِِٗ /ُ ,
(ٕ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َِّ /ُ ,
(ٖ) الشيخ إبراىيـ الميمكني الشافعي المصرم ,كاف حيان سنة َُُْىػ مف عمماء القراءات كالتفسير البارزيف
عاصر الشياب القميبكبي ,كعبد السالـ المقاني ,ناؿ ثقة طالب األزىر كمجاكريو فتتممذ عميو عدد كبير في
عمكـ القرآف .محمد خميؿ المرادم الحسيني (تَُِٔ -ُُّٕ :ىػ ُُٕٗ -َُٕٔ /ـ) :سمؾ الدرر في
أعياف القرف الثاني عشر  ,دار البشائر اإلسالمية ,كدار ابف حزـ ط ّ ,ِٔٔ /ْ ,الجبرتي :عجائب
اآلثار  ,...مصدر سابؽ.ُُْ ,َُِ /ُ ,
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(ُ).

بتحقيؽ عممي البالغة كالقراءات في األزىر ككاف درسو ىذا في تفسير البيضاكم
ككذلؾ حرص عمى مجالس أبي الحسف عمي الشبراممسي (ِ) في جامع المغاربة القريب مف
بيتو كىك يدرس شرح المكاىب المدنية لمقسطالني(ّ).

كبالجممة لـ يترؾ العياشي في القاى ةر أحدان مف أىؿ العمـ يستحؽ إال أخذ عنو عدا الشيخ
سمطاف المزاحي(ْ) ,سمع منو حديثان كاحدان مف أكؿ البخارم ككاف مف أفذاذ الرجاؿ عممان كعمالن إال
(ٓ).

إف حدة طبعو كشراسة أخالقو (رحمو اهلل) منعت بعض الطالب كمنيـ العياشي مف االنتفاع بو

كبعد عكدتو مف الحج مكث الثعالبي في القاىرة عامي (ََُُْٔٔٓ -ىػ -ُّٔٓ/

ُْٓٔـ) ,أخذ فييما عف أعالـ كشيكخ األزىر أمثاؿ شيخ المالكية نكر الديف عمي
األجيكرم(ٔ) ,كقاضي قضاة الحنفية شياب الديف الخفاجي(ٕ) ,كأبي الحسف إبراىيـ الميمكني,

(ُ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٔ /ُ ,
(ِ) نكر الديف أبك الحسف عمي الشبراممسي الشافعي القاىرم كلد بشب ار ممس في الغربية ,كحفظ القرآف بيا ,ثـ كفد
عمى القاىرة سنة ََُٖ ىػ (ُٗٗٓ ـ) كالزـ عمماء كثيريف منيـ :البػابمي ,كالحمبػي ,كدرس بػاألزىر كتتممػذ
عمػػي يديػػو عممػػاء أجػػالء مػػنيـ :عبػػد الػػرحمف المحمػػي ,ك البشبيشػػي كلػػو مؤلفػػات كثي ػرة ,تػػكفي َُٕٖ ىػػ
ُٕٔٔ/ـ) .المحبػػي :خالصػػة األثػػر ,...مصػػدر سػػابؽ – ُْٕ /ّ ,؛ محمػػد بػػف أحمػػد الحضػػيكي(ت
ُُٖٗى ػػُٕٕٓ /ـ)  :طبقػػات الحضػػيكي ,تحقيػػؽ :أحمػػد بكمزكػػك ,مطبعػػة النجػػاح الجديػػدة ,ط ُ ,الػػدار
البيضاءََِٔ ,ـ.ْٕٓ, ْْٕ /ِ ,
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِّٓ /ُ ,
(ْ) سمطاف بف أحمد بف سالمة مف كبار عمماء الشافعية باألزىر عاش في الفت ةر ما بيف َُٖٕٓٗٓ -ىػ /
ُُْٖٕٓٔٔ -ـ كىك شيخ مشايخ القراءات كالتجكيد باألزىر بال منازع ,المحبي :خالصة األثر,..
مصدر سابؽّّْ -ُّّ /ُ ,؛ ُُِِ, َُِ /؛ القادرم  :نشر المثاني  ,...مصدر سابؽ/ْ ,
ُِٔٓ؛ الحضيكي  :الطبقات ,...مصدر سابؽ.َٕٓ /ِ ,
(ٓ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ّْٖ /ُ ,؛ المصدر نفسو .ّْٕ/ِ :
(ٔ) ىك زيف العابديف الشيخ عمي بف محمد القادرم(ت َُٔٔىػُٔٓٓ /ـ) :ينسب إلى أجيكر الكرد بريؼ القميكبية,
أخذ عف شيكخ كثيريف أمثاؿ الرممي كالكرخي حتى أصبح شيخ المالكية باألزىر كأخذ عنو البابمي كالشبراممسي ,لو
مؤلفات كثي ةر أشيرىا ثالثة شركح عمى مختصر خميؿ .المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽ- ُٕٓ/ُ ,
َُٔ؛ محمد بف الطيب القادرم  :نشر المثاني ألىؿ القرف الحادم عشر كالثاني ,تحقيؽ  :محمد حجي ,أحمد
تكفيؽ ,منشكرات الجمعية المغربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر  ,طُُٖٗٔ ,ـ.ُٖ /ِ ,
(ٕ) أحمد بف محمد بف عمر الممقب بشياب الديف(ت َُٗٔىػ ُٔٓٗ /ـ) ,المحبي :خالصة األثر ,..مصدر
سابؽ.ّّْ -ُّّ /ُ ,
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كسمطاف المزاحي ,كالشبراممسي كغيرىـ ممف أثنكا عميو (ُ )؛ كلـ يكتؼ الثعالبي بيؤالء

المكجكديف في القاىرة ,بؿ رحؿ إلى الصعيد في أكائؿ سنة (َُٔٓىػُٔٓٓ /ـ) لألخذ عف
(ِ).

الشيخ عمي العدكم الصعيدم ,فق أر عميو بعض المصنفات كسمع منو الحديث الشريؼ

كممف رافؽ العياشي في التردد عمى مجالس ىؤالء العمماء ابف الطيب كأكثر مرافقتو لو
(ّ) .

كانت إلى مجمس الخفاجي

كالكرثيالني كغيره التقى بالعديد مف عمماء األزىر مثؿ :الشيخ الحفناكم (ْ ) ,كالشيخ

الجكىرم(ٓ) ,كتفقد مف باألزىر مف المغاربة كاجتمع مع شيخ ركاقيـ )ٔ( "...كالقائمة طكيمة مف

أسماء عمماء مصر الذيف تقمب في مجالسيـ كناقشيـ في مسائؿ الفقو أك التفسير أك المنطؽ
كعمى رأسيـ الشيخ عمي الصعيدم العدكم(ٕ) الذم قاؿ عنو" :إليو النظر في كقتنا ىذا في

(ُ) المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽَُٔ ,ُٕٓ /ّ ,؛ مخمكؼ :شجرة النكر الزكية  ,...المصدر
السابؽ ,ص ََّّّْ ,؛ العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُِٔ /ِ ,
(ِ) أبك القاسـ سعد اهلل ,تاريخ الجزائر الثقافي ,...مرجع سابؽ .ٓٗ/ِ ,
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽِِّ /ُ ,؛ ابف الطيب :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,لكحة ْٔ /ب.
(ْ) الشػػيخ محمػػد بػػف سػػالـ الحفنػػاكم الشػػافعي (ت ُُُٖ ى ػ ُٕٕٔ /ـ) ,أحػػد النبيػػاء فػػي عمػػـ الفقػػو كالمنطػػؽ.
الجبرتي  :عجائب اآلثار ,...مصدر سابؽ.ّّٗ ,ِّٕ /ُ ,
( ٓ) أحمد بف حسف بف عبد الكريـ الجكىرم الخالدم عاش في الفت ةر مف َُُُِٖٗٗ -ىػ -ُٖٖٔ /
ُٖٕٔـ ,أخذ عف عمماء عصره في األزىر أبرزىـ النفراكم كالكنكسي كالتطاكني ,لو مؤلفات أشيرىا حاشية
عمى شرح جكىرة المقاني .المرادم :سمؾ الدرر ,...مصدر سابؽٕٗ /ُ ,؛ الجبرتي  :عجائب اآلثار,...
مصدر سابؽ.ّْٔ /ُ ,
(ٔ) الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ّّٖ .كركاؽ المغاربة مف أقدـ أركقة الجامع األزىر ,يستقبؿ
فيو طالب المغرب اإلسالمي كزادت أىميتو خالؿ العصر العثماني حيث أصبح ككأنو مؤسسة تعميمية
كاجتماعية يستمد مصادره المالية مف أكقافو الخاصة كالتي يديرىا شيخ الركاؽ .عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد
الرحيـ :المغاربة في مصر في العصر العثمانيُٕٖٗ -ُُٕٓ( ,ـ) منشكرات ديكاف المطبكعات
الجامعية ,الجزائرُِٖٗ ,ـ ,ص ص ٗٗ.ََُ ,
(ٕ) الشيخ عمي بف أحمد بف مكرـ اهلل العدكم المالكي األزىرم الشيير بالصعيدم(ُُُُُِٖٗ -ىػ) :أحد
األئمة األعالـ تتممذ عمى النفراكم كالكنكسي كالتطاكني كالممكم كالسجيني كاألسقاطي كالدفرم كمحمد
البناني الفاسي كالفيكمي ,حتى صار أحد صدكر المالكية باألزىر كأغمب مؤلفاتو حكاشي عمى متكف ,منيا
حاشية عمى شرح الجكىرة لمشيخ عبد السالـ ,كحاشية عمى شرح السمـ لألخضرم .المرادم :سمؾ
الدرر ,...مصدر سابؽ.َِٔ /ّ ,
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الجامع األزىر بؿ كاليو تشد رحاؿ الطمبة بمصر مف كؿ جانب ,كقد بمغ صيتو ك عممو

مشارؽ األرض ك مغاربيا"(ُ).

كأما الطيب الفاسي الذم ظؿ طكاؿ فترة مكثو في القاىرة يتردد عمى المساجد العممية
(ِ).

األزىر كجامع الحسيف يتممس مجالس العمـ كقراءة القرآف

كممف استيكاه مف العمماء الشيخ داكد القمعي ,ككاف مجمسو في عمـ الحديث باألزىر

كقت الضحى حيث الزمو لـ يتخمؼ عنو مدة إقامتو ,ككاف الشيخ يجمع في قراءتو بيف جامع

الترمذم كبيف إحياء عمكـ الديف لمغزالي ,كعمى الرغـ مف قصر المدة إال إنو استفاد كثي انر
فسمع منو إضافة إلى ما سبؽ مقدمتو في االستعارة المسماة بافتضاض البكارة في أمثمة
االستعارة مف أكليا إلى آخرىا كأجازه فييا ,كسمع منو األربعيف النككية مف أكليا إلى آخرىا,
(ّ).

كطرفان مف صحيح البخارم ,كطرفان مف الشمائؿ الترمذية ,كتفسير بعض اآليات القرآنية

كما قصد التاكدم ابف سكدة الشيخ أحمد الدمنيكرم الشافعي(ْ) في بيتو ببكالؽ كجالسو

أكثر مف مرة كأممى عميو الكثير مف المسائؿ الفقيية ثـ أثنى عميو ابف سكدة بقكلو " :بحر ال
(ٔ)

ساحؿ مثمو كشيخ ما لقيت مثمو"(ٓ) ,ثـ ق أر عمى مفتي الحنفية الشيخ حسف الجبرتي

مف

كتاب الكنز لمنسفي في الفقو الحنفي ,كتذاكر معو في مسائمو لكف السفر أعجمو عف إتمامو

(ُ) الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ُّْ.
(ِ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ِٓ /أ  /ٗٗ ,ب.
(ّ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ٔٗ /أ .
(ْ) الشيخ شياب الديف أحمد بف عبد المنعـ الدمنيكرم شيخ األزىر (تُُِٗ :ق ُٕٕٖ -ـ) ,تمقى العمـ في
األزىر عمى أكثر مف ثالثيف مف عمماء المذاىب األربعة كتعمـ العمكـ الحديثة كالطب كاليندسة كالرياضيات
كالمساحة كالفمؾ كالتكعيب لو كثير مف المؤلفات حتى لقب بأنو سيكطي عصره ...إلخ  .محمد التاكدم ابف
سكدة  :الرحمة  ,..مصدر سابؽ ,لكحة ُٖ  /أ  / ُٖ ,ب؛ الجبرتي  :عجائب اآلثار ,...مصدر سابؽ,
ِ. ََُ /
(ٓ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُٕ /أ .
(ٔ) كالد المؤرخ عبد الرحمف بف حسف الجبرتي (َُُُُُٖٖ -ىػُْٕٕ-ُٖٔٗ/ـ) ,تكفي أبكه شابا لـ يتجاكز
الستة عشر عاما ,بينما لـ يتجاكز المترجـ الشير مف عمره فنشأ في كنؼ كالدتو كجدتو ,فحفظ القراف كعم هر
كشيخا لركاؽ الجبرت بالجامع
عشر سنكات ,كحفظ المتكف كتدرج في العمـ حتى أصبح مفتيان لمحنفية
ن
األزىر .الجبرتي :عجائب اآلثار ,...مصدر سابؽ.ُّٓ – َٓٔ /ِ ,
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(ُ ) ,كق أر كذلؾ عمى مفتي الحنابمة أبك البركات أحمد بف عكض المقدسي كتاب دليؿ

الطالب(ِ).

كأكؿ مف ق أر عمييـ العياشي في المدينة المنكرة الشيخ أبك الحسف عمي بف محمد الديبع

الزبيدم (ت َُٕٔىػُٔٔٓ /ـ) كىك فقيو محدث قارئ لمقرآف لو فضؿ كبير عمى العياشي,

فيك الذم عرفو بجؿ عمماء المدينة ككتب إلييـ يكصييـ بو ,ق أر عميو ختمة بقراءة ابف كثير

المكي كعمى الرغـ مف تزاحـ الطالب عميو إال إنو قدـ الكافديف فحدد لمعياشي كقتان معمكمان مف

فجر يكـ ْ صفر َُّٕىػ ُٗ /سبتمبر ُِٔٔـ ,ثـ زاده كقتان آخر بيف الظيريف حتي أتـ
يكما ,كما ق أر عميو المقدمة الجزرية في مجمسيف فقط(ّ) ,األمر الذم
ختمتو في سبعة عشر ن
يدؿ عمى ىمة ىؤالء كاستثمارىـ لمكقت.

ثـ حضر العياشي مجمس الثعالبي في الركضة ,ككاف مجمسان نافعان أشاد بو الرحالة

(ْ),

كممف حضر مجالسيـ في المدينة الشيخ إبراىيـ بف حسف الككراني الشيراني(ٓ) ,ق أر عميو شرح
الجرجاني لمنظكمة "اليداية إلى عمكـ الدراية" لمحمد بف الجزرم في الحكمة قراءة تحقيؽ
(ٔ).

كتدبر ككاف مجمسو حافالن
كالجدير بالذكر أف العياشي الذم تتممذ عمى الككراني كأخذ عنو بعض العمكـ كاف متفكقان
عميو في عمكـ أخرل طمبيا منو الشيخ فأجازه بيا مثؿ عمـ الحديث الذم كانت رغبة الشيخ
(ُ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُٗ /أ .
(ِ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة َِ /أ .
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْٕٓ ,ِْٕ ,ُْٕ /ُ ,
(ْ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ْٕٔ /ُ ,
(ٓ) كلد كنشأ في شيراف مف بالد األكراد ,كتعمـ العربية كدرس المعاني كالبياف كالفقو كالتفسير كبعض العمكـ
العقمية كاليندسة كالييئة بيا ,ثـ زار بغداد كأمضى فييا عاميف ,كدمشؽ كمكث فييا أربع سنكات كمنيا
ذىب إلى مصر مرك انر بالقدس كالخميؿ ,كلقي مف عمماء مصر المشيكريف الخفاجي ,كالمزاحي ,ثـ غادرىا
إلى الحجاز فحج كأقاـ بالمدينة المنكرة ,كاف يتمتع بحافظة قكية يجيد العربية كالفارسية كالتركية إضافة إلى
كؿ بمغتو كأغمب مؤلفاتو بالعربية .العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ/ُ ,
لغتو الكرية ,يدرس الطالب ه
ْٕٗ.ْٖٓ ,
(ٔ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّْٗ , ْٕٗ /ُ ,
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في تحصيؿ أسانيده قكية ,فمما جمس مع العياشي طمب منو أف يحدثو بالحديث المسمسؿ

باألكلية(ُ) ,كمف شيكخ العياشي بالمدينة الشيخ عبد الصمد بف محمد بف الفضؿ الخراساني
(ِ).

سمع منو صحيح مسمـ

كما حضر اإلسحاقي كمف رافقو مجالس العمـ في مسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ مثؿ مجمس السيد عبد اهلل بف عبد الكريـ العباسي الحنفي مفتي المدينة المنكرة كالخطيب
كاإلماـ بمسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ (ّ).

كفي المسجد الحراـ ,كانت مجالس العمـ حافمة بالطالب كالعمماء ال سيما في مكاسـ

الحج ,فانخرط فييا المغاربة المرافقكف لمركب كتتممذكا عمى يد عممائيا مغتنميف أفضمية الزماف
كالمكاف مع أفضمية كشرؼ طمب العمـ ,فمف شيكخ العياشي الذيف حضر مجالسيـ في مكة

المكرمة الشيخ يكنس بف يحي العباسي (ْ).

كاإلسحاقي يعدد العمماء الذيف حضر مجالسيـ في المسجد الحراـ منيـ الشيخ عمر

البار باعمكم الحسيني أخذ عنو ىك كمف معو مف الطمبة المغاربة كسأليـ عف بعض عمماء

المغرب ممف لو بيـ سابؽ معرفة(ٓ) ,كمنيـ المحدث أبك عبد اهلل محمد بف أحمد عقيمة الذم

ق أر عميو أكائؿ كتب الحديث كالبخارم كالشفا في ما تيسر لـ مف الكقت(ٔ) ,كالشيخ محمد بف

عمي بف فضؿ الحسيني الشافعي الشيير بالطبرم إماـ مقاـ الخميؿ إبراىيـ كىك عالـ ناسؾ ال
يكاد يبرح الحرـ عاكؼ عمى العبادة كالتصنيؼ(ٕ) ,كأبك الفضؿ محمد تاج الديف بف عبد

المحسف المفتي الحنفي بالحرـ ,يقكؿ اإلسحاقي عنو" :كاستمطرناه في العمـ فكجدناه صيبان
(ُ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٗ -ْٖٗ /ُ ,
(ِ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َٕٓ -َٓٔ /ُ ,
(ّ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ّْٖ.
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.َٕٓ /ُ ,
(ٓ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ِْٖ .ِٖٓ ,
(ٔ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ِٕٖ.ِٗٓ , ِْٗ ,
(ٕ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ِٓٗ.
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مد ار انر ,كسألناه أكؿ ما جمسنا إليو(ُ) ,كمنيـ الفقيو األديب السيد عبد اهلل بف المرحكـ يحي
أفندم بف جعفر الكاعظ كىك مف أىؿ الكجاىة بالحرـ(ِ) ,كما انتفع بمجالسة الفقيو زيف

العابديف بف سعيد المنكفي مفتي الشافعية بالحرميف الشريفيف ,كاف لو دار في مكة كأخرل في

المدينة يتردد بينيما(ّ).

كممف تكررت مجالسة اإلسحاقي لو في المسجد الحراـ الفقيو العالمة محمد بف سميماف

الركداني السكسي ككاف مقيمان في دار قرب المسجد الحراـ (ْ).
(ٓ)

كما ذكر أبك راس

الشيخ عبد الرحمف التادلي المغربي الذم لقيو في المسجد الحراـ

كختـ عميو شرح ابف عباد عمى الحكـ قراءة تحقيؽ كتدقيؽ تحت ميزاب الرحمة داخؿ

الحجر(ٔ).

كلـ ييمؿ الحجاج حمقات الدرس حتى في أياـ منى فالعياشي لقي فييا الشيخ سميماف بف

عبد العزيز الحبيشي كىك مف مدينة األحساء ,ككانت لو حمقة في مسجد الخيؼ ليالي منى,
استفاد منو العياشي كحصمت ينيما ألفة طكاؿ أياـ اإلقامة بمكة (ٕ) ،كمف ذلؾ اجتماع

الكرثيالني بالشيخ محمد أكرـ بف عبد الرحمف مفتي اليند ,كىك عمـ لو مؤلفات عمى رجاؿ
(ُ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ِٓٗ.ِٕٗ -
(ِ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ِٖٗ.
(ّ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص َِّ.
(ْ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص َُّ.ُُّ ,
(ٓ) محمد بف أحمد بف عبد القادر أبك راس الناصرم الجزائرم ُُُِّٖٓٔ -ىػُِّٖ -ُُٕٓ(/ـ :كلد كبدأ
حياتو العممية بناحية المعسكر كأصبح في كقت كجيز مف أنشط عمماء الجزائر بدأت رحالتو بعد الخمسيف
مف عمره رحؿ إلى المغرب كالمشرؽ لمعمـ كالحج الذم أداه عاـ َُِْىػ ُٕٖٗ /ـ ,لو أكثر مف مائة
مؤلؼ أشيرىا رحمتاف دكف مشاىداتو فييما األكلى ىي :فتح اإللو كمنتو في التحدث بفضؿ ربي كنعمتو,
كاألخرل عجايب اآلثار .مشكشة سمير  :ابف حمادكش الجزائرم كابك راس الناصرم يؤرخاف لمعالقات
التجارية بيف إيالتي الجزائر كتكنس خالؿ القرف ُٖـ ,بحث منشكر في مجمة المعارؼ لمبحكث كالدراسات
التاريخية  ,مجمة دكرية دكلية محكمة ,العدد ُِ ,ص ِّٗ.
(ٔ) محمد بف أحمد بف عبد القادر أبك راس  :عجايب األسفار كلطايؼ األخبار ,مخطكط بالخزانة العامة بالرباط,
تحت رقـ ِِّّ  ,لكحة ٕٓ.
(ٕ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُّّ /ُ ,
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البخارم كلو مختصر جمع فيو متف الصحيح في مجمد بعد حذؼ األسانيد فتباحث معو

الكرثيالني في منى في بعض المسائؿ كاستفاد منو(ُ).

كمنيـ مف بحث عف العمماء كحضر مجالسيـ في مدارس كمساجد مكة األخرل خارج

المسجد الحراـ مثؿ العياشي الذم ذىب لمشيخ جماؿ الديف اليندم (ت َُٕٗىػُٖٔٔ /ـ),

كجمس إليو في المدرسة الداكدية(ِ).

المبحث الثالث  :لقاء العمماء والفقهاء في بيوتهم:

حرص أىؿ العمـ مف الحجاج المغاربة المرافقيف لمركب عمى لقاء العمماء كاالجتماع بيـ

في المراكز العممية التي كانكا يمركف منيا سكاء بحضكر مجالسيـ في حمقاتيـ داخؿ المساجد

كالمدارس العممية ,أك بزيارتيـ في بيكتيـ كتمبية دعكة مف استضافيـ في بيتو ,كال شؾ أنيـ

أفادكا مف ىذه الزيارات في القراءة ,فبيكت العمماء كانت بمثابة أندية ثقافية تمقى فييا الدركس,
كتقاـ فييا الندكات كالمناقشات كيتبادلكف الرأم ,كيبدك حرص ىؤالء عمى ىذه الزيارات

بامتثاليـ لرغبة مشايخيـ كتمبية دعكتيـ ,بؿ أكصى السابؽ منيـ الالحؽ كنبيو عمى

أىميتيا(ّ).

كبمطالعة مدكنات ىؤالء الرحالة تبيف أف عمماء األزىر في مصر كانكا حريصيف عمى

دعكة الحجاج المغاربة مف أىؿ العمـ لضيافتيـ كاكراميـ أمثاؿ :الشيخ إبراىيـ الميمكني الذم
استضاؼ العياشي كجماعة ممف معو في بيتو كقدـ ليـ طعاـ اإلفطار ليمة السابع كالعشريف

مف رمضاف(ْ) ,كالميمكني ممف انفرد بتحقيؽ عممي البياف كالمعاني ,ككاف لو درس في
مختصر السعد ابتدأه قبيؿ رحيؿ الركب المغربي بأياـ في صحف داره فحضره أكابر الطمبة

(ُ) الكرثيالني  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ْٗٓ .
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّّّ /ُ ,
(ّ) أكصى التاكدم صديقو الفقيو أحمد السكسي إذا مر بمصر أف يزكر الشيخ الدمنيكرم في بيتو ,كرغبو أف
يسمع منو كيق أر عميو كأكد عميو ذلؾ بعدما حدد لو مكاف بيت الشيخ في القاى ةر كأنو ال ينزؿ منو إلى األزىر
غير مرة كاحدة في األسبكع في يكـ الجمعة .محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة
ُٖ /أ .
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِِٖ /ُ ,
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خاصة كالزمو العياشي ىذه األياـ عمى الرغـ مف شكاغؿ اإلعداد لمسفر كلـ يترؾ منو حرفان
(ُ).
كاحدان
كما استضافيـ شيخ القراء الشيخ سمطاف المزاحي كأكرميـ كدعا ليـ ,كالمزاحي كانت

أكقاتو مقسمة بيف العبادة كالتدريس كاإلقراء(ِ) ,كلما في الزيارات مف فكائد فقد ذىب العياشي
بنفسو لزيارة مكسي القميكبي في بيتو عند باب النصر مف غير دعكة مسبقة فرحب بو الشيخ

أيما ترحيب(ّ).

كألىمية الزيارات العممية في تمتيف أكاصر العالقات العممية فقد استيؿ التاكدم رحمتو

بذكر جممة مف لقييـ بالديار المشرقية

(ْ),

كفي مصر استضافو أبك العباس أحمد اليبكسي
(ٓ).

بمنزلو في ناحية الحسينية بطرؼ القاىرة مما يمي البركة كأكرمو

كقاـ بزيارة لمشيخ أحمد الجكىرم مفتى الشافعية في مرض مكتو فامتف بو الشيخ كثي انر
كرحب بقدكمو كدعا لو كأكرمو كلما حضرت صالة المغرب قدمو الجكىرم ليؤمو في

الصالة(ٔ) ,كال شؾ أف ىذه الزيارة لـ تخؿ مف فائدة عممية.

كأما عف زيارات ابف عبد القادر الفاسي لمعمماء في مصر فيقكؿ " :كفي يكـ الثالثاء

الثامف كالعشريف مف صفر ذىبت لشيخنا العالمة المشارؾ  ...أبي سميماف الشيخ داكد بف

محمد األزىرم القمعي القاطف بالقمعة بقصد األخذ عنو كىي أكؿ مالقاة معو فمما قدمت عميو
رحب بي غاية كىش كبش كأدخمني لداره كأحضر لي مف الطعاـ ما حضره بالكقت كىك
الخبز كالعسؿ كالجبف كالماء البارد كأكؿ معي نفع اهلل بو كتكمـ معي في مسائؿ فظيرت

(ُ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٖ /ُ ,
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِِٗ /ُ ,
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْْ /ُ ,
(ْ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة َُ /أ .
(ٓ)محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُّ /ب /ُْ ,أ .
(ٔ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُٖ /ب .
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مشاركتو في العمكـ المعقكلية كالمنقكلية ال سيما عمـ الحديث الشريؼ كطمبت منو

اإلجازة...إلخ" (ُ).

كىذا يدؿ عمى عناية المغاربة بزيارة العمماء كترحيب العمماء بيـ في بيكتيـ كاكراميـ كفي

ىذا مزيد مف التفرغ ليـ بعيدان عف زحاـ الحمقات في دكر العمـ ,فالشيخ القمعي المذككر كاف لو

مجمس باألزىر يأتي إليو كؿ يكـ مف حي القمعة كمع ذلؾ يستقبؿ الطالب في بيتو كيمنحيـ

مف كقتو كعممو كمالو تعميمان كاطعامان كاكرامان كاجازة(ِ).
(ّ)

كأما الشيخ سميماف الفيكمي سميماف الفيكمي

الذم أرسؿ إلى جماعة الحجاج المغاربة

ليأتكا بيتو فمما قدمكا عميو ككاف ابف عبد القادر معيـ يقكؿ" :فرحب بيـ غاية كأظير مف
السركر ما يعجز عف كصفو الكاصؼ ,...كأمر خدمتو أف يحضركا أنكاع الطيب ,فسارعكا
في إحضاره مف العكد كالند كماء الكرد كغير ذلؾ كجعؿ يطيب الناس كيطيب المكاف" كفي

ىذا المقاء دار النقاش في مسائؿ عممية عديدة(ْ).

كفي المدينة المنكرة رحب عمماؤىا بأىؿ العمـ المرافقيف لمركب المغربي كاستضافكىـ في

بيكتيـ كأكرمكىـ

فعندما زار العياشي الشيخ إبراىيـ بف حسف الككراني في بيتو صحبة شيخو أبي الحسف

عمي الديبع كاجده جالسان بيف كتبو يطالع فييا فرحب بيما الشيخ كأكرميما بما تيسر مف كسر

الكعؾ كالممح مع الزعتر كالقيكة(ٓ) ,ثـ تكالت زيارات العياشي لشيخو المذككر مدة إقامتو
بالمدينة المنكرة لـ يمنعو عنو إال فترة المرض ,ككاف الككراني ىك الذم يعكده خالليا

(ٔ).

(ُ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ِٗ /ب / ّٗ ,أ .
(ِ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ّٗ /أ .
(ّ) شيخ ركاؽ الفيمة باألزىر ,كاف حيان عاـ َُُِىػ ُٕٗٓ /ـ .سجالت محكمة جامع الحاكـ :س ْٕٔ,
ص َٗ ,ـ َُْ بتاريخ غ ةر جمادل األكؿ سنة َُُِىػ ُٕٖٗ /ـ.
(ْ) أبك عبد اهلل الطيب الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة رقـ ٔٗ  /ب  / ٕٗ ,أ .
(ٓ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْٖٖ ,ْٖٕ /ُ ,
(ٔ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ِْٗ /ُ ,
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(ُ)

كمف زيارات ابف سكدة عمماء المدينة المنكرة زيارتو لمسيد محمد السماف

ككاف بيتو

قريبان مف المسجد النبكم مف ناحية باب جبريؿ ليس بينيما إال الشارع كىك ممف يحسف
لمغرباء(ِ) ,كما استقبمو الشيخ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أسعد مفتي المدينة المنكرة في بيتو ككاف
خارج المدينة فأكرمو غاية اإلكراـ كأجازه بكؿ ما عنده(ّ).حيث يذكر اإلسحاقي أف الفقيو زيف

العابديف بف سعيد المنكفي سابؽ الذكر ,لـ يكتؼ بإكرامو في مكة المكرمة ,بؿ أعطاه كتابان
مكجيان لكلده بالمدينة المنكرة فاستضافو بدارىـ كأجزؿ لو الضيافة كاإلكراـ مدة اإلقامة بيا
كعندما حاف االرتحاؿ أراد اإلسحاقي أف يعطيو أربعة مثاقيؿ ذىبان ردىا عميو كقاؿ يا سيدم
لكـ الفضؿ في نزكلكـ عمينا (ْ).
كممف زارىـ اإلسحاقي في المدينة أيضان الفقيو محمد بف سعيد بف عبد الكريـ األنصارم

الخزرجي فقد ازره في داره المعركفة بدار أبي أيكب األنصارم كىي دار مشيكرة كالشيخ عبد

الكريـ لو كجاىة كتكقير بالمدينة أحسف استقباليـ كقدـ ليـ التمر كالماء كقاؿ ىذه ضيافة أىؿ
المدينة ,كأىدم لإلسحاقي طاقية مف عمؿ المدينة كتدارسكا معو في تحديد الم ازرات

المستجاب فييا الدعاء بالمدينة المنكرة فأخبرىـ أف المدينة كميا مباركة(ٓ).

كمف ىؤالء العمماء السيد عبد اهلل بف عبد الكريـ العباسي الحنفي مفتي المدينة المنكرة

كالخطيب كاإلماـ بمسجد النبي صمى اهلل عميو كسمـ "ككاف دمث األخالؽ ,كثير اإلنفاؽ,
(ٔ).

متكدد لمكارديف مف اآلفاؽ"

( ُ) الشيخ محمد بف عبد الكريـ المدني الشافعي القرشي الشيير بالسماف (َُُُُّٖٗ -ىػ-ُُٕٖ /
ُٕٕٓـ)  :كلد كنشأ في المدينة المنك ةر أرسمو كالده إلى مصر سنة ُُْٕىػ ُُٕٔ /ـ ,لطمب العمـ ثـ
عاد كتصدر لمتدريس بالمسجد النبكم حتى كفاتو .المرادم :سمؾ الدرر ,...مصدر سابؽَٔ /ْ ,؛
الجبرتي  :عجائب اآلثار ,...مصدر سابؽ.َْٖ /ُ ,
(ِ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُُ /ب .
(ّ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُِ /ب .
(ْ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص َّّ.
(ٓ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ُّٖ.
(ٔ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ّْٖ.
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كفي مكة المشرفة كانت أغمب الزيارات بعد أداء الفريضة؛ ألف الكافديف ال يأتكف مف
سفرىـ غالبان قبيؿ اليكـ الثامف مف ذم الحجة فينطمقكف مباشرة ألداء المناسؾ ,كبعد نزكليـ
مف منى كفراغيـ مف تأدية المناسؾ يتزاكركف فيما بقي ليـ مف كقت اإلقامة قبؿ أف يرحمكا
مف مكة فزيارة العياشي لمشيخ زيف العابديف الطبرم(ُ) في داره جاءت بعد الحج ,حيث أحسف
الشيخ استقبالو(ِ) ,كذا زار التاكدم ابف سكدة أبا عبد اهلل محمد بف خالد الجفرم شيخ المالكية
(ّ).
كأحد أئمة المسجد الحراـ الذم لقيو كاستضافو في بيتو كأكرمو كأجازه
كمف ىؤالء العمماء أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عقيمة المكي ذىب إليو اإلسحاقي
كمعو ابف أختو الفقيو العربي بف محمد إلى منزلو يقكؿ :فمما دخمنا عميو ...أجزؿ القرل كبالغ
في التحفي بنا كأفدنا مف فكائده...كذاكرتو في مسائؿ مف العمـ كأطمعنا عمى جممة مف مؤلفاتو
كمصنفاتو كىي كثيرة(ْ).
كممف زارىـ اإلسحاقي أيضان في مكة الشيخ محمد الطبرم كىك عالـ ناسؾ يمزـ بيتو
بالفترة الطكيمة فمما ازره كمف معو رحب بيـ كأطمعيـ عمى مؤلفاتو في التفسير كالفقو(ٓ).
كما دعاىـ الفقيو زيف العابديف بف سعيد المنكفي مفتي الشافعية ,إلى داره كأكرميـ
كأىداىـ قصيدة مف نظمو في مدح المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ,فأنشده اإلسحاقي
قصيدة مثميا عمى سبيؿ المطارحة ,فأجابو الشيخ بقصيدة عجيبة كدفعيا إليو مف حينو ,يقكؿ
اإلسحاقي" :فعجبت مف حسف ركيتو ,كسرعة نجيتو في الشعر كبراعتو" ,كأطمعو المنكفي
عمى بعض مكاتباتو عف أمراء مكة المكرمة فقرأىا اإلسحاقي ثـ مدح أسمكبو بقكلو" :فرأيت
قممان عاليان ,كاختراعان في اإلنشاء ساميان"(ٔ).
(ُ) زيف العابديف بف عبد القادر الطبرم الحسني المكي (ت َُٖٕىػ) :فقيو شافعي تكلى إفتاء الشافعية كامامة
المقاـ اإلبراىيمي في الحرـ المكي .المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽ.ُٗٓ /ِ ,
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّّْ ,ّّّ /ُ ,
(ّ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُُ /أ .
(ْ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ِٕٖ. ِٖٖ ,
(ٓ) اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ِٓٗ.ِٗٔ ,
(ٔ) كاف لمشيخ المنكفي المذككر بيتيف في المدينتيف المقدستيف يتردد بينيما فبيتو األصمي في مكة ثـ عرض لو
أف ينتقؿ إلى المدينة المنكرة ,كىك في ىذه السنة قدـ مكة حاجان .اإلسحاقي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ,
ص ص َِّ.َّٕ -
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كممف زار أيضان الشيخ عبد اهلل اإلسكندراني الضرير في منزلو قرب باب العمرة كأثناء
الزيارة حدثو الشيخ بمصنفاتو في الحديث كعمـ الكالـ كغير ذلؾ مف العمكـ(ُ).
كمف الجدير بالذكر ,إف ىذه الزيارات كانت تعمؽ العالقات بيف الحجاج المغاربة كبيف

العمماء في المراكز العممية المختمفة حتى أنيـ كانكا عند السفر يذىبكف لتكديعيـ كطمب الدعاء
منيـ األمر الذم أبقى العالقات مستمرة بعد السفر عف طريؽ المراسالت فابف عبد القادر
الفاسي لما عزـ عمى الرحيؿ مف مصر قاـ بزيارة الجامع األزىر لتكديع شيخو القمعي يقكؿ:

"فكدعتو ككدعني كعا لي بما نرجك مف اهلل قبكلو"(ِ).

المبحث الرابع :المساجالت والمناظرات العممية:

لـ يكف النشاط العممي عمى طريؽ الحج المغربي خالؿ العصر العثماني نشاطان تقميديان
تمقينيان في معظمو؛ بؿ تميز بخركجو في كثير مف األحياف إلى دائرة النقاش كالبحث كالنقد

إلثبات الحقائؽ العممية أك نفييا.

ميما مف جكانب التكاصؿ الثقافي بيف المغاربة
كقد مثمت المناظرات كالمناقشات جانبان ن
كأىؿ العمـ عمى طريؽ الحج كفي منازلو ,كلـ يكف الغرض منيا استعراض القدرات المعرفية

بقدر ما ىك كسيمة مف كسائؿ االجتياد الجماعي لمكصكؿ إلى الحؽ في بعض النكازؿ
المعاصرة األمر الذم جعؿ المناقشات تميؿ ناحية الفقو أكثر مف غيره مف العمكـ ,لكف تبقي
حقيقة كجكد مناقشات كمناظرات في عمكـ كفنكف أخرل بعضيا في العقيدة كبعضيا في

الحديث كالتفسير كالنحك.

ففي كرقمة الجزائرية عند زيارة العياشي ألمير المدينة تناقش معو في بعض المسائؿ

الفقيية كطمب منو أف يعد لو الجكاب عنيا مكتكبان(ّ) ,كفي نفزاكة مف بالد تكنس اجتمع إليو
جماعة مف المتفقية كأىؿ العمـ كناقشكه في بعض مسائؿ فقو العبادات(ْ).
(ُ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص َُّ.
(ِ) ابف عبد القادر الفاسي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ/ُِٔ( ,أ).
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُُٕ /ُ ,
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُِٕ /ُ ,
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كما ذكر اإلسحاقي أف ابف أختو الفقيو العربي بف محمد المغربي  -كىك ممف صحبو

في الرحمة -كاف ييكل المحاكرات كالمناقشات العممية مع عمماء منازؿ الركب ففي تكزر أثار
الطالب معيـ بعض المسائؿ في الفقو كالنحك فتصدر ليـ كأجابيـ عما يريدكف(ُ)  ,كفي

مصر كاف يجالس العمماء في األزىر كيتحاكر معيـ في بعض األلغاز النحكية ,كالفقيية

أيضان(ِ).

كأكرد أبك راس الناصرم مناظرة مجمس عمماء الجزائر بالجامع األعظـ

( ّ)

في القيكة

كي ىشـ فأجاب بأنيما مف المسائؿ المختمؼ فييا كأيد رأيو بما نقمو
كالدخاف كعما يي ىسؼ منو ي
الشيخ عمي األجيكرم عف الحطاب(ْ) ,كفي طرابمس تناقش العياشي مع ابف مساىؿ حكؿ

طيارة حيكاف الزباد العطرم(ٓ).

كمف أبرز المناقشات في مكة المكرمة ما دار عند حدكث الشؾ في رؤية ىالؿ ذم

الحجة كذىب بعض الحجاج إلى عرفات يكـ الثامف خشية أف يككف ىك يكـ عرفة حتى ال
يفكتيـ الكقكؼ كقد كقع خالؼ حكؿ ىذه النازلة فتدخؿ العياشي كحسـ الخالؼ بقكلو" :إف

كقكفكـ عمى الشؾ ال يجزئ؛ ألنكـ لـ تقفكا بنية أنيا عرفة فيك كمف صاـ يكـ الشؾ احتياطان
فال يجزئو ,كلسنا بمأمكريف باتباع الشؾ في مثؿ ىذا ,سيما الشؾ الذم ال مستند لو"(ٔ).
(ُ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ٕٔ.
(ِ) اإلسحاقي :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص َُٓ.
(ّ) يرجع تأسيس الجامع األعظـ في الجزائر إلى عاـ َْٗىػ َُُٖ /ـ ,كىك أىـ مساجد المالكية في مدينة
الجزائر فيك مقر مفتي المالكية ,يعقد فيو مجمس كؿ يكـ خميس يحض هر عمماء المذاىب عمى يتقدميـ
مفتي المالكية كمفتي الحنفية كالقاضي المالكي كالقاضي الحنفي ك يحضر معيـ الباشا أحيانان لمنظر القضايا
الفقيية الشائكة التي تحتاج إلى فتاكل كيسمى المجمس الشريؼ .صبرانية لنكر  :مساجد مدينة الجزائر
خالؿ العيد العثماني (القرنيف ُٕ – ُٖـ) ,بحث منشكر في مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية
كاإلنسانية  ,جامعة بابؿ  ,العدد ّْ  ,آب َُِٕـ ,ص ّ.
(ْ) محمد بف أحمد بف عبد القادر أبك راس  :فتح اإللو كمنتو ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُٗٓ.َُٔ -
(ٓ) العياشي  :الرحمة  ,...مصدر سابؽُِْ-ُّٕ /ُ ,؛ كالزباد  :حيكاف عطرم مثؿ السنكر يجمب مف بالد
اليند كيستخرج منو عرؽ مثؿ الزباد لو رائحة طيبة  .ابف منظكر :لساف العرب ,مصدر سابؽ ,مادة  :زبد.
(ٔ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ُّٖ /ُ ,
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كمثؿ ذلؾ في المدينة المنكرة كقعت مناقشات بيف المغاربة المرافقيف لمعياشي كبيف طائفة
المالكية عما يقطع مف نبات الحرـ المنتفع بو لألكؿ كالخبيز كغيره(ُ) ,عمى أف أىـ المناظرات
العممية التي حضرىا العياشي مناظرة أحد الرافضة الذم زعـ أنو شريؼ سني مالكي ثـ أخذ
يثير بعض المسائؿ في العقيدة داخؿ المسجد النبكم في الذات كالصفات ,فأجابو العياشي
ككمما أقاـ عميو الحجة تعمؿ الرافضي بعدـ معرفتو المغة العربية ,لكف العياشي بالجممة نقد كؿ
إشكاالتو كيبدك أف أمر ىذا الرجؿ افتضح في المدينة كناظره غير كاحد مف عممائيا أمثاؿ
الشيخ بدر الديف اليندم ,كالشيخ المال إبراىيـ بف حسف الككراني(ِ).
كمف ىذه المناظرات اليادفة ما كقع بيف العياشي كشيخو الثعالبي أثناء درس األخير في
المسجد النبكم حكؿ كضع اليمنى عمى اليسرل في الصالة أك إسداليا كجرت المناقشة بيف
الشيخ كتمميذه في المسألة المذككرة بطريقة عممية ىادفة مبنية عمى الدليؿ حيث تبنى العياشي
مذىب المالكية كقدـ أدلتيـ مف السنة الصحيحة قكالن كفعالن(ّ).
كمنيا مناظرات كانت تقع بيف الطالب الحمقات العممية بحضكر شيكخيـ مثمما كاف
يحدث بيف العياشي كبيف طالب المذىب الحنفي خالؿ شرح الشيخ بدر الديف اليندم لكتاب
المنار في أصكؿ الفقو الحنفي البف الممؾ ككاف الشيخ ينتصر لمذىبو معيـ كلـ يكف يحضر
مجمسو مع العياشي مف طالب المالكية أحد كال مف نجباء المذاىب األخرل حتى يساعدكه
في االنتصار ألدلة مذاىبيـ(ْ).
كلـ تقتصر المناظرات عمى المخالفيف في العقيدة كالركافض أك في المذىب الفقيي بؿ
ناظر المغاربة مف ىـ عمى مذىبيـ مف المالكية كالمناظرة التي كقعت بيف العياشي كأحد
مدرسي المالكية في المسجد النبكم ,في المعامالت المالية مما يتعمؽ بصرؼ العمالت
بعضيا ببعض كقد فصؿ العياشي فييا مع أنو لـ يصرح باسـ مناظره(ٓ).
(ُ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َّْ /ُ ,
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّْٔ - ّْْ /ُ ,
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. ْْٓ /ُ ,
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ. َّٔ /ُ ,
(ٓ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّْٓ – َْٓ /ُ ,
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لمناظره ,فتبدك ككأنيا
كتأخذ المناظرات العممية سبيالن طيبان إذا كاف أحد المتناظريف تمميذ ي

مذاكرة بينيما كال يمزـ أف يرضخ فييا التمميذ لكالـ شيخو كمف ذلؾ المذاكرة التي كقعت بيف

العياشي كشيخو أبي الحسف عمي الديبع في مسألة تتابع دفف المكتى في البقيع كاعادة حفر

القبكر القديمة لتكرار الدفف فييا مرات أخرل كخميصت ىذه المناقشة إلى أنو ال يجكز الدفف في

قبر ما داـ صاحبو فيو ,كأرض البقيع لممكحتيا كنداكتيا تفني األجساد بسرعة ال تتجاكز سبع
سنيف إال كتبمى العظاـ كال يبقى ليا أثر كعندىا فال مانع مف الدفف في قبر ليس فيو أحد (ُ).

كعندما لقي التاكدم ابف سكدة العالمة عبد الرحمف بف مصطفى العيدركس في المدينة

المنكرة تناقش معو فيما ىعف لو مف مسائؿ عممية مثؿ قكلو " :كتكممت معو في حديث كاف
ذكرني في مأل ذكرتو في مأل خير منو كما فيو مف اإلشكاؿ فأجابني بديية" (ِ).

إف المراجع لما سجمو الرحالة عف المناظرات كالمناقشات التي كقعت بينيـ كبيف كأترابيـ

عمى طريؽ الحج يدرؾ مدل حرص ىؤالء العمماء عمى اتباع آداب الحكار الراقي الذم ىدفو
الكصكؿ إلى الحؽ في المسائؿ المطركحة عمى مائدة النقاش باإلقناع المعتمد عمى الدليؿ

كالحجة.

كمما يحسف ذكره أيضان مف اآلداب احتراـ الطرؼ اآلخر كانتقاء األلفاظ الحسنة في
كصفو كاالعتراؼ بفضمو كالدعاء لو ,كىذا كمو يؤكد أف ىذه المناظرات كانت سجاالن عمميا
خالصا ال غرض مف كرائو لتشكيو المتناظريف كال التقميؿ مف مكانتيـ العممية ,ففي مناظرة
ن
العياشي مع الرافضي سالفة الذكر بيف العياشي فساد معتقد مناظره لكف ذلؾ لـ يمنعو مف

االعتراؼ بمعرفتو لمعمكـ العقمية ,حيث قاؿ عنو" :لو مشاركة حسنة كقكة في بحث

المعقكالت"(ّ).

كأما عف مناظرة العياشي لشيخو الثعالبي ,فقد أبدل فييا أدبان جمان كاحترامان فعمى الرغـ
مف أف الشيخ ضعؼ جكاب تمميذه إال أف األخير لـ يزد عمى أف كتب عبارة " :كمف أنصؼ

(ُ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْٕٖ ,ْٕٕ /ُ ,
(ِ) محمد التاكدم ابف سكدة  :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُِ /ب  /ُّ ,أ .
(ّ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ّْٓ /ُ ,
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عمـ أنو ال ضعؼ في الجكاب" كلـ يرقو مراجعة الشيخ في المجمس الذم يحضره مع طمبة
العمـ بعض العكاـ ممف ال معرفة ليـ بالفركع الفقيية يقكؿ العياشي" :كلكف كرىت مراجعة

الشيخ بمثؿ ذلؾ في المجالس الغاصة الحافمة بأىميا ,فأعرضت(ُ).

كلـ تكف المناقشات مقتصرة عمى المجالس العممية في منازؿ الطريؽ ,بؿ كانكا

يتسامركف في محاكراتيـ العممية يمضكف نيارىـ كيقطعكف ليميـ خالؿ السير في المراحؿ
المختمفة مثمما حدث بيف العياشي كبيف شياب الديف المصرم الذم لقيو في بيت المقدس

كصحبو في طريؽ العكدة إلى مصر فػأمضى الطرفاف كقتان طكيالن في محاكرات كمذاكرات
حتى افترقا في دمياط فخرج الطرفاف بفكائد جمة(ِ).

كفي الجممة ,فإف ىذه المناظرات تؤكد مدل التفاعؿ بيف العمماء ككثرة اطالعيـ كقكة

استنتاجاتيـ في تقييـ األدلة التي يستشيدكف بيا كيرجحكف عمى أساسيا.
المبحث الخامس  :اإلجازات واألسانيد العممية المتبادلة:

اإلجازات العممية مف المبتكرات العربية اإلسالمية تقكـ عمى إذف يقدمو العالـ لطالب ق أر

عميو أك سمع منو كتثبت مف إتقانو ,يسمح لو بالركاية عنو كتدريس ما تمقاه عميو مف

مصنفات ,كىي تقابؿ الشيادات الجامعية التي تؤىؿ حامميا لمتدريس(ّ).

كلعؿ مف دالالت أىمية كتابات الرحالة المغاربة ما تضمنتو مف معمكمات تؤكد أف

عالقاتيـ بعمماء المشرؽ ظمت كثيقة متنتيا اإلجازات كاألسانيد المتبادلة التي كانكا كيحرصكف
عمى تسجيؿ نصكصيا في رحالتيـ مما أتاح لنا ثركة مصدرية كبيرة تغطي ىذه الناحية مف

التكاصؿ العممي عمى طريؽ الحج المغربي.

كمف خالؿ تمؾ النصكص تبيف لمباحث أف أىؿ العمـ في منازؿ الركب تابعكا المرافقيف

لمقكافؿ مف مشاىير العمماء فاستقبمكىـ كانتفعكا بما لدييـ مف عمكـ كتحممكا عنيـ األسانيد

(ُ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْْٔ - ْْٓ /ُ ,
(ِ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْٖٔ /ِ ,
(ّ) عبد اليادم التازم :رحمة الرحالت ,مكة في مئة رحمة مغربية كرحمة ,مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي,
الرياضََِٓ ,ـُّْ /ُ ,؛ أبك القاسـ سعد اهلل ,تاريخ الجزائر الثقافي ,...مرجع سابؽ.ٓٓ /ُ ,
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كاإلجازات ,فالمقرم عندما شاع خبر خركجو إلى الحج بيف عمماء كطالب منازؿ الركب

بادركا بمالقاتو كمنيـ مف كتب إليو باإلجازة قبؿ أف يصؿ إلييـ ,فبمجرد رككبو البحر مف
الجزائر صكب تكنس تطاير الخبر إلييا فبادر عمماؤىا يطمبكف إجازاتو بما لديو مف أسانيد

فأجاز منيـ إماـ جامع الزيتكنة الشيخ محمد بف أبي بكر التكنسي (ت َُّٕىػ ُِٖٔ /ـ),
بإجازة مكتكبة (ُ) .

كعندما كصؿ مصر التؼ حكلو مف طالب األزىر كعممائو مف أممى عمييـ الحديث

كلقنيـ العقائد كأجاز منيـ  :محمد بف سالـ السنيكرم ,كأحمد بف محمد القاضي(ِ) ,كنكر

الديف األجيكرم(ّ) ,كمحمد نكر الديف الرشيدم(ْ).

كما التقي في مصر بعمماء مف خارجيا تصادؼ مجاكرتيـ باألزىر ,فأجاز منيـ محمد

المسراتي القيركاني (ت َُٓٔىػ ُٔٓٓ /ـ)(ٓ) ,كعبد الباقي الحنبمي الدمشقي (ت َُُٕىػ

ُُٔٔ /ـ)(ٔ) ,كعبد القادر بف غصيف الغزم (ت َُٕٖىػ ُٕٔٔ /ـ)(ٕ).

ككما أجاز المغاربة عمماء مصر كطالبيا استجازكىـ أيضان ببعض العمكـ كالمؤلفات
التي حرصكا عمى تحمميا عنيـ كاعتزكا بيذه اإلجازات كرصعكا رحالتيـ بنصكصيا.

فالمقرم المغربي عمى عمك منزلتو إال إنو طمب اإلجازة في مصر فأجازه الشيخ أحمد

الصديقي المالكي إجازة عامة

(ٖ) .

(ُ) محمد محفكظ :تراجـ المؤلفيف التكنسييف ,دار الغرب اإلسالمي ,بيركت ,لبنافُْٗٗ ,ـ ,ص ص ُُٔ,
ُُٕ؛ قركد :الدكر الثقافي  ,...مرجع سابؽ ,ص ٖٓ.
(ِ) المحبي :خالصة األثر ,...مصدر سابؽ.ُٕٕ ,ُٕٔ /ُ ,
(ّ) المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُُُ .ُُٔ -
(ْ) المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُْٗ.ُِٓ -
(ٓ) المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ُٕٔ؛ مخمكؼ :شجرة النكر  ,...مصدر سابؽ ,ص َّٓ.
(ٔ) المحبي :خالصة األثر  ,...مصدر سابؽ.ِٖٓ - ِّٖ /ِ ,
(ٕ) المحبي :خالصة األثر  ,...مصدر سابؽ.ّْٕ /ِ ,
(ٖ) إجا ةز مؤرخة في ُِ ربيع األكؿ َُِٗىػ ُٖ /فبراير َُِٔـ ,كالصديقي المالكي كاف مكسكعيا أخذ عف
كبار عمماء عص هر تكفي َُْٓىػ (ُّٓٔـ) .المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ّٖ؛ المحبي:
خالصة األثر ,...مصدر سابؽ.ِّٔ – ِّْ /ُ ,
- 033 -



جملت ادلؤرخ العربي – اجلزء الخانى – العذد (  )82ــــــــــــــــــــــــــــــ د .سامح إبراهيم عبذالفتاح

كممف كانت لو عناية باإلجازات األزىرية التاكدم ابف سكدة الذم كثؽ عالقتو بكبار

عمماء األزىر أمثاؿ شيخ المالكية عمي الصعيدم ,حيث أجاز كؿ كاحد منيما صاحبو بما

لديو مف أسانيد(ُ) ,كأجازه شيخ الشافعية أحمد الدمنيكرم بكؿ ما لديو مف مسمكع كمقركء كبما
أخذه دراية كركاية(ِ) ,كأما مفتي الحنفية حسف الجبرتي فأجازه بكتب المذىب بعد أف ق أر عميو
طرفان منيا ,كذلؾ أجازه مفتي الحنابمة أحمد المقدسي بعد أف ق أر عميو(ّ).

كيصرح الكرثيالني بأسماء مف أجازه في مصر مثؿ الشيخ خميؿ المغربي ت ُُٕٕ ىػ

ُّٕٔ -ـ كالشيخ الصعيدم(ْ).

كفي بالد الحجاز ناؿ العمماء المرافقيف لمركب المغربي حظكة ككانت ليـ مكانة بيف

عمماء كطالب الحرميف ففي المدينة المنكرة أجاز العياشي كأيجيز أيضان فممف أجازه شيخو
الثعالبي ,كأجازه قارئ المدينة أبك الحسف الديبع في القراءات بأسانيده عف شيكخو(ٓ) .ككذلؾ

أجازه الككراني إجازة عامة(ٔ) ,كفي الكقت نفسو أجاز الككراني بالحديث المسمسؿ باألكلية(ٕ).

كممف أجاز الكرثيالني في المدينة المنكرة خطيب الحرـ المدني الشيخ إسماعيؿ قاؿ

عنو" :أجازني بخط يده في سائر العمكـ" (ٖ).

كما أجاز الشيخ السماف ,التاكدم ابف سكدة بصحيح البخارم ,كأجازه الشيخ إبراىيـ بف
(ٗ).

أسعد مفتي المدينة بكؿ ما عنده

(ُ) التاكدم ابف سكدة :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُْ /ب.
(ِ) إجا ةز مؤرخة في ِٔ جماد اآلخر ُُِٖىػ  ٖ /نكفمبر ُٖٕٔـ مميك ةر بتكقيع الدمنيكرم رحمو اهلل.
التاكدم ابف سكدة :الرحمة ,مصدر سابؽ ,لكحة ُٕ /أ.
(ّ) التاكدم ابف سكدة :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ُٗ /أ /َِ ,أ.
(ْ) الكرثيالني :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ْٖٓ.
(ٓ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽْٕٔ /ُ ,؛ ُ.ْٕٕ ,ْٕٔ /
(ٔ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ْٕٗ /ُ ,
(ٕ) كنص اإلجازة مكجكد مفصالن في الرحمة .العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.ِْٗ -ْٖٗ /ُ ,
(ٖ) الكرثيالني :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ُّْ.
(ٗ) التاكدم ابف سكدة :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,لكحة ٔ /أ؛ ُِ /ب.
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كفي مكة المكرمة كانت ليـ إجازات لمف أخذ عنيـ مف الحجازييف أك المجاكريف أك حتى

الكارديف لمحج مف األقطار المختمفة ,مثمما أجاز المقرم مفتي دمشؽ الحنفي الشيخ عبد الرحمف

(ُ)؛ كما أجاز مف أئمة الحرـ المكي عبد الرحمف بف عيسى المرشدم ,كتاج الديف أحمد بف

إبراىيـ المكي ,كحنيؼ بف عيسى ,في الصحاح كالمسانيد بعدما سمع مف بعضيـ(ِ).

كفي الكقت نفسو طمب عمماء كطالب المغرب اإلجازات مف عمماء البمد األميف

كمجاكرم بيت اهلل الحراـ حيث أخذ الثعالبي الحديث عف تاج الديف المالكي ,كعبد العزيز

الزمزمي ,كزيف العابديف الطبرم كأجازكه(ّ).

كبعدما ق أر اإلسحاقي عمى المحدث محمد بف عقيمة أكائؿ كتب الحديث طمب منو أف يجي هز

فأجابو الشيخ ككتب لو اإلجازة ,كأجا هز محمد بف فضؿ اهلل الطبرم بإجا ةز كتبيا عمى ظير أحد

مؤلفاتو التي أىداىا لو ,كبعدما سمع مف محمد تاج الديف المفتي الحنفي بالحرـ أخذ منو إجا ةز
بسنده المتصؿ بعبد اهلل بف عمرك بف العاص إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ (ْ).

المبحث السادس :التأليف:

كمف األنشطة العممية التي اشتغؿ بيا العمماء المغاربة عمى طريؽ الحج كفي محطاتو

التأليؼ ,فترككا تراثان عمميا معتب انر مف المؤلفات في السيرة كالمدائح النبكية كفي الفقو ال سيما ما

يخص الحج كبعض النكازؿ كالرقائؽ كاألذكار ,كغير ذلؾ مف فركع العمـ كالمعرفة ,كتطالعنا

مدكنات ىؤالء الرحالة بأسماء المؤلفات التي انتجتيا قرائحيـ عمى الطريؽ كفي المحطات

خالؿ مكاسـ الحج في فترة الدراسة.

(ُ) المحبي :خالصة األثر  ,...مصدر سابؽّٖٗ - َّٖ /ِ ,؛ المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص ص
ُٖٔ.ُٔٗ ,
(ِ) المحبي :خالصة األثر ,...مصدر سابؽْْٔ ,ْٕٓ ,ّٔٗ /ِ ,؛ المقرم :الرحمة ,...مصدر سابؽ ,ص
ص ُِٔ .ُِٖ -
(ّ) المحبي :خالصة األثر  ...مصدر سابؽِِْ /ُ ,؛ ِِْٕ ,ِْٔ /؛ ُّٔٔ -ُُٔ /؛ العياشي :الرحمة
 ,...مصدر سابؽ.ُِٖ /ِ ,
(ْ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ِْٗ.ِٖٗ -
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كأكؿ مف يطالعنا المقرم المغربي بعدد مف المؤلفات عمى طريؽ الحج منيا "فتح المتعاؿ

في مدح النعاؿ"

(ُ )

بدأه في مصر كأتمو في المدينة المنك ةر في رمضاف َُّّىػ  /يناير

ُِْٔـ ,كقد ذكر أف فك ةر تأليؼ ىذا الكتاب كردتو أثناء رحمتو مف المغرب إلى مصر عند لقائو

ببعض العمماء جرل بينيـ حديث عف نعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ األمر الذم دفعو ليذا

التأليؼ الذم تناكؿ فيو النعاؿ النبكية كفضميا مع جمع ما قيؿ في مدحيا مف قصائد(ِ).

كمنيا كتاب " :النفحات العنبرية في كصؼ نعاؿ خير البرية" كىذا الكتاب يعتبر المسكدة

التي جمع فييا المركيات المتعمقة بشأف النعؿ النبكم في القاىرة سنة ََُّىػ َُِٔ /ـ ,ثـ

اعتمد عمييا في المدينة المنكرة عند تدكيف كتابو الذم "سماه فتح المتعاؿ في مدح النعاؿ كىك
ال شؾ أكبر كأشمؿ"(ّ).

كأما كتاب "أزىار الكمامة في أخبار العمامة" كىك تأليؼ عف عمامة المصطفى صمى

اهلل عميو كسمـ كتبو في المسجد النبكم عند الحجرة النبكية كفي اتجاه رأسو الشريؼ كختمو

بأشعار جميمة ككاف انتياؤه منو في شكاؿ َُّّىػ  /يكليك ُِْٔـ ,كمف كتبو أيضان "الدر

الثميف في أسماء اليادم األميف"(ْ) كىك عبا ةر عف أرجكزة شعرية في السيرة النبكية جمع فييا

أسماء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقاؿ أنو ألفيا في الحرميف الشريفيف (ٓ).

كمف أىـ مؤلفات المقرم كتاب "ركضة التعميـ في ذكر الصالة كالتسميـ عمى مف خصو

اهلل تعالى باإلسراء كالمعاينة كالتكميـ" ,كيظير مف خالؿ العنكاف أنو أيضان في السيرة النبكية
كيرجح أف تأليفو كاف في الحجاز أك القدس الشريؼ كىك مف المفقكدات(ٔ).
(ُ) أحمد المقرم  :فتح المتعاؿ في مدح النعاؿ ,مخطكط في المكتبة الكطنية الجزائرية  ,رقـ َِِِ,
لكحة رقـ ُ.
(ِ) إمحمد قركد  :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ ,...مرجع سابؽ ,ص ٔٗ.
(ّ) القادرم  :نشر المثاني  ,...مصدر سابؽ.ُِٗٔ /ِ ,
(ْ) ال يزاؿ مخطكطان كمنو نسخة في دار الكتب المصرية  ,رقـ ِِْٔٔ ف .
(ٓ) المحبي  :خالصة األثر ,...مصدر سابؽَّّ /ُ ,؛ محمد بف محمد مخمكؼ :شجرة النكر الزكية في
طبقات المالكية ,تحقيؽ :عمي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية ,طُ ,القاىرةََِٕ ,ـ ,ص ََّ.
(ٔ) الكتاني :فيرس الفيارس ,...مصدر سابؽ.ُْ /ِ ,
- 333 -



جملت ادلؤرخ العربي – اجلزء الخانى – العذد (  )82ــــــــــــــــــــــــــــــ د .سامح إبراهيم عبذالفتاح

كما ألؼ المقرم عدة مؤلفات في عمكـ المغة منيا "التحفة المكية في شرح األرجكزة

األلفية" ,كىك أرجكزة في النحك كضعيا في المسجد الحراـ(ُ) ,كلو عدة قصائد منظكمة في

"مناسؾ الحج" افتتحيا بمدح الحرـ المكي ثـ أعقب ذلؾ بشرح مفصؿ لممناسؾ مف دخكؿ
مكة مرك انر بطكاؼ القدكـ ,كالسعي كصكالن إلى جبؿ عرفات كالنفرة منو نحك مزدلفة ثـ منى
كرمي الجمرات حتى العكدة(ِ).

كفي القاىرة نظـ "إضاءة الدجنة في اعتقاد أىؿ السنة" كىك مؤلؼ في العقيدة يتككف مف

ِْٕ بيتان ,كما نظـ "القصيدة المقرية" كىي تزيد عف مائة بيت ذكر في بدايتيا أحكاؿ الناس
في الدنيا بيف السعادة كالشقاكة ثـ عرج عمى األندلس كما حدث فييا مما ال تكاد تصدقو

العقكؿ حيث ذىب بيـ الزماف كتحكلت أحكاليـ(ّ).

كال يسعنا أف نغفؿ الكـ اليائؿ مف القصائد التي نظميا المغاربة في مكة كالمدينة شكقان
ليما قبيؿ الكصكؿ أك تكديعان عند المغادرة كالخركج أك ما يخص المدائح النبكية كىي كثيرة
(ْ) .

منيا قصائد لمعياشي في مدح المدينة المنكرة كساكنيا عميو الصالة كالسالـ

كىناؾ بعض المؤلفات التي كتبيا العمماء المغاربة بسبب نازلة نزلت أك خالؼ كقع في

مسألة ,فعندما كقع الخالؼ بيف العمماء المغاربة المرافقيف لمسيدة خناثة بنت بكار زكجة

السمطاف إسماعيؿ العمكم

(ٓ )

كأـ السمطاف عبد اهلل بف إسماعيؿ كبيف المجاكريف في مكة

(ُ) إمحمد قركد  :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ ,...مرجع سابؽ ,ص ٖٗ.
(ِ) المقرم :الرحمة إلى المغرب كالمشرؽ ,...مصدر سابؽ ,ص ٔٔ؛ إمحمد قركد :الدكر الثقافي لعمماء الجزائر
بالمشرؽ ,...مرجع سابؽ ,ص ُُٖ.
(ّ) عبد الرحمف عزم :التكاصؿ القيمي في الرحمة الكرثيالنية ,...مرجع سابؽ ,ص ٗ.
(ْ) العياشي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ.َْٕ -ْٖٔ /ُ ,
(ٓ) تكلى سمطنة العمكييف في المغرب األقصى لمدة سبع كخمسيف سنة ككاف قبميا نائبان عف أخيو الرشيد سبع
سنيف .فيك صاحب أطكؿ مدة مف بيف حكاـ ىذه السمطنة ,إال إف أيامو كانت مثاالن مف ناحية األمف كتماـ
الضبط فمـ يجد أىؿ الفساد مجاالن خالؿ فترة حكمو مف َُُُِّٖٗ -ىػ  .أحمد بف خالد الناصرم (ت
ُُّٓىػ) :االستقصا ألخبار دكلة المغرب األقصى ,تحقيؽ :جعفر الناصرم ,كمحمد الناصرم ,دار
الكتاب بالدار البيضاء ,د – ت.ٗٗ ,ْٓ /ٕ ,
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كتكممكا في شأف الدار التي اشترتيا كأكقفتيا عمى طالب العمـ لتدريس البخارم كغيره في

المسجد الحراـ كقاؿ بعض المغاربة المجاكريف ال يجكز شراء بيكت مكة كال بيعيا ,فأرسمت

السيدة المذككرة إلى اإلسحاقي تسألو أف يبيف ليا كجو الصكاب فكتب ليا رسالة بالجكاز كفؽ
ما جاء في كتب الفقو المعتمدة عند المالكية كالشافعية(ُ).

كلما كرد عمى ابف الطيب أثناء مقامو في مكة سؤاؿ يتعمؽ بالقيكة كأحكاميا,

جمع في ذلؾ تأليفان مستقالن حافالن سماه "االستمساؾ بأكثؽ عركة في األحكاـ المتعمقة
بالقيكة" كرتبو عمى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة ,لكنو ضاع عندما تعرض الرحالة

لمسرقة ك أخذه السارؽ (ِ).

مختصر في فقو الحج ,عرؼ فيو الحج لغة كشرعان
ان
كما ألؼ اإلسحاقي أيضان
كذكر أدلة فرضيتو مف الكتاب كالسنة كاإلجماع ,كأركانو ,ثـ أكضح فكائد بياف

األخطاء المكجبة لذبح اليدم ,ثـ عقد فصالن عف حدكد الحرـ ,كختمو بمجمكعة مف
األسئمة كاألجكبة في مسائؿ الحج(ّ).

(ُ) اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص ُّٔ – َِّ.
(ِ) أبك عبد اهلل محمد بف الطيب الفاسي (ت َُُٕىػ) :رحمو الفاسي ُُّٗىػ َُُْ -ىػ" مخطكطة " بقسـ
المخطكطات في المكتبة المركزية  ,الجامعة اإلسالمية ,المدينة المنكرة ,كىك نسخة عف األصؿ المكجكد
في دار الكتب كالكثائؽ المصرية بالقاىرة ,تحت رقـ َُّْ تاريخ تيمكر ,لكحة ٕٓ /أ ,ب
(ّ) سجؿ اإلسحاقي ىذا المختصر الفقيي الرحمة .اإلسحاقي :الرحمة  ,...مصدر سابؽ ,ص ص َِّ -
ّْٕ.
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اخلامتـــــت

بعد ىذا العرض لألنشطة العممية المصاحبة لقكافؿ الحج المغربية خالؿ العصر

العثماني ,يمكف أف نقرر أف القكافؿ كانت بمثابة مدارس متحركة مزدىرة بأنشطتيا المختمفة

مف تدريس أك سماع في حمقات الدرس بالمراكز العممية أك مناظرات كمساجالت.
كقد تكصمت الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكف سردىا في النقاط التالية:

ُ -إف قكافؿ الحج المغربية كانت في األغمب بمثابة مدارس متحركة مزدىرة بأنشطتيا
المختمفة مف تدريس أك سماع في حمقات الدرس عمى الطريؽ أثناء السير كفي المراكز

العممية.

ِ -حرص الحجاج عمى استثمار الكقت الطكيؿ الذم تستغرقو رحمة الحج في تحصيؿ العمـ.

ّ -مف لـ تسعفو المجالس العامة في منازؿ القكافؿ قاـ بزيارة العمماء في بيكتيـ لالستفادة
منيـ بصكرة منفردة بعيدان عف زحاـ الحمقات كضكضاء المجالس كمزاحمة العكاـ.

ْ -اىتـ الطالب كالعمماء باألسانيد كاإلجازات تكثيقان لما يقكمكف بو مف أنشطة؛ كلتقكية
األكاصر العممية فأجازكا كأجيزكا كضمنكا مدكناتيـ ىذه اإلجازات عمى اختالؼ أنكاعيا.

ٓ -ال يجانبني الصكاب إذا قمت بأف جميع المرافقيف لمركب كاف يعكد إلى بالده مسرك انر
بتحصيؿ المعارؼ سرك انر ال يقؿ عف فرحتو بأداء الفريضة ,كأف ىذه الرحمة كانت فرصة
بما تكفر فييا مف عمماء كما دار خالليا مف لقاءات كما حصؿ مف كتب كاجازات كأسانيد

قمما تجتمع في غيرىا.

ٔ -مما يثير العجب تفرغ بعضيـ عقميا كتفتحو ذىنيا لتصفيؼ بعض المؤلفات التي تناسب
مقتضى الحاؿ في الطريؽ كبعض المحطات ,حيث أنتجت قرائحيـ بعض المؤلفات
كجاءت في أغمبيا تتكيجا لما نزؿ بيـ مف نكازؿ أك دار بينيـ مف مناقشات كمساجالت

خالؿ الطريؽ كفي منازلو.

ٕ -حرص العمماء عمى اتباع أدب الحكار الراقي الذم ىدفو الكصكؿ إلى الحؽ في المسائؿ
المطركحة عمى مائدة النقاش باإلقناع المعتمد عمى الدليؿ كالحجة.
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كأخي انر ,فقد رصدت ىذه الدراسة ذات الصفحات المتكاضعة النشاط العممي عمى طريؽ الحج
المغربي خالؿ الفترة المذككرة ,معتمدة بالمقاـ األكؿ عمى ما كتبو المرافقكف لمركب مف
العمماء المشاركيف في أنشطة ىذه الحركة العممية في مدكناتيـ المخطكط منيا كالمطبكع

فيي التي أمدتنا بالنصكص التي أثرت ىذا العمؿ ككثقتو باإلضافة إلى بعض المصادر
كالمراجع األخرل التي ساىمت في استكماؿ الصكرة.

قائمت ادلصادر وادلراجع
(أوال) ادلصادر العربيت ادلخطوطت:

(ُ) اإلسحاقي .محمد الشرقي بف محمد .رحمة اإلسحاقي صحبة األميرة خناثة بنت بكار
زكجة مكالم إسماعيؿ سمطاف المغرب األقصى (سنة ُُّْىػُِّٕ-ُُّٕ/ـ)
مخطكط بالخزانة الممكية بالقصر الممكي في مدينة الرباط ,المممكة المغربية ,تحت رقـ

ُُٕٖٔ.

(ِ) التاكدم .محمد الطالب بف سكدة المرم :الرحمة ,كفيو سند التاكدم بمكطأ مالؾ
كصحيحي اإلماميف ,نسخة في قسـ المخطكطات ,مكتبة الحرـ النبكم بالمدينة المنكرة

عف المكتبة األزىرية ,تحت رقـ ٖٖٔ تاريخ ,كرقـ ِّٖٓٓ مصطمح حديث.

(ّ) أبك راس .محمد بف أحمد بف عبد القادر .عجايب األسفار كلطايؼ األخبار ,مخطكط
بالخزانة العامة بالرباط ,تحت رقـ ِِّّ .

(ْ) أبك العباس الفاسي .أحمد بف محمد بف عبد القادر رحمة مف مدينة فاس إلى مكة
كالمدينة (سنة ُُُِىػ ُٕٕٗ -ُٕٗٔ/ـ) ,مخطكط بدار الكتب المصرية تحت رقـ

َُْٓ جغرافيا ,ميكركفيمـ ِٕٔٓ .

(ٓ) العياشي  .أبك سالـ عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر (َََُُّٕٗ -ىػ -ُِٖٔ /
ُٕٗٔـ) :التعريؼ كااليجاز ببعض ما تدعك الضركرة إليو في طريؽ الحجاز ,مخطكط
بالخزانة العامة في الرباط ,المممكة المغربية ,ضمف مجمكع تحت رقـ ّْ ؾ.
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(ٔ) ابف الطيب الفاسي .أبك عبد اهلل محمد (ت َُُٕىػ) :رحمو الفاسي ُُّٗىػ -
َُُْىػ" مخطكطة " بقسـ المخطكطات في المكتبة المركزية ,الجامعة اإلسالمية ,المدينة
المنكرة ,كىك نسخة عف األصؿ المكجكد في دار الكتب كالكثائؽ المصرية بالقاىرة ,تحت

رقـ َُّْ تاريخ تيمكر.

(ٕ) المقرم .أحمد بف محمد .فتح المتعاؿ في مدح النعاؿ ,مخطكط في المكتبة الكطنية
الجزائرية ,رقـ َِِِ.

(ٖ) المقرم .أحمد بف محمد .مقتطؼ مف أزىار الرياض في أخبار عياض ,جػ ُ ,مخطكط
في المكتبة الكطنية بالجزائر ,محفكظ تحت رقـ ِٔٗ.

(حانيا) ادلصادر العربيت ادلطبوعت:

(ُ) البغدادم .إسماعيؿ بف محمد (ت ُّٗٗىػ) :ىدية العارفيف -أسماء المؤلفيف كآثار
المصنفيف ,ذيؿ عمى كشؼ الظنكف جِ ,ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية

إستانبكؿ ُُٓٗـ ,نسخة باألكفست لدار إحياء التراث العربي ,بيركت ,لبناف ,د – ت.

(ِ) التنبكتي .أحمد بابا .نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ,كضع ىكامشو كفيارسو مجمكعة مف
طالب كمية الدعكة اإلسالمية ,إشراؼ كتقديـ :عبد الرحمف بف عبد اهلل اليرامة ,منشكرات

كمية الدعكة اإلسالمية ,ط ُ ,طرابمس ,ليبياُٖٗٗ ,ـ.

(ّ) الجبرتي .عبد الرحمف بف حسف (ت ُِّٕىػ) .تاريخ عجائب اآلثار في التراجـ
كاألخبار ,تحقيؽ :أد -عبد الرحمف عبد الرحيـ عبد الرحمف ,منشكرات مركز كثائؽ كتاريخ

مصر المعاصر ,مطبعة دار الكتب المصرية ,جُ ,القاىرة ُٖٗٗـ.

(ْ) الحضيكي .محمد بف أحمد (ت ُُٖٗىػُٕٕٓ /ـ) .طبقات الحضيكي ,تحقيؽ :أحمد
بكمزكك ,مطبعة النجاح الجديدة ,ط ُ ,الدار البيضاءََِٔ ,ـ.

(ٓ) ابف أبي دينار .محمد .المؤنس في أخبار إفريقيا كتكنس ,تحقيؽ :محمد شماـ ,المكتبة
العتيقة ,تكنسُٕٗٔ ,ـ.
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(ٔ) أبك راس .محمد بف عبد الكريـ بف عبد القادر الجزائرم .فتح اإللو كمنتو في التحدث

بفضؿ ربي كنعمتو ,تحقيؽ :محمد بف عبد الكريـ الجزائرم ,المكتبة الكطنية لمكتاب,

الجزائرُِٖٗ ,ـ.

(ٗ) العياشي .عبد اهلل بف محمد بف أبي بكر ,أبك سالـ (َََُُّٕٗ-ىػ -ُِٖٔ /
ُٕٗٔـ) .الرحمة العياشية (ُُٔٔ – ُّٔٔـ) ,تحقيؽ :د  /سعيد الفاضمي ,د /سميماف
القرشي ,دار السكيدم لمنشر كالتكزيع ,طُ ,أبكظبي اإلماراتََِٔ ,ـ.

(َُ) الفاسي المغربي .يكسؼ بف عابد بف محمد الحسيني (ت َُْٖىػ) .رحمة ابف عابد

الفاسي مف المغرب إلى حضرمكت ,حقؽ نصيا كعمؽ عمييا :إبراىيـ السامرائي ,عبد

اهلل محمد الحبشي ,دار الغرب اإلسالمي ,ط ُ ,بيركت ,لبنافُّٗٗ ,ـ.

(ُُ) القادرم .محمد بف الطيب .نشر المثاني ألىؿ القرف الحادم عشر كالثاني ,تحقيؽ:
محمد حجي ,أحمد تكفيؽ ,منشكرات الجمعية المغربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ,طُ,

ُٖٔٗـ.

الح ٌي (تُِّٖ :ىػ) :فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ
(ُِ) الكتاني .محمد عبد ى
كالمشيخات كالمسمسالت ,تحقيؽ :إحساف عباس ,دار الغرب اإلسالمي ,جُ ,بيركت,
ُِٖٗـ.

(ُّ) المرادم .محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد الحسيني ُُّٕ  َُِٔ -ىػ
 ُُٕٗ - َُٕٔ /ـ .سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ,جْ ,دار البشائر

اإلسالمية ,دار ابف حزـ ,طّ َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

(ُْ) المحبي .محمد أميف الحمكم الدمشقي (ت ُُُُىػ) .خالصة األثر في أعياف القرف
الحادم عشر ,دار صادر ,بيركت د -ت.

(ُٓ) مخمكؼ .محمد بف محمد (الشيخ) .شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ,تحقيؽ:
عمي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية ,ط ُ ,القاىرة ََِٕ ,ـ.
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(ُٔ) المقرم .أحمد بف محمد .رحمة المقرم إلى المغرب كالمشرؽ ,تحقيؽ :محمد بف معمر,
مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,طُ ,منشكرات مخبر مخطكطات الحضارة

اإلسالمية في شماؿ إفريقيا ,جامعة كىراف ,الجزائرََِْ ,ـ.

(ُٕ) المقرم .أحمد بف محمد .نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب ,تحقيؽ :إحساف
عباس ,دار صادر ,بيركت ,لبنافُٖٗٔ ,ـ.

(ُٖ) ابف منظكر االفريقي .محمد بف مكرـ (ت ُُٕىػ)  .لساف العرب ,دار صادر  ,طّ,
بيركت ,لبنافُُْْ ,ىػ.

(ُٗ) ابف ناصر الدرعي .أحمد بف محمد .الرحمة الناصرية ,جُ ,طبع بالمطبعة الحجرية
بفاس سنة َُِّ ق.

(َِ) الناصرم .أحمد بف خالد (ت ُُّٓىػ) .االستقصا ألخبار دكلة المغرب األقصى,
تحقيؽ :جعفر الناصرم ,كمحمد الناصرم ,دار الكتاب بالدار البيضاء ,د – ت.

(ُِ) الكرثيالني .حسيف بف محمد .نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار ,أك

الرحمة الكرثيالنية ,تصحيح :محمد بف أبي شنب ,مطبعة بييرفكنتانة الشرقية,

الجزائر( ,د  -ت).
(حالخا) ادلراجع العربيت:

(ُ) التازم .عبد اليادم (دكتكر) .رحمة الرحالت ,مكة في مئة رحمة مغربية كرحمة ,مؤسسة
الفرقاف لمتراث اإلسالمي ,الرياضََِٓ ,ـ.

(ِ) سعد اهلل .أبك القاسـ .بحكث في التاريخ العربي اإلسالمي ,المجمد الخامس ,دار الغرب
اإلسالمي ,بيركت ,لبنافََِٓ ,ـ.

(ّ) سعد اهلل .أبك القاسـ .تاريخ الجزائر الثقافي ,دار الغرب اإلسالمي ,طُ ,بيركت ,لبناف,
ُٔٗٗـ.

(ْ) الطمار .محمد بف عمرك .الركابط الثقافية بيف تممساف كالخارج ,الشركة الكطنية لمنشر
كالتكزيع ,الجزائرُّٖٗ ,ـ.
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(ٓ) عبد الرحيـ .عبد الرحمف عبد الرحيـ :المغاربة في مصر في العصر العثماني,
(ُُُٕٕٖٓٗ -ـ) منشكرات ديكاف المطبكعات الجامعية ,الجزائرُِٖٗ ,ـ.

(ٔ) محفكظ .محمد .تراجـ المؤلفيف التكنسييف ,دار الغرب اإلسالمي ,بيركت ,لبناف,
ُْٗٗـ.

(رابعا) الرسائل اجلامعيت غري ادلنشورة:

(ُ) قركد .إمحمد .الدكر الثقافي لعمماء الجزائر بالمشرؽ العربي في القرف ُُىػ ُٕ /ـ ,مف
خالؿ ثالثة نماذج :أحمد المقرم ,عيسى الثعالبي ,يحي الشاكم النائمي ,مذكرة ماجستير
غير منشكرة ,تخصص العالقات بيف المشرؽ كالمغرب في التاريخ الحديث كالمعاصر,

قسـ التاريخ ,كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ,جامعة الجزائر ََُِِ - ََِٗ ,ـ.

(ِ) قريزة .ربيعة .عمماء جزائرييف بمصر في الفترة العثمانية (القرف ُُ ُِ -ىػ - ُٔ /
ُٕـ) ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,قسـ التاريخ ,كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية,
جامعة الجزائر َُُِِ - ََُِ ,ـ.

(خامسا) حبوث الذورياث والنذواث:

(ُ) سمير .مشكشة .ابف حمادكش الجزائرم كأبك راس الناصرم يؤرخاف لمعالقات التجارية
بيف إيالتي الجزائر كتكنس خالؿ القرف ُٖـ ,بحث منشكر في مجمة المعارؼ الجزائرية

لمبحكث كالدراسات التاريخية ,مجمة دكرية دكلية محكمة ,العدد ُِ ,الجزائر.

(ِ) عزم .عبد الرحمف (دكتكر) .التكاصؿ القيمي في الرحمة الكرثيالنية المكسكمة بنزىة
األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار مف تأليؼ الحسيف بف محمد الكرثيالني

ُُِٓ( ُُّٗ-ىجرم) ,دراسة تـ إعدادىا لمؤتمر جامعة فيالدلفيا ,األردف حكؿ
"ثقافة التكاصؿ" نكفمبر ََِٗـ.
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