
 

 ابن ُرشيد الفهري الّسبتي
  ملء العيبة ورحلته

علي إبراهيم آردي. د   

  

  : مقدمة

رحالت واألسفار  ّب ال دم ِبُح ذ الق د عودتهم ، ُعرف العرب من اس عن ى الن ّصون مشاهداتهم عل الون يق ان الرح ، وآ

  .اتهمويدّونون بعضها على شكل مالحظات وصلت إلينا عن طريق المؤرخين الذين أوردوها في مصّنف

إذ آانت بدايات هذه الرحالت التي وصلت إلينا ، ولم تأخذ هذه المالحظات شكل الرحالت المدونة إال في عصور الحقة 

 ٢٣٧(ورحلة سليمان التاجر سنة ، ) هـ٢٢٧(ومنها رحلة سليمان الترجمان سنة ، عن طريق المصادر في العصر العباسي

  ). ١)( هـ٧٧(رحلة ابن موسى المنّجـم سنةو، )هـ٢٥٧(ورحلة ابن وهب الُقرشي سنة، )هـ

دمها  ة فأق رحالت المدّون ا ال م –أّم ا نعل ن فضالن – فيم ة اب ا سنة ) ٢( رحل ام به ي ق ـ٣٠٩(الت ار )  ه الد البلغ ى ب إل

اهللا            در ب ة العباسي المقت دين اإلسالمي         )  هـ ٢٠ت(بتكليٍف من الخليف ادئ ال بالد مب ك ال يم سّكان تل ة تعل د دّون ا ، بغي ن  وق ب

  . وآانت بذلك أول رحلة مكتوبة انتهت إلينا آاملة، فضالن وصفا  لمشاهداته في تلك الرحلة 

  . له قواعده وأسسه، إلى أن أصبحت فّنًا قائما  بذاته ، ومنذ ذلك الحين بدأت الرحالت تأخذ شكلها المستقل 

سير   ، العربيةعلى أّن قسما  آبيرا  من هذه الرحالت قد ضاع مع ما ضاع من تراث األمة               زر الي ا إال الن ، ولم يسلم منه

  ).٣(واختالف أهدافها، وتنّوع طرقها واتجاهاتها، ومع ذلك فإّن هذا القسم الذي انتهى إلينا يدلُّ على آثرة الرحالت المؤلفة

أسماء عدد آثير   وأوردت آتب التراجم والسِّير والتاريخ      ، وقد ُعِرَف األندلسّيون والمغاربة بالولوع بالرحلة منذ القديم       

نهم ه ، م ـّرّي في آتاب ر المق ح الطيب"وذآ ط" نف ى المشرق فق م إل ب العل ٍل في طل ة راح الث مئ ى ث ا ينيف عل وصّرح ، م

  ).٤(بقصوره عن استيعاب أسماء الذين رحلوا جميعهم 

را   ، في المشرق  ولزيارة األماآن المقّدسة   ، وآان أغلب هؤالء يشّدون الرحال ألداء فريضة الحّج بالدرجة األولى          وآثي

ة ؛                   ، ولقاء العلماء واألخذ عنهم   ، ما آانت الرحلة تقترن بطلب العلم      ين األمور الثالث ة ب ُع الرّحال ان يجم ر من األحي وفي آثي

ن   ، )٧(وأبي القاسم التُّجـَيبي، )٦(ومحمد العبدرّي الحيحّي، )٥(آما هو الحال عند آّل من ابن ُرشْيد الفهري السبتي         د ب وخال

  ).٨( البلوّيعيسى

  :منها، ولعّل ذلك عائد إلى عوامل عدة، ويالحظ الباحث أّن معظم الرحالت تّتجه من الغرب إلى الشرق

  .وثّمة مهد الحضارة ومهبط الوحي، وجود األماآن المقّدسة في المشرق                    - أ                 

م من         وتو، آثرة المرآز الثقافية هناك          - ب       صدا  لطالب العل افر أعداٍد آثيرة من العلماء المشهورين الذين آانوا مق

  .ولما آانت تحتويه المدن المشرقّية من مكتبات ومدارس عامرة بالكتب الجليلة والمصنفات العلمية النفيسة، آل البقاع

ة                         ن ُرشْيد المعروف ُة اب ا  رحل را  أدبي ة التي ترآت أث َع بطوِل          " باسم   ولعل أهم الرحالت المغربي ا ُجم ة بم ملء العيب

  ".الغيبِة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مّكة وطيبة



 

  :صاحب الرحلة

ن                  د ب ن محم ن حسين ب ن مسعود ب ن سعيد ب هو أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس ب

ة أبي    ) هـ ٦٥٧(ى في شهر رمضان سنة        ولد بمدينة سبتة بالمغرب األقص    ). ٩(عمر بن ُرشْيد الِفهري السبتي     في أّول والي

ام أبي سعيد     ، )هـ ٧٢١( محرم سنة  ٢٢وتوفي بمدينة فاس في    ، )هـ٦٨٥هـ و ٦٥٦ولي بين   (يوسف يعقوب المرينيّ   في أي

  ).هـ٧٣١هـ و ٧١٠ولي بين (عثمان المرينّي 

ن أبي         تلّقى ابن ُرشْيد دراسته األولى ببلده على مجموعة من الشيوخ منهم إمام الق             راءة وشيخ العربية أبو الحسين اب

ع ـ٦٨٨ت (الربي امي    ، )ه ّضار الكّت ن الخ ي ب سن عل و الح ـ٦٨٩ت (وأب ن     ، )١٠)(ه ك اب م مال و الحك شاعر أب ب ال واألدي

وري     ، )١١)(هـ٦٩٩ت(المرّحل و القاسم القبت رهم ، )١٢)(هـ ٧٠٧ت  (وأب وم              ، وغي اء في العل ى هؤالء العلم د تخّرج عل وق

  .واألدب، واللغة، والنحو، والحديث، والتفسير، القرآنالمختلفة من علوم 

ة في المغرب                         ز الثقاف زم مجالس    ، ثّم انتقل ابن ُرشْيد إلى مدينة فاس التي آانت مرآزا  علميا  مرموقا  من مراآ والت

  .وأصبح من األعالم الذين ُيشار إليهم بالبنان، فحذق علوم الحديث، الشيوخ فيها

ا                ، م يكتِف بما أخذه عن المشايخ في المغرب       َبْيَد أن ابن ُرشْيد ل     ه م ى االرتحال شرقا  لينهل من علمائ سه إل فتاقت نف

رهم في                 - موضوع حديثنا  -فقام برحلته الطويلة  ، تيّسر له من علوم    اء ذآ اء واألدب  حيث التقى بعدد آثير من المشايخ والعلم

  .وأصدقائه، أقاربهولجملة من ، وألوالده، وجمع عددا  من اإلجازات لنفسه، رحلته

ه والحديث            ة بجامع غرناطة         ، وبعد عودته من رحلته تصّدر ببلده سبتة إلقراء الفق ي الخطب ّم ول ه في      ، ث ان إلقامت وآ

ين       ، إذ عقد مجالس لألدب حضرها عدد آثير من الطلبة        ، هذه المدينة أثر في إنعاش النشاط العلمي بها        ا اشتهر ب وسرعان م

ّراآش           ، لى المغرب فاستدعاه السلطان إ  ، الناس ا  للجامع العتيق بم ه من            ، وعينه إماما  وخطيب ى فاس وجعل ّم استقدمه إل ث

  . ودفن بمقبرة المدينة، وبقي آذلك إلى أن توّفاه اهللا ، )١٣(وآان معّظما  مقبول الشفاعة، خاّصته

  :تالميذه

ة        نهم     ذآرت آتب ال  ، أخذ عن ابن ُرشْيد عدٌد آثير من الطالب من األصقاع المختلف رة م دادا  آثي راجم والفهارس أع ، ت

رازق            ، وسنكتفي بذآر بعضهم    د ال ن عب د ب ة محم نهم المحّدث الراوي أ والبخاري في       ) هـ ٧٤٩ت (م ان ُيقرئ الموط ذي آ ال

يمن   ، الذي عّده ابن خلدون شيخ المحّدثين واألدباء) هـ٧٧١ت (وأبو البرآات محمد بن الحاج البلفيقي   ، القرويين د المه وعب

  ).١٤(األديب الشاعر) هـ٧٧٩ت (يالحضرم

  ):١٥(مؤلفاته

ولكنه أّلف عددًا آثيرا  من المصنفات في العلوم         ، لم يقتصر دور ابن ُرشْيد على التدريس والقضاء واإلمامة والخطابة         

  :وسنرّتب ما وقفنا عليه من مؤلفاته وفق الفنون التي تنتمي إليها، المختلفة التي تدّل على تنّوع اهتماماته

  : النحو.أ

  .تقييد على آتاب سيبويه. ١  

  . تلخيص القوانين في النحو. ٢  

  :البالغة. ب



 

  .إحكام التأسيس في أحكام التجنيس. ٣  

  .اإلضاءات واإلنارات في البديع. ٤   

  .حكم االستعارة. ٥   

  .شرح التجنيس. ٦   

  :العروض. ج

  .جزء مختصر من العروض. ٧   

  ).١٦( في شرح آتاب القوافيوصل القوادم بالخوافي. ٨   

  : التراجم.  د

  .إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب. ٩  

  .ترجمان التراجم على أبواب البخاري. ١٠  

  .شروح وتعليقات على آتب الضّبي وابن األبـّار. ١١  

  : األسانيد. هـ

  ).١٧(إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح. ١٢  

  ).١٨(َنن األْبـَيـن والمورد األْمعـَن في المحاآمة بين اإلمامين في السند المعنعنالّسـ. ١٣  

  .الصراط السوّي في اتصال سماع جامع الترمذّي. ١٤  

  .مسألة العنعنة. ١٥  

  :الفقه. و

  .حكم رؤية هالل شوال. ١٦  

  .المقدمة المعّرفة لعلو المسافة والصفة. ١٧  

ملء العيبة بما ُجمَع بطوِل الغيبِة في الوجهة الوجيهة إلى . ١٩فهرس مشايخ       . ١٨:             الفهارس. ز

  .الحرمين مّكة وطيبة

   

  :مكانته العلمية

عالم ) هـ٧٤٦ت(فقد رآه الذهبي، ومن المتأخرين عنه، حظي ابن ُرشْيد بمكانة علمية بارزة نّوه بها آّل الذين ترجموا له من معاصريه

  ).٢٠(المغرب وحافظه

راءات م الق ة بعل ّي من أهل المعرف ات البلفيق و البرآ ده أب ة، وع ان، وصناعة العربي م البي والعروض ، واآلداب، وعل

  ).٢١(مشارآا  في غير ذلك من الفنون، والقوافي

ه      ، )هـ٧٧٦(وأثنى عليه لسان الدين بن الخطيب      ال عن ان واسع األسمعة   :" وعلى معرفته بعلوم الحديث؛ فق عالي  ، آ

نا ل، داإلس ضبط، صحيح النق ديث، أصيل ال صناعة الح ة ب ام العناي ا، ت ا  عليه ا، قّيم صيرا  به ا، ب ا  فيه ا ، محقق را  فيه ذاآ

  ).٢٢"(للرجال



 

  ).٢٣((وتابعه ابن فرحون في الثناء عليه؛ فأشار إلى تضّلعه من العربية والفقه واألدب والتاريخ والقراءات

  ). ٢٤"(وشيخ المحّدثين والرحالة، وسيد أهله، مغربآبير مشيخة ال:" أما ابن خلدون فقال عنه

وتنّوع ، وسعة معارفه، والناظر في رحلة ابن ُرشْيد وغيرها من مؤلفاته يستطيع أن يقف على غزارة علم الرجل

  . بما يجعله يحمل لقب عالم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى عند القدماء، ثقافته

ه    ، تصّرف في غير ما موضوع  ، را  ُمجيدا    آان شاع ،  وإلى جانب غزارة علمه    ور في رحلت وفي  ، وبعض أشعاره منث

  .بعض مصادره

   

  :رحلة ملء العيبة

ا      ، لما تضمنه هذا الكتاب من فوائد علميٍة آثيرةٍ       ، من أنفس ما آتبه ابن ُرشْيد     " ملء العيبة " ُيَعدُّ آتاب    د وصل إلين وق

ذه األديب       ، نسوخة بخط المؤلف ما عدا الجزء الثالث منها       م، من هذه الرحلة نسخة خّطية واحدة غير آاملة        ه تلمي قرأها علي

ة          ، آما يظهر من التقييدات الموجودة عليها     ، عبد المهيمن الحضرمي   وانتقلت بعد ذلك بالُمـلك بين أسر مغربيٍة معروفة آعائل

  .ثّم آلْت إلى مكتبة دير األسكوريال بالقرب من مدريد، الونشريسي والمنجور

  ):٢٥(ووصل إلينا خمسة هي ، ضاع منها اثنان، ع المخطوط في سبعة أجزاٍء آما ذآر المؤرخونويق

ا  من                    ، ويتضمن الحديث عن مدينة تونس عند الورود      : الجزء الثاني  ا  وعالم ستة عشر شيخا وأديب ه ل رجم في د ت وق

  ).٢٦(أهالي تونس والمقيمين فيها

ور األول واآلخر        : الجزء الثالث   ورود              ،وهو جزء مبت د ال ه عن مصر واإلسكندرية عن ه لعشرة      ،  يتحّدث في رجم في ت

  ).٢٧(وثالثة وأربعون من أهل القاهرة، شيوخ من أهالي اإلسكندرية

، وفيه يذآر ابن ُرشْيد مراحل سفره  ، موضوعه الحرمان الشريفان ومصر واإلسكندرية عند الصدور     : الجزء الخامس 

ه في التعريف             ، يطنب في الحديث عن مناسك الحج     و، ويصف تنّقالته ومحاوراته مع األصحاب     ه في رحلت وال يغفل ما التزم

اؤه            ، فترجم في الحرمين الشريفين لستة عشر شيخا        ، بمن لقيه من الرجال    رر لق ة تك وفي مصر ألحد عشر شيخا منهم أربع

  ). ٢٨(وترجم باإلسكندرية ألربعة شيوخ، بهم

ة          ويتعّلق بالعودة من اإلسكند   : الجزء السادس  ه بجماعة من      ، رية إلى تونس عن طريق طرابلس والمهدي ويعّرف في

ة طرابلس       ، واحد منهم لقيه بالمرآب    ، األعالم يهم بمدين ين لق ة     ، واثن ه بالمهدي ونس       ، وواحد لقي يهم بت ون لق ة وثالث ، وأربع

  ).٢٩(منهم عشرة تكرر لقاؤه بهم

ه ويتعّلق بالعودة من تونس إلى سبتة عن طريق بو           : الجزء السابع  ة (ن ة ، )عناب دة ، ومالق رة الخضراء   ، وُرن ، والجزي

  ).٣٠(ويختم به الرحلة، ويترجم فيه لستة أشخاص، ومراسالته، ومجالسه، ويتحّدث ابن ُرشْيد في هذا الجزء عن مروياته

ع ا األول والراب ضائعان فهم ا الجزآن ال ة سبتة، أم د خروجه من مدين ه عن ضم الجزء األول حديث ى ، وي ووصوله إل

دد                   ، ودخوله بعد ذلك بجاية   ، )هـ٨٠٧ت  (ولقائه للوزير ابن الحكيم   ، يةالمر ذا الجزء بع د عّرف في ه ن ُرشْيد ق ّن أّن اب ونظ

سابع الهجري              رن ال ة الق ة في نهاي م بجاي ه     ، من المشايخ والعلماء الذين آانت تزخر به رجمهم الغبريني في آتاب ذين ت " ال

  "ئة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في الم



 

د خروجه من مصر              ا    ، على حين يضم الجزء الرابع حديثه عن بالد الشام التي اّتجه إليها ابن ُرشْيد عن م انطلق منه ث

ويدّلنا على أسماء بعض منهم االستدعاء      ، ويبدو أنه ترجم فيه لجماعة من العلماء لقيهم في طريقه إلى الحجاز           ، إلى الحجاز 

  . الجزء الثالث من الرحلةالكبير المطبوع بآخر

   

  خط سير الرحلة 

ة   ، نستطيع أن نحّدد خّط سير رحلة ابن ُرشْيد من خالل قراءتنا ما تبقى منها              د خرج   ، وما جاء في المصادر المختلف فق

ا         ، )هـ٦٨١(رّحالتنا من مدينة سبتة قاصدا  الحج سنة        ره سبعة وعشرون عام دّ         ، وعم سية م ة األندل ة المدين ام بالمري ة وأق

رجلين  ، من الزمان لقي فيها الوزير األديب ابن الحكيم    ين ال ى الحج     ، وتوّطدت أواصر الصداقة ب ه إل ه في رحلت يّمم  ، ورافق ف

ة      سان وبّجاي ق تلم ن طري ونس ع ة ت طر مدين ا ش كندرية  ، رّحالتن ى اإلس ّول إل ا تح نة    ، ومنه لها س ى وص اهرة الت ّم الق ث

  .ثّم إلى مّكة المكرمة، ها  إلى المدينة المنّورةورحل من القاهرة إلى دمشق متوّج، )هـ٦٨٤(

ى طرابلس الغرب          ، )هـ٦٨٥(وبعد أداء فريضة الحج عاد أدراجه إلى القاهرة فاإلسكندرية سنة          ، ومنها رآب البحر إل

امال      ، وبلغ تونس في ربيع الثاني    ، فالمهدية بديار إفريقية فوصلها في ربيع األول من تلك السنة          ه    ، وأقام بها عامًا آ ّم توّج ث

ادى      ، ومنها أبحر إلى مالقة ورندة والجزيرة الخضراء      ، )عنابة(إلى مدينة بونه   ة سبتة في جم ثم انتهى به المطاف إلى مدين

  ).هـ٦٨٦(الثانية سنة 

   

  :منهج ابن ُرشْيد في رحلته

وقد اآتسب من ذلك    ،  بها واألخذ عنهم في آل مدينة آان يحلّ      ، آان ابن ُرشْيد حريصا  على االتصال بالعلماء والشيوخ        

وجرت بينه وبين من زارهم    ، ووقف على أّمهات التصانيف الحديثية وآتب العربية      ، قراءة  ورواية  وسماعا      ، علما  واسعا    

ة   ، من العلماء محاورات ومناقشات علمية     ه؛ بحيث ال                    ، ومطارحات أدبي ا  علي ه مهيمن ذا الجانب من رحلت ه به ان احتفال وآ

الم  صف المع ده ي ا  نج دن إال ُلمام ار والم ة ،  واآلث در الحاج اء    ، وبق ارة العلم ال وزي اة الرج ى مالق ه إل ل اهتمام ارفا  آ ص

ازل                 ، والمحّدثين والرواة  دآاآين أو في المن سهم بالمساجد أو ال ارة       ، وأصحاب الكتب في مجال ى زي ذلك عل ان يحرص آ وآ

ا       . )٣١(قبور أئمة الحديث الذين يّتصل بهم السند أو ينتهي إليهم         ا  لم ا  أو فهرسا  واعي ّق برنامج ة بح وبهذا ُتعدُّ هذه الرحل

ة           ، تضّمنته من تراجم وأسانيد وأسماء آتٍب ومروّيات       ى الرحل يمن الحضرمي حين أطلق عل د المه ذه عب وهذا ما وعاه تلمي

وم             :" فكتب في آخر صفحٍة منها بخّطِه ما نّصهُ       ، اسم البرنامج  امج في ي ذا البرن راءة ه ُت ق األحد الحادي عشر لرجب        أآمل

  ).٣٢"(عام عشرين وسبع مئة

صانيف          :" فقال، تأّثر منهج ابن ُرشْيد في رحلته بطبيعة ما حرص على جمعه أثناءها            ه مقصد الت إّني لم أآن قصدُت ب

ا    ، إّنما قيـّدته بحسب ما تيّسـر لي مّمـا آتبته على ظهور الكتب          ، وال التآليف المرآبة  ، المهذبة ـد    ، ئقوفي بطون البط ـا قـُّي مّم

  ).٣٣"(فقصدت أن أضّم بدده وأجمع عدده، للتذآار بتلك المعاهد الالئحة األنوار

ة                     ضّمنته الرحل ا ت ى أهم م ال ، وعرض في هذا التحديد المنهجّي الذي احتفظ ببعضه في الجزء السابع إل وإن : "... فق

وان  ه ال يحصره دي ا لعّل د م ن الفوائ ه م ت أودعت وده ع، آن ّز وج ة  ويع سائل حديثّي ن م ان م ر واالفتن ى ذي البحث والتنقي ل



 

يم           ، بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخنا    ، وأصلّية وأدبية وبيانية   ه من فضله العم ذا      ... وبعضها مّما فتح اهللا في د ضممت ه وق

  ).٣٤..."(والنكت العروضية، واللطائف األدبية، المجموع من األحاديث النبوية والغرائب األصلّية والفقهية

  .وفي التعابير واأللفاظ التي استعملها، وفي المضامين التي أثبتها في رحلته، فمنهج ابن ُرشْيد واضٌح في األبواب

شيوخ في              ، وطريقتهم في الضبط  ، فقد استعار منهج المحّدثين    ا عن ال فتجلى ذلك في األسانيد والمسلسالت التي رواه

فتبّين ذلك من   ، مثبتا  في التدوين   ، مترّيثا  في الرواية   ،  آان حذرا  في النقل     إذ، وفي اإلجازات التي حصل عليها    ، هذه الرحلة 

ةٍ                    ، آّل ما ساقه من أخباٍر وروايات      ة من نصوٍص شعريٍة أو نثري ا أورده في الرحل ل م ع في آ ه اّتب ار ، فإن ، أو آراء، أو أخب

  .منهج التحّري والنقد التوثيقي

ة األجزاء؛ إذ                        ونالحظ أّن ابن ُرشْيد اّتبع في الجزئين       ا عن نهجه في بقّي ى حد م ا  إل ا  مختلف  الخامس والسابع منهج

ى                ، أولى الناحية الجغرافية اهتماما  خاصا  في الجزء الخامس          شام إل ذ خروجه من ال فوصف الطريق التي سلكها الرآب من

وك والحجر                 ، الحجاز ا آُبـصرى وحوران وتب ّر به دان التي م دا     ، ووصف البل ذلك وصف البل ة         وآ ين المدين ا ب ن التي قطعه

ان سفرنا من      : " فقد قال في انطالق الرآب من دمشق إلى المدينة        .وأرآانه، أو األماآن التي تّتصل بمناسك الحج     ، ومكـّة وآ

سفر غدوة          ، ظاهر دمشق من الموضع المعروف بميدان الحصى عصر يوم االثنين الحادي عشر من شّوال               ا لل ا برزن د آّن وق

دموع            ، لِكـريُّ في بعض حوائجه إلى عشّي اليوم      فاعتاق ا ، اليوم سيل ال ، وعايـّنـا في ذلك اليوم عند خروج الناس للوداع ما ي

سليم      ى ضفة النهر         ، فكيف بالمصدوع   ، ويكاد يذهب بالقلب ال سارّيـة عل ة بالموضع المعروف بالقي ك الليل ا تل ا  ، فبتن ورحلن

اني عشر       وم الث الطريق سالك       ، سحر الي ازل ب ا من ة حوران         ونزلن ى ُبـصرى وهي مدين ه     ، ين إل ضّم أّول ذا االسم ب ، وضبط ه

ر        ... وفتح الراء المهملة  ، وإسكان ثانيه  ه            -  -وافـُتـتحت ُبـصرى في خالفة أبي بك ى خالفت ة أشهر مضت عل ام وأربع ،  لع

وم الخامس عشر من شّوال                  ة في الي ديم         ، فوافيناها بعد صالة الجمع م األسوار ق دا  ُمحك ا بل ار ورأين واب دوره من   ، اآلث أب

اس      ... منحوت األحجار  ز الن اك ليتجّه سبت واألحد         ، فأقمنا هن ومي ال ستقبلوا الصحراء ي د          ، وي د أخذت في الراحة والحم وق

  ). ٣٥..."(هللا

ط     ذآر مشاهداته فق ْيد ال يكتفي ب ن ُرش ة   ، فمن المالحظ أن اب ة واللغوي ه التاريخي ا ثقافت ل يضيف إليه فضبط اسم ، ب

  .وذآر تاريخ فتحها وأحواله، المدينة

ا  خاصا                    ة اهتمام ة األدبي ولي الناحي سابع ي ه مع األديب التونسي أبي       ، بينما نجده في الجزء ال وال سيما مطارحات

شودة   ، الفضل التجاني التي شغلت معظم السفر السابع من الرحلة         ادال الرسائل   ف، إذ وجد آّل منهما في صاحبه ضاّلـته المن تب

ه       ، وآان آّل منهما معجبا  بصاحبه آّل اإلعجاب        ، والمساجالت الشعرية اإلخوانية   اذج رسائله قول وال أغرُب من     :" ومن نم

د أغربت وأشرقت وغّربت وشّرقت         ، المخجلة آّل قالدة بما رزقته من حسن االنتظام واالتساق        ، رسالتك البديعة المساق   ، فق

م العطري  ا النواس ة   ، ةوتهادته م الخمري سّرية والمباس م ال ا الموس رت إليه دها  ، وافتق ّي فرائ ع عل ت تخل ّي  ، وأن ب إل وتجل

ه  ، وتشّرف هذا المجموع غاية التشريف    ، وتعّرفني وإياه بغير الم التعريف    ، وتذآرني في أمر التصنيف   ، فوائدها فتارة تخاطب

  ).٣٦..."(وتارة تخاطبه بالخميلة الغّناء، بالعقيلة الحسناء

ا أخذ         ، وما تمّيـز به من علوم وآداب     ، ا ترجمته للشيوخ فكان يترجم للشيخ فيذآر آنيته واسمه        أّم ذآر شيوخه وم ثّم ي

يخ ّل ش ّصلها ، عن آ ي ح وم الت ماعه والعل ه وس ذآر إجازات ه   ، وي ذي لقي ي ال دين الغراف اج ال شيخ ت ه لل ك ترجمت ال ذل ومث



 

، وما أخذه عنه  ، ثّم ذآر سماعه وإجازاته   ،  وحّاله بما يستحّقه من صفات     ،ونشأته، باإلسكندرية؛ إذ ذآر آنيته واسمه ونسبه     

  ).٣٧(وعدد تالميذه

   

  أسلوب الرحلة 

ين األسلوب المرسل                     راوح ب َصـنَّـع    ، إّن المّطلع على ما تبقى من رحلة ابن ُرشْيد يالحظ أّن أسلوبها يت واألسلوب الُمـ

  .ت المزخرفة بأنواع المحّسنات البديعيةالذي يكدُّ المؤلف ذهنه إلنشاء الجمل والعبارا

ى سجّيتها              سه عل ه المؤلف نف رك في ذي يت ا     ، أّما الغالب على أسلوب الرحلة فهو األسلوب المرسل ال ك جلي ويظهر ذل

ة           ة     ، في الرحلة عندما آان يتناول بعض األمور العلمي ة والحديثي شات الفقهي ه في              ، والمناق أنق في عبارت ان يت ى حين آ عل

شيوخ، واضعبعض الم شيخ من ال رجم ل ان يت دما آ ات، وال سيما عن ا  من المتنزه ا  من ، أو يصف متنّزه ارح أديب أو يط

  .األدباء

ة        ، وتتفاوت عبارته في تقديم الشيوخ بين الطول والقصر        ٍل قليل ّدم بعضهم في جم ان ُيق ل في      ، إذ آ ان ُيطي في حين آ

ديع      ويتأّنق ما  ، ويطنب في ذلك  ، التعريف ببعضهم اآلخر   ار ألفاظه واستعمال أساليب الب ه    ، وسعه في اختي ك ترجمت ومن ذل

متقّدم القدم في صناعة     ، ُمصّنفا  فيما يعّن من الفهوم     ، وآان متفّننا  في العلوم    : "... إذ يقول في ترجمة ابن َحبيش     ، للشيوخ

ر في   ، مزيد في دهره  ، ان من غير استئذانتـَلـُِج ُدَرُر آلمه أصداف اآلذ، متمكن اليد من ناصية اإلبداع واإلحسان     ، البيان أمي

ره  ه ونث ه   ، نظم ُده عنان نظم فبي ا ال ه      ، أم ه بنان ف ل ه توآ ال إلي إن م ر ف ا النث د  ، وأّم ع زائ ع تواض ده   ، م لة مج ى ص عل

  ).٣٨..."(عائد

ذآر   إضافة إلى أّن ابن ُرشْيد، ومن مذهبه، وقربه منه، ويعود هذا التفاوت في طول الترجمة إلى مكانة صاحبها   ان ي  آ

رجمتهم             . ومن غير العودة إلى آتب التراجم     ، الرجال من محفوظه   ل ت ان يطي ّر    ، فمن آان يطيل لقاءهم ويأخذ عنهم آ ومن م

  .به مرورا  عابرا  عّرف به ببضع آلمات

سجع                 زام ال ى الت ر عل ة   ، ويبدو من خالل ما اقتطفناه من ترجمة ابن َحبيش حرصه الكبي  واستعمال المحّسنات البديعي

اع موسيقيّ               ، آالجناس والترادف  ين الكلمات والجمل إلحداث إيق وزن ب اة ال ّين     ، ومراع ى    ، وتناسب صوتي مع سبغ عل ولُيـ

  .المترجم له أهمية آبيرة من خالل فخامة األسلوب في نظر أهل عصره

ّسنات؛ فيجيء أسلوبه أقرب إ               دل في استخدام المح ان يعت ع   بْيَد أننا نجد ابن ُرشْيد في بعض األحي ة والطب ى العفوي ، ل

ه            ، وتتقبله األذن بارتياح   ار اإلسكندرية بقول ك وصفه لمن ذي          : "... ومن األمثلة على ذل ا ال ومن عجائب اإلسكندرية مناره

وهو عجائب المصنوعات وغرائب    ، وضخامته من داخله أآثر مما هي من خارجه       ، ويحار فيه الراصف  ، يعجز عنه الواصف  

ُد أصحابن     اَس أح ات؛ ق دما        المرئي ى عشرين ق ا  عل ة ونيف ه البحري مئ ه أخذ ارتفاعه        ، ا جانب ي بعض األصحاب أّن ر ل وذآ

  ). ٣٩..."(باألسطرالب فألفى القاعدة ستين قامة

  .في حين أّنه في الترجمة يسّجل موقفا  يريد أن يظهره بتصّنع األسلوب، فهو هنا يقّدم معلوماٍت ولذلك الن أسلوبه

ونس                 أّما أهم النماذج األدبية    داده في ت ا مع أن ،  التي تظهر ميزات نثره الفني في الرحلة فهي تلك الرسائل التي تبادله

ا                      ول فيه ى صنوه األديب أبي الفضل التجاني التي يق ل       :"... ومنها الرسالة التي بعثها إل ا ذا الفضائل، ورّب العقائ اهللا ي ، فب



 

ق ين الرف ي بع ذ، انظر إل ي أداء ه سر ف ن الُيـ ى زم ي إل سُت وأعسرُت، ا الحقوانظرن د أفـْـل ي ، فق ديهتي وروّيت صبت ب ون

يال          ، فقد ترآته عليال    ، ودع فكري ينزع قليال     ، وأآديت وأجبلت  سيما  عل دنك ن دال      ، وأنشقني من ل ا ذا المجد ب وإْن رضيت ي

ا إن  ولشّد علّي من اق  ، ولساني ال يسير إال سيره    ، فجناني ال يعرف غيره   ، عن النقد بوافر الشكر والحمد     تضاء دْين الجواب م

زوجتين       ، وهو إرضاء الضّرتين  ، لم أؤّده عدلت عن الصواب     ين ال سم ب ا رأت من       ، والعدل في الق ّي لّم ى عل د نشزت األول فق

ه                  ، فللداخلة عليك حقّ  ، أنت وإن آان لك سبق    : فقلت لها ، حظوة الثانية لديّ   ا عن د عف اطن فق ا في الب دع وأم يس األمر بب ول

ين     ، علّي للوفاء يمين  : فقالت، وإن تماديِت على النشوز فألخطبّن إليه ثالثة      ، عالم السرائر  ا ال يم ا    ، ومثلي فيه وإني ال أخاله

  ).٤٠..."(بعد الحلف ناآثة

التين ه الرس شّخص في ذي ي وار ال ي الح سترسل ف ذا ي ه، وهك ـّتا إلي ا ضرتان ُزف ذه ، وآأّنهم ي ه ْيد ف ن ُرش ر اب ويظه

اس           الرسالة متأثرا  بأسلوب اب     اة الجن سجع ومراع زام ال رادف     ، ن العميد من الت اب والت ى اإلطن ل إل ا نالحظ ظاهرة    ، ومي آم

اني  ار والمع راز األفك ي إب شخيص ف ديث ، الت ه والح صطلحات الفق ة؛ وخصوصًا م صطلحات العلمي تعمال الم ويعكس ، واس

  .الحوار في تشخيص الرسالتين وآأّنهما امرأتان ضّرتان ُزّفـَتا إليه

ار             ، لنص المستوى العلمي الرفيع البن ُرشْيد      ويعكس ا  ى اختي ه عل ل في قدرت ه اللغوي المتمث راء معجم إلى جانب ث ف

ضّرتين                  ، اللفظة المناسبة إلآمال السجعات    ين الرسالتين ال ـل ب ، تبدو ثقافته الفقهية التي استغّلها في إجراء الحوار الُمـَتـَخّي

ة في رسالته؛             رت المصطلحات الفقهي شوز وبذلك آث سم ، آالن ة         ، ...،والحنث ، والق ه األدبي ار براعت ى إظه ألن ، وحرَص عل

  .حرص عليها آّل العلماء على اختالف علومهم ومذاهبهم، القدرة على الكتابة المتصّنعة من دالئل التفّوق في زمنه

ون م    ، وال بّد من اإلشارة هنا إلى أنه رغم مستواه األدبي الرفيع         ذا الل ى ه ة  لم يكن يتهافت عل ة اللفظي م  ، ن الزخرف ول

ك                    ه ذل إن      . يقدم على جواب أبي الفضل التجاني بهذا األسلوب الفّني إال استجابة  إللحاح األصدقاء الذين طلبوا من ا ف ومن هن

ا        ، هذا األسلوب المتحرر المرسل هو الغالب على الرحلة        ى غيره اس إل ـذآر بالقي اد ُت ا ال تك . ألّن النماذج الفنّية التي أوردناه

ة                      ، أسلوب الطبع هو الغالب على الرحلة     ف ّوه ببقع شيوخ، أو ين ـّي شيخا  من ال ان يـُحل دما آ صنعة إال عن ولم يكن يلجأ إلى ال

  . وفيما عدا ذلك فإّن ابن ُرشْيد ينطلق في سرد الوقائع على سجّيته دون أن يولي المحّسنات بأنواعها اهتماما  يذآر، مبارآة

  : الخاتمة

ا           ظهر من عرض هذه ا     ا تعريف إّن صاحبها أراده ا؛ ف ة أدائه ا وطريق لرحلة أّنها لم تكن آغيرها من الرحالت في غايته

دان       ، وذآرا  لشيوخه ونظرائه   ، برجال عصره وعلمائه   ولم يرد بها ما أراده الرحالة اآلخرون الذين حرصوا على وصف البل

ا ر عجائبه صة ، وذآ ة خال ه علمّي صيب ، فغايت ا ن سلية فيه يس للت ه    و، ل ي الفق رة ف ات آثي ا معلوم ر فيه ك نث ع ذل ه م ، لكن

اريخ ، واألدب، واللغة، والحديث ة ، والت ا                ، والجغرافي ة  ال توجد في غيره ا نصوصا  شعرية  ونثري صارت ذات  . وأورد فيه

  .وآانت أهميتها في أدب الرحالت، ومن هنا آانت شهرتها، فائدة آبيرة

      

  : الوراقة

  الحواشي. أ

  . ١٤٢/ ١األدب الجغرافي العربي، يآراتشكوفسك) ١(



 

  ".رسالة ابن فضالن: " طبعت في مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق المرحوم الدآتور سامي الدّهـان بعنوان) ٢(

  . لزآي محمد حسن" الرحالة المسلمون في العصور الوسطى" انظر آتاب ) ٣(

  .٢/٥نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ) ٤(

ة                " اسم رحلته ) ٥( ة وطيب اني         "ملء العيبة بما ُجمَع بطوِل الغيبِة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مّك ة أجزاء هي الث ا ثالث ع منه وطب

  .وبقي منها جزآن مخطوطان يعمل المحقق نفسه على تحقيقهما. والثالث والخامس بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة في تونس وبيروت

ه ) ٦( ة ا" اسم رحلت ةالرحل دي، لمغربي ة العب د الفاسي، " أو رحل تاذ محم ة المرحوم األس اط بعناي ي الرب شرت ف وطبعت بدمشق ، ون

  . بتحقيقنا

  .بتونس، ونشرت بعناية عبد الحفيظ بن منصور، " مستفاد الرحلة واالغتراب" اسم رحلته ) ٧(

  .المغرب، بالمحّمدية،  الحسن السائحونشرت بعناية األستاذ، "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" اسم رحلته) ٨(

  : يرجع في أخباره وترجمته إلى) ٩(

  .١٢١من ذيول العبر، الذهبي  -

  .٦٧٦/ ٤أعيان العصر، الصفدي  -

  .٤/٢٩٧فوات الوفيات، الصفدي  -

  .١٣٥/ ٣اإلحاطة في أخبار غرناطة ، ابن الخطيب  -

  .٢/٢٩٧الديباج المذهب، ابن فرحون  -

  .٣١٠، ٤٩، ٣٩،٤٥ ، ٢٠، عريف بابن خلدون ورحلته غربا  وشرقا الت، ابن خلدون  -

  .٢/٢١٩، غاية النهاية في طبقات القّراء، ابن الجزري  -

  .٤/٢٢٩الدرر الكامنة، ابن حجر العسقالني  -

  .٩٧ذيل طبقات الحفاظ، ابن فهد المكي  -

  .١/١٩٩بغية الوعاة، السيوطي  -

  .٢/٢١٧طبقات المفسرين، الداودي  -

  .١/٢٨٩جذوة االقتباس، ابن القاضي  -

  .٢/٩٦درة الحجال في أسماء الرجال، ابن القاضي  -

  .٢/٣٤٧أزهار الرياض في أخبار القاضي غياض، المّقري  -

  .انظر فهرسه، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، المّقري  -

  .١٤٤ ، ١٠٢/ ٦، ٤٧٣/ ٤، ٥٥٠/ ٣، ٢/٥٣٣، ٨٣٦، ١/٥٠٧، آشف الظنون، حاجي خليفة  -

  .٥٦ /٦شذرات الذهب ، ابن العماد الحنبلي  -

  .١٢٠/ ١نشر المثاني، القادري  -

  .٢/٢٣٤البدر الطالع، الشوآاني  -

  .١٩١ /٢سلوة األنفاس، الكتاني  -

  .١/٢١٦شجرة النور الزآية، محمد مخلوف  -

  .٢/٤٤٣فهرس الفهارس واألثبات، الكتاني  -

  .٤/٣٤٢من حّل مّراآشاإلعالم ب، العباس بن إبراهيم  -

  .١/٢٠٦النبوغ المغربي، عبداهللا آنون  -

  .١٨ذآريات مشاهير رجال المغرب العدد، عبداهللا آنون  -



 

  .٦/٣١٤األعالم ، الزرآلي  -

  .١١/٦٣معجم المؤلفين، آحالة  -

  .١/١٠٦الموسوعة المغربية، ابن عبداهللا  -

   ٣/٩٣٣،دائرة المعارف بالفرنسية   -

  . ٩٧-٢/٩٦لدرة الحجا  )١٢(

  .ب٧/٤٩الرحلة   )١٣(

  .  أ٧/٤٦الرحلة   )١٤(

  .٢٩٧/ ٢الديباج المذهب   )١٥(

  .٤١٨/ ٤انظر اإلعالم بمن حل مراآش وأغمات من األعالم   )١٦(

  .١/٢٠٠بغية الوعاة ، ٢٨٥/ ٤الوافي بالوفيات ، ٩٧/ ٢درة الحجال ، ٢/٣٥٠أزهار الرياض ، ٤/٤١٨انظر اإلعالم   )١٧(

  .اب القوافي لحازم القرطاجنيهو شرح آت  )١٨(

  .بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة، طبع بتونس  )١٩(

صفدي      " المحاآمة بين البخاري ومسلم   " ورد باسم   )٢٠( ل من ال سيوطي ، عند آ ن القاضي   ، وال ري ، واب شيخ      ، والمّق ع بتحقيق ال وطب

  .بتونس، محمد الحبيب بن الخوجة

ا          )٢١( ّرف به ه التي ُنع ونس        وطب ، هي رحلت اني والثالث بت ا األجزاء الث روت  ، ع منه ن      ، والخامس ببي د الحبيب ب شيخ محم بتحقيق ال

  .الخوجة

  .١/١٢١ذيل العبر  )٢٢(

  .٣٤٨/ ٢أزهار الرياض  )٢٣(

  .٣/١٣٥اإلحاطة   )٢٤(

  .٢٩٨ - ٢/٢٩٧الديباج المذهب   )٢٥(

  .٥٩التعريف بابن خلدون  )٢٦(

ة   محفوظة بمكتبة دير األسكوريال تحت األ        )٢٧( ام التالي ه     : رق اني رقم ه     ، ١٧٣٦الجزء الث الجزء الخامس     ، ١٧٣٩الجزء الثالث رقم

  .١٧٣٥الجزء السابع رقمه ، ١٦٨٠رقمه 

  .بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة، طبع بتونس  )٢٨(

  .بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة، طبع بتونس  )٢٩(

  . الخوجةبتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن، طبع بتونس  )٣٠(

  .ما زال هذا الجزء مخطوطا   )٣١(

  .ما زال هذا الجزء مخطوطا   )٣٢(

 قبر اإلمام الزاهد المحدث آخر الحفاظ وبقية المحّدثين    - حماها اهللا تعالى   -وزرنا باإلسكندرية ".. يقول في أثناء زيارته لإلسكندرية      )٣٣(

ه          ه سن   ، أبي الطاهر السلفي داخل باب األخضر على مقربٍة من ٌر عالٍ    ول ر الطرطوشي                    ، اٌم آبي ام أبي بك ه اإلم د الفقي ر الزاه ه قب ٍة من ى مقرب وعل

  .٣/٩٢الرحلة

  .غالف الجزء األخير/ الرحلة   )٣٤(

  .  أ٤٦ / ٧الرحلة   )٣٥(

  .  أ٤٦ / ٧الرحلة   )٣٦(

  .٣ -١ / ٥الرحلة   )٣٧(



 

  . ب١٣ / ٧الرحلة   )٣٨(

  .٩٤ – ٥٣ / ٣الرحلة   )٣٩(

  .٨٤ / ٢الرحلة   )٤٠(

  . ٩٥ - ٩٤ / ٣الرحلة   )٤١(

   أ٢٧ / ٧الرحلة   )٤٢(

  المصادر والمراجع .  ب 

   

  الكتب. ١ 

  .الرباط، المطبعة الملكية، اإلعالم بمن حّل مراآش وأغمات من األعالم، العباس، ) م١٩٧٦(ابن إبراهيم  -

  . رةالقاه، ط.د.ت.د، ترجمة حسين مؤنس، تاريخ الفكر األندلسي، آنخل جنثالث، بالنثيا  -

  .الدار البيضاء، الوافي باألدب العربي في المغرب األقصى، محمد، )م١٩٨٢(ابن تاويت  -

  .القاهرة، تح علي محمد عمر، طبقات المفسرين، محمد بن محمد، )م١٩٧٢( ابن الجزري-

  .إستانبول، آشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، محمد بن عبد اهللا، ) م١٩٥١(حاجي خليفة  -

  . القاهرة، ط.د.ت.د، تح محمد سيد جاد الحق، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، أحمد بن علي، حجر العسقالنيابن   -

  . الرباط، مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي، عبد الهادي أحمد، ) م١٩٨٢(الحسين  -

  .القاهرة، تح محمد عبداهللا عنان، إلحاطة في أخبار غرناطةا، محمد بن عبداهللا لسان الدين، ) م١٩٧٥(ابن الخطيب  -

  .القاهرة، تح محمد بن تاويت الطنجي، التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا  وغربًا، عبدالرحمن، ) م١٩٥١(ابن خلدون  -

  .القاهرة، تح علي محمد، طبقات المفسرين، محمد بن علي، ) م١٩٧٢(الداودي   -

  . الكويت، ط.د.ت.د، تح محمد رشاد عبدالمطلب، ذيل العبر، دمحمد بن أحم، الذهبي  -

شيخ   ، ٥-٣-٢األجزاء ، ملء العيبة بما ُجمَع بطوِل الغيبِة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مّكة وطيبة، محمد بن عمر، ابن رشيد  - ح ال ت

  . مخطوط األسكوريال٧و٦واألجزاء ، تونس وبيروت، محمد الحبيب بن الخوجة

  .بيروت، األعالم، خير الدين، ) م١٩٨٢(ليالزرآ  -

  . القاهرة، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبدالرحمن، ) م١٩٦٥(السيوطي   -

  .الدار البيضاء، مظاهر الثقافة المغربية، محمد، )م١٩٨٥(ابن شقرون   -

  .القاهرة، الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابعالبدر ، محمد بن علي، ) هـ١٣٤٨(الشوآاني   -

  .دمشق، تح علي أبو زيد ورفاقه، أعيان العصر وأعوان النصر، خليل بن أيبك، ) م١٩٩٨(الصفدي   -

  . م١٩٧٤/  هـ١٣٩٤بيروت ، تح ديدرنغ) ٤ج(الوافي بالوفّيات، خليل بن أيبك، الصفدي  -

  .الرباط،  المغربيةالموسوعة، عبدالعزيز، ) م١٩٧٥(ابن عبداهللا  -

  .القاهرة،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحي، )هـ١٣٥٠(ابن العماد الحنبلي  -

  .القاهرة، تح محمد األحمدي أبو النور، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، إبراهيم بن علي، ) م١٩٨٢(ابن فرحون -

  .دمشق، الذيل على طبقات الحفاظلحظ األلحاظ في ، محمد بن محمد، )هـ١٣٤٧(ابن فهد  -

  .الرباط، تح محمد حجي وأحمد التوفيق، نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني، محمد بن الطيب، ) م١٩٨٢(القادري -

  .الرباط، جذوة االقتباس فيمن حّل من األعالم مدينة فاس، أحمد بن محمد، ) م١٩٧٢(ابن القاضي   -

  .تونس والقاهرة، تح محمد األحمدي أبو النور، درة الحجال في أسماء الرجال، أحمد بن محمد، ) م١٩٧١(ابن القاضي  -

  .سلوة األنفاس ومحادثة األآياس فيمن أقبر من العلماء بمدينة فاس، محمد بن جعفر، ) هـ١٣١٦(الكتاني  -



 

  . لبنان-بيروت ، تح إحسان عباس، فهرس الفهارس واألثبات، محمد بن عبدالحي، ) م١٩٨٢(الكتاني  -

  .ت. بيروت د، معجم المؤلفين، عمر رضا، آحالة  -

  .القاهرة، ترجمة صالح الدين عثمان هاشم، تاريخ األدب الجغرافي العربي، أغناطيوس، ) م١٩٧٩(آراتشكوفسكي  -

  . لبنان-بيروت، النبوغ المغربي في األدب العربي، عبداهللا، ) م١٩٦١(آنون  -

  .ت. تطوان د، ١٨العدد ، ات مشاهير رجال المغربذآري، عبداهللا، آنون  -

  .ت. د، بالفرنسية ، دائرة المعارف اإلسالمية، مجموعة من الباحثين  -

  .القاهرة، شجرة النور الزآية في طبقات المالكية، محمد، ) هـ١٣٤٩(مخلوف  -

  .ت. الرباط د، ا ورفاقهتح مصطفى السّق، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، محمد بن أحمد، المّقري  -

  . لبنان-بيروت، تح إحسان عباس، نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب، محمد بن أحمد، ) م١٩٦٨( المّقري  -

  المجالت. ٢

  . بحث لمحمد الفاسي٣٣ ص٢عدد ، ٣سنة ، مجلة دعوة الحق  -

  .بحث لحمد الجاسر، ٤٤٢ص  ، ٥ج ، ٣سنة ، مجلة العرب  -

  . بحث لمحمد بن شريفة٩٥ ص ٨عدد ) جامعة محمد الخامس بالرباط(ب والعلوم اإلنسانيةمجلة آلية اآلدا  -

  . بحث لمحمد الفاسي١٩٥٩مايو ، مجلة معهد المخطوطات  -

  . بحث لعبد القادر زمامة٦٧٥ ص ٢٢عدد ، مجلة المناهل  -

  . جةبحث لمحمد الحبيب بن الخو، ٢٥٧ ص ٥عدد ، النشرة العلمية للكلية الزيتونية  -

 

 


