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 بسم هللا الرمحن الرحيم
، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، أفضل رسول أبكمل رسالة، سيدان احلمد هلل رب العاملني           

 أمجعني.حممد، املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه 

 وبعد:

 وسيلة إليصال شرائعه إىل عباده.          -عّز وجّل  -فالرسالة من أقدم أدوات التواصل ، فقد اختذها هللا            

من األنواع املشرتكة بني آداب األمم مجيعاً، مع اختالف األساليب واملناهج  تبادل الرسائلو يُعّد           
 أمة يف أدهبا.واألشكال اليت تستعملها كل 

واملتتّبع للرتاث األديب الذي خّلفه أهل توات، يلفت نظره تلك الرسائل اليت كانت أداة تواصل بني           
العلماء يف استفساراهتم و أجوبتهم و اعتذاراهتم، و تلك اليت تَبادهلا األقارب من آابء وأبناء، وإخوة وأصدقاء، وما 

 وإرشادات وشوق وتودد ولوم وعتاب.حتمله من معارف وثقافات ونصائح 

وإن ُوجدت إشارات متفرقة يف بعض املؤلفات إال أّّنا مل تلق ذلك االهتمام اخلاص الذي ينفض عنها            
غبار رفوف اخلزائن وخيرجها من ُجّب النسيان وسبيل الّتلف والضياع؛ ومن أبرز الذين أوردوا موضوع الرسائل 

مناذج للتمثيل: أمحد أاب الصايف جعفري، يف أطروحة الدكتوراه املعنونة بـ"احلركة األدبية يف  التواتية واختاروا منها
منطقة توات خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر للهجرة"، وأمحد بن حممد بن حسان يف كتاب "الشجرة 

 املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية الركانية".   

تقدمي بعض ما تبقى من تلك الرسائل، واالستفادة من كنوزها، وخترجيها أداب قائما بذاته  وحرصا على           
"أدب الرسالة يف إقليم توات بني القرن الثاين عشر والرابع يستحق البحث والدراسة، جاء هذا البحث بعنوان 

 عشر للهجرة، مجع ودراسة وحتقيق"

ضوع  ينبع من اهلدف الذي جعل قسم اللغة واألدب العريب بكلّية الّدافع األّول الختيار هذا املو و            
بعنوان )حتقيق املخطوطات اللغوية  2014-2013اآلداب واللغات يف جامعة أدرار يفتح مشروع ماجستري 

 واألدبية(، وذلك قصد البحث يف الرتاث اللغوي واألديب مجعا وتقدميا، دراسة وحتقيقا، ليتّم إنقاذ ما تبقى منه من
الضياع، وملا القاه العمل اللغوي واألديب من معاانة التمزيق واإلتالف والتهميش، وذلك إمياان منهم أبّن هناك 

  .رغبة البحث يف الرتاث األديب تزال طّي الّنسيان، وبناًء على هذا توّلدت لدى الباحث ماجوانب لغوية وأدبية 
 إىل بعض منهموأدهبا واترخيها، أشار  تواتّمني برتاث استشارة جمموعة من األساتذة والباحثني املهتوبعد 

مل تنبشها يد التحقيق، فتكّون لدى الباحث شيء من  وأدابء تواتيون،علماء  خمطوطات لغوية وأدبية تركها
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وإبيعاز من الشيخ أمحد  ،توايتالىل يف الرتاث األديب أثناء عملّيات البحث األو االهتمام ابلرتاث التوايت خاصة. و 
حتمل بني سطورها رصيدا  اليت ،والعلمية واالجتماعية والرمسيةدبية األف على بعض الرسائل و وقمّت ال حسان بن

وبتمعن اتضح أن معظم كّتاب هذه الرسائل عاشوا بني  اإلخراج،و  والّدراسةستحق اجلمع ي، يااترخيوطّبيا و  فقهيا
 . قد تكاملت ليتبلور عنها موضوع البحث وحمدداته وبذا كانت الدوافع ،القرن الثاين عشر والرابع عشر للهجرة

ومن بني القيم اليت حتملها الرسالة جند القيمة العلمية واألدبية  ؛مهد أمهية املوضوع بتعدد قيّ دّ عَ تَـ تَـ و            
وعلوم اللغة أعلوم الدين من والتارخيية؛ فتتجلى القيمة العلمية يف الرسائل االستفتائية واإلفتائية اليت تتعلق بعلم 

وغريها من العلوم اليت كان لعلماء املنطقة ابع فيها وكانت الرسالة حينها أداة للتخابر بينهم حتمل بني سطورها 
وتتجلى القيمة األدبية يف الصبغة اليت تصطبغ هبا الرسالة من حيث أسلوهبا  صورا ملسائل علمية اندرة أو حلوال هلا.

حىت صارت فنا من الفنون األدبية، وكذا تنوّع ألواّنا بني شعر  -ألدابء والشعراء خاصة ا -الذي اعتىن به كّتاهبا 
أصحاهبا يف التصوير والتعبري، فهي مرااي للنفس البشرية وطاقاهتا اإلبداعية، وهي تغين  عن خيالونثر لتكشف 

وحتِّّصنها وجتعلها متواصلة مع التعبري اللغة العربية وترفدها برافد من املعاين والدالالت واالستعماالت اليت ُتَطوِّرها 
عن أدق املشاعر واألفكار يف العصر. أما القيمة التارخيية للرسالة فتكمن يف األعالم الذين حتملهم يف طياهتا، 
ل واملرَسل إليه إذ يستدل بذلك على الزمن الذي عاش فيه هؤالء، واستقراء األحداث اليت عايشوها  خاصة املرسِّ

 العصر وأسراره يف خمتلف الشؤون. واكتشاف خبااي 

ابن قتيبة يف أدب الكاتب، مثل أدب الرسالة على عمومه عند األدابء العرب األوائل وقد ورد            
وابن الندمي يف الفهرست، ويف العصر احلديث عند طه حسني يف كتابه من  ،األعشىوالقلقشندي يف صبح 

وورد يف األدب اجلزائري لدى عدد من ، العربحديث الشعر والنثر، وأمحد زكي صفوت يف مجهرة رسائل 
حني  الباحثني، من بينهم  عبد هللا الركييب يف كتابه "تطور النثر اجلزائري احلديث" من سلسلة األعمال الكاملة،

تطرق إىل اخلطب والرسائل، ومّثل بنماذج من رسائل األمري عبد القادر و أمحد ابي وحممد الشاذيل القسنطيين 
وغريهم ، بل إن أمساء القامسي احلسين  وضعت كتااب خاصا بعنوان "رسائل املقري" تناولت فيه رسائل أيب العباس 

  أمحد بن حممد املقري التلمساين دراسة وحتقيقا.

 وإنا يف إقليم توات ــ حسب علمي ــ فأدب الرسالة موضوع مل يسبق أن أُفرد له حبث أكادميي جيمعه ويدرسه، أم
 .يف بعض املؤلفات الرسائل املتبوعة بشيء من التحليل والتعليقوردت بعض 

  :منهاجمموعة من األسئلة البحث إشكالية هذا  وحتمل

 بذاته؟ ما هي احملددات العلمية اليت تضمن له ذلك؟.هل فن الرسائل جدير أبن يكون أداب قائما 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1672&vid=9
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1672&vid=9
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ماهي مظاهر تلك   له؟نْي يَـ إاّبن القرن الثاين عشر للهجرة والقرنيني املوالِّ  يةأدبو  حركة علمية توات عرفتهل  
 احلركة؟ وما هي أهم الشخصيات اليت كانت هلا اليد الطوىل يف بلورهتا؟.

ما هي صبغتها؟ ما هو أسلوهبا؟ كيف كانت لغتها؟ ما هي القيم اليت  هل ترك أهل توات رسائل تستحق الدراسة؟
                                                                                                                حتملها؟ ما الثمرة اليت جُتىن من االشتغال عليها؟. 

ني اثنني مها )املنهج التارخيي( و)املنهج الوصفي( مّتخذًا من إجراءات على منهج يعتمدالبحث و            
 :هيفصول  ثالثةالبحث مقّسماً إىل  وجاءاإلحصاء والتحليل واالستقراء سبيالً للوصول إىل النتائج، 

 الرسالة يتحدث عن مصطلح األدب وتطوره التارخيي، واآلخر خيص يتكون من شقني؛ األول الفصل األّول: -
 وبُنيتها. أنواعهاو  أشكاهلا ويذكر ،مسارها التارخيييعرّج على و  ديث، فيتطّرق إىل تعريفها،ابحل

، ومظاهر هذه لثاين عشر إىل الرابع عشر للهجرةيتناول احلياة العلمية إلقليم توات من القرن ا الفصل الثّاين: -
 احلركة.

يعود اليت بعض خزائن اإلقليم الّتوايت، و دة يف املوجو  ةاملخطوط ئلالرسامنتقاة من  مناذجيقدم  الفصل الثالث: -
فيدرسها وحيققها وفق آلية مستوحاة  ،الرابع عشر للهجرةإىل بداية القرن الثاين عشر وحىت ّناية  ااتريخ كتابته

 من املناهج العامة لدراسة وحتقيق املخطوطات.

 وفهارس من صورا للرسائل املدروسة،تتض الحقويلحق مب النتائج املتوصل إليها، خبامتة حتمل خُيتم البحثو 
 .عامة توضح املعامل البارزة فيه

واستند البحث على مكتبة متنوعة؛ سادت فيها الكتب اليت تتحدث عن إقليم توات، والكتب اليت             
 ف.تنظّر ألدب الرسالة واملعاجم وكتب الرتاجم، وقد رتّبت يف فهرس املوضوعات وفق الرتتيب اهلجائي للحرو 

ومن أبرز الصعوابت اليت صادفت البحث، صعوبة العثور على نسخ أخرى للرسائل املخطوطة؛ فبعد              
الوصول إىل ما يزيد عن أربعني رسالة، مل تكن من بينها سوى مخس رسائل عثر هلا على أكثر من نسخة، ما 

سبب وراء عدم وجود النسخ؛ فالدافع إىل جعل البحث يتعثر يف مرحلة من مراحله، ولعل طبيعة املوضوع هي ال
نسخ الرسالة مرة اثنية غري قائم خاصة إذا تعّلق األمر ابلرسائل اإلخوانية. ومن الصعوابت اليت واجهت البحث، 
التعسر يف إجياد خطة كفيلة ابلدراسة والتحقيق؛ ذلك أن البحث ال يقتصر على خمطوط واحد وال على مؤلِّف 

ستاذ املشرف مت التغلب على هذه الصعوبة. ومن بني الصعوابت أيضا، عدم العثور على واحد، وبتوجيه من األ
تراجم وافية عن بعض األعالم املذكورين يف املخطوطات واختالف الرواايت املتعلقة ابلرتمجة لبعض الشخصيات، 
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لعامية اليت مل تعد وعدم العثور على مصدر بعض النصوص الواردة يف الرسائل، والوقوف أمام بعض األلفاظ ا
 تستعمل حاليا وال تعطي الرواايت الشفوية جوااب كافيا عنها.

بذله  ما على " اقصاصي القادر عبد " املشرف األستاذ إىل والتقدير الشكر خبالص أتقّدم األخري ويف            
 الذين األساتذة كل إىل لاجلزي ابلّشكر أتقّدمو  ،إلخراج البحث يف هذه الصورة توجيه، من قّدمهوما  من جهد

 كما، وخالل سنوات التدرج اجلامعي وما قبله،  النظرية السّنة إاّبن حصل لنا شرف الرتبية والتعلُّم على أيديهم
 كل ، والشكر موصول إىلالبحث سبيل يفأرابب اخلزائن الذين مل يبخلوا بفتح أبواب مكتباهتم  إىل ابلشكر أتقدم

، وأخص ابلشكر من كان له الفضل يف تيسري الكثري من عقبات البحث؛ الشيخ العمل هذا إمتام يف أعان من
 سيدي أمحد بن حسان. 

 

 

 عبد الرمحن كرومي                                                                                       

 10/04/2016يف:                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

صـــل األولـــالف  
 

 أدب الــــرســائـــل
 

 تعريف األدب والرسالة، أشكال الرسالة وبنيتها.
 



 أدب الــــرســائـــل                                                                                                                                                        األول  الفصـــل
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 النثر جنسان أدبيان من النثر الفين مها: اخلطب والرسائل؛ فإذا ذكر عند العرب مذ جاهليتهماشتهر              
ذهان إليهما دون غريمها، نظرا ملا يتميزان به من حضور على الصعيد األديب، وما يتبوآنه من منزلة بني انصرفت األ

أجناس األدب؛ هذا ابإلضافة إىل ما اضطلعا به من أدوار ووظائف يف احلياة األدبية واالجتماعية 
            والسياسية.

، و اخلصائص اليت تلتزم هبا، وأساليبها ومواضيعها اليت ختصهاها معايري ملا كان للرسائل ضوابطها و و              
أدب » ما يصطلح عليه بـا نهمتكون مي، صّح أن يضاف إليها مصطلح أدب لاليت تتقامسها مع فنون األدب

الذي يشكل جنسا أدبيا قائما بذاته، إذ تنضوي حتته هو اآلخر أنواع من الرسائل ؛ هذا املصطلح «الرسائل
صناعة "سلواب وموضوعا، واملتنوعة غرضا ومقصدا، واملتفاوتة مجاال وأتثريا. ومن ثـم أصبحت الرسالـة  املختلفة أ

  1"ذات قواعد وأصول

كما أن البحث يف هذا   ،وإذا كان األمر كذلك، فإن التساؤل حول مفهوم أدب الرسائل يظل ملحا             
 ما يربره علميا ومنهجيا.األدب أو ما يسمى عموما جنس الرسالة سيكون له 

ميكن النظر إىل أدب الرسائل على أنه الفن الذي اختذ من الرسالة وسيلته يف التعبري والتواصل؛  و             
فتكون الفائدة متبادلة بني الرسالة  ،2وتصبح الرسالة ابلتايل "لوان من ألوان النثر الفين اجلميل وضراب من ضروبه"

من األدب لغته وأساليبه وقوانينه، ويتسع األدب إبدراج الرسالة حتت جناحه كوسيلة ألداء  واألدب؛ تتخذ الرسالة
أغراضه. ولعل قول فايز القيسي أبن الرسالة لون من ألوان النثر، محال على الغالب، ذلك أن معظم الرسائل تكون 

 منثورة، ولكن ال مانع من أن تكون منظومة، وإن كان هذا الضرب شحيحا.   

 األدب و الرسالة وما يتعلق هبما. ومها ،أدب الرسائلالشقني اللَذْين يتكون منهما  تعريف من بد ال بدايةو 

 

 
                                                           

د ط، د ت،   مصطفى الزابخ، فنون النثر األديب ابألندلس يف ظل املرابطني، الدار العلمية للطباعة والنشر، بريوت، - 1
 .158ص

 .83، ص 1989، 1، عمان، طفايز عبد النيب القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، دار البشري - 2
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I-   األدبتعريف 

I. 1- :املعىن اللغوي لألدب 
 يف املعاجم اللغوية على أصل واحد تتفرَّع مسائله وترجع إليه ومنها:  )أ، د، ب(تدل مادة 

 1كاألدُب أن جْتمَع الناَس إىل طعامِّ   -1
 ومن ذلك مُسّيت املأدبة هبذا االسم.

 الذي يسرتعي انتباه الناس ويدعوهم إىل التجمع.  2وهو اأَلمُر الَعَجبُ   -2
 3وهو قسمان: أدُب الّدْرسِّ وأدُب النْفسِّ   -3

 قوا لفظ املؤدِّّب وهو الذي يقوم على تعليم وهتذيب الغلمان.تومن هذا اش
َقابِّحِّ  امِّدِّ وهو كل ما كان فيه دعوٌة إىل احملَ   -4

َ
ُم من قامت به َعما  4وّنٌي عن امل أو هو َمَلَكٌة تـَْعصِّ

يُنهُ   5َيشِّ
 ومنه املتأدب الذي يتحلى ابلشمائل ويتخلى عن الرذائل.

 6وقد يتضمن األدب معىن الظَّْرفِّ وحسنِّ تناول األُمورِّ   -5
 ويف هذا يقال أديب مبعىن ظريف.

َكارِّمِّ   -6
َ
 7ُحسن األْخالقِّ وفعل امل

كما يرى الطيب أمحد رمحاين ترتد إىل أصل واحد، هو املعىن   –على تعددها  -فهذه املعاين                
فالعرب كانت تستعمل لفظ األدب للداللة على كل ُخلق مجيل )الكرم، طلب املشورة، حسن التصرف،  اخلُلقي،

                                                           

                            ، مادة أدب. 1979أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، لبنان،  -1

                            املصدر نفسه، مادة أدب.  -2

 –عربية، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح اتج اللغة وصحاح ال -3
 م، مادة أدب. 1987/  هـ 1407، 4بريوت، ط

 م، مادة أدب.1994ه/1414، 3مجال الدين بن منظور، دار صادر، بريوت، ط -4

 ، مادة أدب.1888مرتضى الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، املطبعة اخلريية، مصر، دط،  -5

 ن منظور،  لسان العرب، مادة أدب.اب -6

 الزبيدي، اتج العروس ، مادة أدب -7
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ع التطور التارخيي الذي الكياسة...( ولعل هذا االستعمال هو الذي شكل نواة الداللة االصطالحية لألدب م
 .1خضعت له كثري من مفردات اللغة العربية

I. 2- :املعىن االصطالحي لألدب 

، وال تزال ؤهم منذ القدمآراوتعددت  تباينت آراء الباحثني حوله دبوأما يف االصطالح فاأل                
شوقي ضيف: "كلمة أدب من  يقولموضع دراسة وحبث حىت اآلن، فقد تطور معناها من حني آلخر، ويف هذا 

الكلمات اليت تطور معناها بتطور حياة األمة العربية وانتقاهلا من دور البداوة إىل أدوار احلضارة، وقد اختلفت 
عليها معان متقاربة حىت أخذت معناها الذي يتبادر إىل أذهاننا اليوم وهو الكالم اإلنشائي البليغ الذي يقصد به 

 .2ء والسامعني سواء أكان من الشعر أم من النثر"التأثري يف عواطف القرا

وهذا ما أكده كثري من املعجميني املعاصرين، ويرجعون ذلك إىل التحوالت اجلذرية اليت عرفها اجملتمع              
تقلبت يف العربية على  –األدب  –العريب، وبشيء من التفصيل ذكر مصطفى صادق الرافعي أن هذه الكلمة 

  :؛ تتبع ثالث حاالت من أحوال التاريخ االجتماعي ، وهذه األطوار هي 3ر لغويةثالثة أطوا

I. 2اجلاهلية وصدر اإلسالم  -.أ:  

استعملوا كلمة  –أول استعمال للكلمة  –لقد تطور مفهوم األدب بتطور احلياة العربية، ففي اجلاهلية            
 :4طعام، ويستدل املؤرخون القدماء على ذلك بقول طرفة بن العبداألدب يف كالمهم شعرًا ونثرًا مبعىن الدعوة إىل ال

َتقِّر                     تاةِّ َنْدُعو اجلَفَلىيف املشْ  نُ نَْ   1التــرى اآلدِّب فينا يـَنـْ

                                                           

ينظر: الطيب أمحد رمحاين، مقالة بعنوان: األصول اللغوية واالصطالحية ملفهوم األدب ، موقع رابطة أدابء الشام، اتريخ   1-
 . 22/12/2012النشر: 

 . 1، دت، ص11ملعارف ، ط: العصر اجلاهلي، دار ا1شوقي ضيف، اتريخ األدب العريب - 2

ينظر: مصطفى صادق الرافعي، اتريخ آداب العرب، راجعه وضبطه: عبد هللا املنشاوي ومهدي البحقريي، مكتبة اإلميان،  - 3
 . 23 /1مصر، -املنصورة

ألوىل. م(  ، البكري الوائلي، شاعر جاهلي من الطبقة ا 564/  538 -ق هـ  60/  86)نو  أبو عمرو طرفة بن العبد - 4
ولد يف ابدية البحرين، وتنقل يف بقاع جند، واتصل ابمللك عمرو بن هند فجعله يف ندمائه، مث أرسله بكتاب إىل املكعرب )عامله 
على البحرين وعمان( أيمره فيه بقتله، ألبيات بلغ امللك أن طرفة هجاه هبا، فقتله املكعرب شااب. خري الدين بن حممود الزركلي، 

 .3/225، 2002، 15العلم للماليني، لبنان، طاألعالم، دار 
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فإن معىن كلمة اآلدِّب يف البيت هو الداعي إىل الطعام، و معىن عجز البيت: إنك ال ترى الداعي فينا            
أيدب ( مبعىن صنع طعاًما كما اشتقوا كلمة –لطعام خيصص قوًما دون آخرين ، ومنها اشتقوا كلمة ) أدب إىل ا

 .  2)املأدبة( وهي الوليمة

وقد تطور اللفظ بداللته وإن مل نقف على الشواهد الكافية على ذلك التطور، ولكننا نلمس هذا       
صلى هللا عليه -فجر اإٍلسالم حيث ظهرت يف قول النيب  من خالل أقدم النصوص اليت تتصل هبذه الكلمة يف

 يف هذا النص يعين )عّلمين وهّذبين(. -أّدبين–، وال خيفى أن املقصد من  3"ييبِّ دِّ أتَْ  نَ سَ حْ أَ  فَ يبِّّ  رَ ينِّ بَ دَّ أَ : "-وسلم

التعليم( ويف مادة )التهذيب و  -صلى هللا عليه وسلم-وهذا يدل على أن هذه الكلمة كانت يف عهده            
 ذلك إشارة لتطور هذا املعىن يف ّناية العهد اجلاهلي الذي انتهى ببداية عهده صلى هللا عليه وسلم.

I. 2العصر األموي  -.ب:  

لفظة األدب ابملعىن اخللقي والتهذييب ، ولكنها محلت معىن آخر وهو معىن   يف العصر األموي ظلت            
" كانوا يعلمون أوالد اخللفاء فيلقنوّنم الشعر واخلطب  املؤدِّّبنيعلمني تسمى بـ "تعليمي، فقد ظهرت طائفة من امل

وأخبار العرب وأنسبتهم وأايمهم يف اجلاهلية واإلسالم، وأاتح هذا االستخدام لكلمة "أدب" أن تصبح مقابلة 
الفقه واحلديث النبوي لكلمة "العلم" الذي كان يطلق حينئذ على الشريعة اإلسالمية وما يتصل هبا من دراسة 

   4وتفسري القرآن الكرمي

وحبكم انتشار العلم وبروز دور املؤدِّّب )املعلم( بدأت الكلمة تستقل ويتضح معناها يف هذا االجتاه،               
 حيث كان املؤدِّّب يعّلم تالميذه القراءة والكتابة أواًل مث يعطيهم قسطًا من األدب واملعرفة وكانت وسيلته يف

التهذيب واملعرفة تقوم على االنتقاء واالنتخاب من فنون القول اجليد املؤثر كالشعر واخلطابة والقصص واحلكمة 
واألمثال والوصااي، ابإلضافة إىل تفسري القرآن الكرمي واحلديث الشريف والسري واألنساب والتاريخ وبذلك 

 أصبحت الكلمة حبكم هذا االتساع تقابل كلمة العلم. 

 

                                                                                                                                                                                     

 .43م، ص2002هـ/ 1423،  3العبد، الديوان، تح: مهدي حممد انصر الدين، دار الكتب العلمية، لبنان،ططرفة بن  -1
  51، ص  م1983 ،1ط ، القاهرةدار املعارف،  ، اتريخ األدب اجلاهلي،داوود ينظر: حامد حفين -2

 غريب احلديث واألثر، تح: طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، دط، ابن األثري، النهاية يف 3-
 . 1/4م،1979هـ /1399

 8ينظر: شوقي ضيف، اتريخ األدب اجلاهلي، ص - 4
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II. 2العصر العباسي  -.ج : 

، فكانت مادة التعليم األديب قائمة ابلرواية من اخلرب ياستفاضت كلمة أدب يف العصر العباس              
والنسب والشعر واللغة ونوها ، فأطلقت على كل هذا ونزلت منزلة احلقائق العرفية ابإلصالح، وهو الدور الثالث 

 يف اترخيها اللغوي. 

من  صارت اآلداب تطلق على فنون املنادمة وأصوهلا، ويرى الرافعي أن ارتباطها ابملنادمة جاءها وقد             
طريق الغناء؛ إذ كانت تطلق عليه يف القرن الثالث اهلجري، ألنه بلغ الغاية من إحكامه وجردت فيه الكتب 

، وفيها 1ألغاين من أرقى فنون اآلدابوأفردت له الدواوين من خمتارات الشعر، وكانوا يعتربون معرفة النغم وعلل ا
 .   2كتابه )اآلداب الرفيعة ( – من ندماء اخلليفة املعتضد ابهلل -  وضع عبيد هللا بن طاهر

وقد دخلت بعض األلعاب مثل الشطرنج والعود وغريها يف معىن األدب، من ذلك قول الشاعر يفخر            
 :مبنزلته يف األدب

ْئَت تعرُف يف   مُ ــــــَوأنَّين قْد َعداين الَفْضُل والنِّّع     يت ــــــــاآلدابِّ َمنزِّلَ إْن شِّ

طَرْنُج َوالَقَلمُ     فالطِّّْرُف والقْوُس َواألْوهاُق تْشَهُد يل   3َوالَّْسيُف َوالنْرُد َوالشِّّ

مبزيته الشعراء والكتاب يف ومل ينتصف القرن الرابع حىت كان لفظ األدابء قد زال عن العلماء مجلة وانفرد            
الستقالل العلوم يومئذ وختصص الطبقات هبا، وقد استحجر معىن األدب فعاد لغواي كأنه   ،الشهرة املستفيضة

 .  4كذلك يف أصل الوضع من جهة الداللة به على الشعراء والكتاب

إذ قال حتت عنوان ) علم  ويف حماوالت الحقة لتعريف األدب ما جاء به ابن خلدون يف مقدمته،            
   1واألخذ من كل علم بطرف" األدب ( : "األدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها

                                                           

 .31ينظر: مصطفى صادق الرافعي، اتريخ آداب العرب،  - 1

 .24املرجع نفسه، ص  - 2

و البقاء العكربي، تح: مصطفى السقا و ابراهيم األبياري وعبد احلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت، دط، شرح ديوان املتنيب، أب - 3
 .4/1101دت، 

 28 /1مصطفى صادق الرافعي ، اتريخ آداب العرب ،  - 4
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I. 2مفهوم األدب عند العرب احملدثني  -.ج:  

أيخذ األدب يف العصر احلديث داللة أخص، فهو "علم يشمل أصول فن الكتابة ويعىن ابآلاثر                
وهو املعرب عن حالة اجملتمع البشري، واملبني بدقة وأمانة، عن العواطف اليت تعتمل يف اخلطية النثرية والشعرية، 

  2نفوس شعب أو جيل من الناس"

ويرى أبو احلسن الندوي أن األدب تعبري عن احلياة وعن الشعور وعن الوجدان أبسلوب مفهم                         
النصوص منها قوله: "إنين أتصور األدب كائنا حيا له قلب حنون،  و هذا معىن  رومنسي  أتكده الكثري من، مؤثر

فهو  ، 3وله نفس مرهفة احلس، وله عقيدة جازمة، وله هدف معني يتأمل مبا يسبب األمل، ويفرح مبا يثري السرور..."
التشبيه يتصور األدب شبيها ابإلنسان مما يدل على الصلة العميقة بينهما إىل درجة يصعب معها الفصل، وهذا 

 بني األدب واإلنسان يوحي أبن مفهوم األدب بدأ يسلك درب النزوح من اجملرد احملسوس إىل الكائن امللموس.

ومعىن ذلك أن طه حسني  4وقد عّرف الدكتور طه حسني األدب أبنه " فن مجيل يتوسل بلغة "                  
يرية ، وهي نظرة شبيهة بنظرة أرسطو يف الفن الشعري يدرك األدب يف الفنون مثل النحت والرسم والفنون التصو 

رأى أن األدب فن من الفنون ، وهذه نظرة توسع من دائرة فهمنا لألدب وتذوقنا له ، ألّنا تربطه ابلفنون  حني
غري القولية اليت ميكن أن نستفيد منها ، فالفنون نوعان : فن يستعني ابلكلمة ، وفن ال يستعني ابلكلمة وهو علم 

  . جلمالا

ويرى حممد عناين أن هذه هي النظرة اجلديدة لألدب، وذلك حني قال: " عندما قال الدكتور طه              
حسني: أن األدب فن مجيل يتوسل ابللغة، كان يقدم النظرة اجلديدة لألدب اليت ال تقتصر على األدب العريب بل 

ا كان مرتبطا مبا هو مكتوب حيث قال : " وملا كانت ، يرى أيضا أن األدب قدميً 5تشمل آداب العامل كله "

                                                                                                                                                                                     

األكرب،  الشأن من ذوي عاصرهم والرببر ومن والعجم العرب أايم يف املبتدأ واخلرب وديوان العرب خلدون، بن الرمحن ينظر: عبد - 1
 408م، ص2000-ه 1421 بريوت، دط، الفكر، دار شحادة، خليل تح:

 . 316 -315م ، ص 1972، بريوت،1جبور عبد النور، املعجم األديب، دار العلم للماليني،ط - 2

 2/105  1997، 2أبو احلسن الندوي، نظرات يف األدب، دار البشري،عمان، ط - 3

 103، د ت، ص11لشعر والنثر، دار املعارف، القاهرة، ططه حسني، من حديث ا - 4

 13، ص2010، 4ينظر: حممد عناين، األدب وفنونه، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط - 5
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، 1املعارف تكتسب ابللغة وتتوسل يف نقلها ابلقراءة والكتابة، فقد اقرتن األدب ابللغة ومن بعد ذلك ابلكتابة  "
ويضيف: "إن النظرة اجلديدة قد حررت األدب، إذ مل يعد مقصورًا على الكلمة املكتوبة ومل يعد مرتبطا ارتباطه 

لقدمي أبمناط السلوك، بل أصبح فًنا مجياًل ــ مكتواًب أو مشفوًها ــ يتوسل ابللغة أي أنه يشرتك يف جوهره مع سائر ا
      2الفنون التشكلية واملوسيقية والتمثيلية".

 واملالَحظ أن كلمة أدب أخذت تدل على معنيني : 

يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه، سواء  أكان معىن عام؛ يدل على كل ما يكتب يف اللغة مهما              
 علماً أم فلسفة أم أدابً خالصاً ، فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدابً . 

هو األدب اخلالص الذي ال يراد به جمرد التعبري عن معىن من املعاين ، بل يراد به أيضاً  ؛ومعىن خاص              
القارئ والسامع على نو ما هو معروف يف صناعيت الشعر وفنون النثر أن يكون مجياًل حبيث يؤثر يف عواطف 

 األدبية مثل: اخلطابة واألمثال والقصص واملسرحيات واملقامات والرسائل.

I. 2مفهوم األدب عند الغربيني  -.د:  

 أول ما استخدمت (Littera) الالتينية املشتقة من كلمة  (Litteratura) استخدمت كلمة              
اليواننية، وهي معرفة القراءة والكتابة، وما لبثت أن استخدمت بعدها للداللة   (grammatiké) ترمجة لكلمة

على التبحر والثقافة األدبية؛ فشيشرون ينعت قيصر هبما عندما يذكر أن لديه أداًب وحسًا جيدًا وذاكرة وأتماًل 
 ، إذ جند أن كالً من تريتوليان«جمموع من الكتابة»لة على ودأابً. ويف القرن الثاين للميالد استخدمت الكلمة للدال

(Tertullian) وكاسيان(Cassian)    يقابل بني الكتابة الزمنية الوثنية(litteratura)   والكتاب املقدس 

(Scriptura) 3. 

                                                           

 15، ص  السابق املرجع - 1

 16نفسه ، ص  املرجع - 2

3 - Ernst R. Curtius: Literatura latina medieval y Edad Media latina, F.C.C., 
México, 1995.P12. 

 .11م، ص1997،  14نقال عن:أمحد علي أبو مازن، دراسات مقارنة بني األدبني العريب والغريب، جملة املدينة املنورة ، عدد:
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اليوانين واتريخ  ويبدو أن الكلمة يف العصور القدمية كانت تستخدم عامة للداللة على جمموع األدب              
 .األدب ودراسته وما يتصل بذلك من معارف

على من يعرف القراءة  (litteratus)وختتفي الكلمة هبذا املعىن يف العصور الوسطى ليقتصر استخدام كلمة 
 .1والكتابة

ثالثة، ولكن ما يعرف ابلفنون احلرة ال -مع املنطق  -ويلحق الشعر ابلنحو والبالغة بوصفهما يؤلفان              
الكلمة ال تلبث أن تعود مع عصر النهضة إىل الظهور يف حوايل القرن الرابع عشر امليالدي يف إيطاليا، وانتشر يف  

مقرتنة غالباً  (litterae) كل أورواب خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر ، فيالحظ استخدام كلمة آداب
نعت مديح هلا، وترد هبذا املعىن  (bonac) املقدسة، أو ابلصفةمتييزاً هلا من الكتاابت   (humanae)ابلصفة

 ، ومونتيين (Du Bellay) ، ودي بيليه (Rabelais) ، و رابليه (Erasmus) يف مجيع كتاابت إرامسوس
(Montaigne) وآخرين يف حني يستخدم درايدن ، (Dryden) الكلمة للحديث عن اآلداب

 .2 (good letters)اجليدة

بوصفه فنًا مجياًل، فيقرتح  (Belles Lettres) ويف القرن السابع عشر ينبثق مصطلح األدب              
 Belles) إنشاء أكادميية تضم قسماً خاصاً لـ (Colbert) على كولبري (Charles Perrault) شارل بريو

Lettres) ،ه ملصطلح اآلداب ويبدو أن هذا املصطلح كان مطابقًا يف داللت يشمل النحو والفصاحة والشعر
الذي  (Dictionnaire de Trevoux) كما يرد يف معجم تريفو   letters) (humanies اإلنسانية

 (belletistic) م، وال ينطوي على أي من الدالالت غري املستحبة اليت تتضمنها صفة1704يعود إىل عام 
دًا إىل ذاتية املتلقي من دون أخذ املعايري اليت تستخدم اليوم للداللة على املغاالة يف تذوق األدب لذاته استنا

النقدية أو األغراض األخالقية أو القيم اجلمالية والفنية ابحلسبان، وسرعان ما انتشر املصطلح الفرنسي خارج 
 Hugh) ، ويغدو هيو بلري1692يف إنكلرتا عام  (Thomas Rymer) فرنسا، إذ استخدمه توماس رامير

Blair)  للبالغة واألدب بوصفه فناً مجيالً  أول أستاذ 1762عامBelles) (Lettres   3يف جامعة أدنربه. 

                                                           

ينظر: سعيد، إدوارد، االستشراق: املعرفة. السلطة. اإلنشاء، نقله إىل العربية: كمال أبو ديب، مؤسسة األحباث العربية،  - 1
 .72م،ص1981، 1ت، طبريو 

2 - Martín de Riquer y José María Valverde: Historia de la literatura universal, 
Planeta, Barcelona, 1991.P104. 

 52م، ص1980،  4األدب الغريب، دار املعارف، القاهرة، ط: نقال عن: جنيب عمران

 .54-53، صنفسهاملرجع  3-
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أو ببساطة معرفة اللغات  ،معىن الثقافة األدبية أو التبحر« األدب»وأيخذ مصطلح                      
ملعجم  1721فعلى سبيل املثال يُعرف األدب يف طبعة عام  ،رذ العقود األوىل للقرن الثامن عشالكالسيكية من

 Jaucourt Le)مقالة بتوقيع « املوسوعة العظيمة»تريفو أبنه "مذهب، معرفة معمقة لآلداب"، ومثة يف 
chevalier)   يعين التبحر ومعرفة األدب بوصفه فنًا مجياًل"، وقد استخدمت "تُعرف األدب أبنه مصطلح

 اآلاثر يُوصف أبنه "شخص ذو عامل (John Selden) اإلنكليزية املصطلح ابلطريقة نفسها فجون سيلدن
أبنه   Giuseppe) (Baretti يصف اإليطايل جوسييب ابرييت  (Boswell)أدب ال حدود له"، وبوزويل

  (John "إيطايل ذو أدب مرموق"، وظل هذا االستعمال سائدًا حىت القرن التاسع عشر؛ فجون بثرام
(Pethram   األدب األنكلوسكسوين يف وضعه احلاضر يف ختطيط لتقدم »م كتااًب بعنوان 1840ألَّف عام

 .1يستخدم فيه كلمة األدب مبعىن دراسة األدب أو معرفته« إنكلرتا

قد استخدم منذ مطلع القرن الثامن عشر يف أوراب للداللة على « األدب»وهكذا يتبني أن مصطلح               
عب أحيااًن إجياد تفريق واضح يف " على الرغم من أنه يص (body of writing) جمموع من الكتابة"

االستخدام املتزامن بني كل من الثقافة األدبية والتبحر، وقد شاع هذا االستخدام يف كل من اللغات الفرنسية 
واإليطالية واألملانية واإلنكليزية، ومثة أمثلة عديدة يف كل منها ملؤلفات تستخدم املصطلح هبذا املعىن، ومجيعها يشري 

كتابة كلها مبا فيها تلك األنواع املتسمة بطبيعة التبحر كالتاريخ، والالهوت، والفلسفة، وحىت العلوم إىل أنواع ال
   (imaginative literature) الطبيعية، ومل ُتَضّيْق داللة املصطلح لتشري إىل ما ندعوه اليوم ابألدب اخليايل

 .كالقصيدة واحلكاية واملسرحية بوجه خاص، إال ببطء شديد

قد ُفهم  (letters ) أو اآلداب (literature) وابختصار ميكن القول إن مصطلح األدب                    
يف العصور القدمية ويف عصر النهضة على أنه يشمل مجيع الكتاابت النوعية اليت ميكن أن تدعي اخللود، ومل ينبثق 

اك فناً لألدب يضم الشعر والنثر مبقدار كونه تلفيقاً إال ببطء شديد أيضاً يف القرن الثامن عشر الرأي القائل أبن هن
، ويستبعد املعلومات أو حىت اإلقناع البالغي، واحملاجة التعليمية، أو السرد (imaginative fiction)خيالياً 

 .التارخيي

 مغارتنوقد عززت هذا املفهوم املناقشات املتصلة بفكرة الذوق ودور املتذوق، واخرتاع بو                    
(Baumgarten)  ملصطلح علم اجلمال (aesthetics)  نقد »وجهوده مع كنرت وال سيما يف كتابه األخري

، يف التمييز ما بني اجلميل، واجليد، واحلقيقي، واملفيد فضاًل عن النهوض البطيء ملكانة الرواية يف اجملتمع «احلكم

                                                           

 .17رجع سابق، صينظر: أمحد علي أبو مازن، م- 1



 أدب الــــرســائـــل                                                                                                                                                        األول  الفصـــل

 

15 
 

وم لألدب مواز ملفهومي الفنون التشكيلية واملوسيقى ، وقاد كل ذلك يف ّناية املطاف إىل ظهور مفه1األوريب
 وغريمها من الفنون اجلميلة املعروفة.

وتبقى هذه الدالالت كلها، قدمية وحديثة، عربية وغربية، غري قطعية وال ّنائية، ومرد ذلك إىل                   
التبدل الدائم، مما جيعل مفهوم األدب متغريا طبيعة األدب ذاته، وارتباطه ابلنفوس البشرية اليت من طبعها التغري و 

بتغري الرؤى واملذاهب اليت يعود إليها، فما يعد أداب عند بعض الناس قد ال يدرجه البعض اآلخر إطالقا ضمن 
دائرة األدب، وهذا ما يدعو إىل ضرورة تتبع داللة هذا املصطلح يف املتون األدبية، واملالَحظ أيضا أن الداللة اليت 

ها مصطلح "األدب" تتطور من عهد إىل آخر؛ فما يعد أداب يف زمن ما قد ال يؤخذ بنفس املعىن يف زمن حيمل
 آخر، وهذا ما جيعل املصطلح رهني األحداث التارخيية والتغريات االجتماعية والرتاكمات املعرفية.

الرسالة"؛ تعريفها ونشأهتا وبعد أن مت احلديث عن مصطلح "األدب"، أييت الشق الثاين وهو "               
 وأشكاهلا وأنواع الرسائل املدونة وبنيتها العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .81ص ، مرجع سابق،عمران ينظر:جنيب - 1
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II- الرسائل 

II.1 - تعريف الرسالة 

II.1.املعنی اللغوي للرسالة  -أ 

اشتق لفظ رسالة من املادة اللغوية ) َرَسَل( اليت تدل على معان حسية كثرية أفاضت أمهات                 
اإلبل..قطيع القطيع من اإلبل والغنم"، أو ": " القطيع من كل شيء"، أو " عنها ، وهيعاجم العربية احلديث امل

 .1بعد قطيع"

مث انتقل مفهوم لفظة رسالة من االستعمال احلسي إىل االستعمال املعنوي ففي لسان العرب:                 
  2والرسيل "  الـة و الرسـول"واإلرسال: التوجيه، و قـد أرسل إليهم، و االسـم الرِّسالـة و الرَّس

ويؤكد الفريوز أابدي هذا املعىن فيقول:" واإلرسال التسليط واإلطالق واإلمهال والتوجيه واالسم                 
 3الرسالة ابلكسر والفتح "

ح وقد جاء يف خمتار الصحاح يف مادة رسل:"راسله مراسلة فهو مراسل ورسيل، وأرسله يف رسالة فهو مرَسل )بفت
  4السني( ورسول واجلمع رسل )بتسكني السني وضمها( والرسول أيضا الرسالة."

وهو أيًضا أي الرتسل " من ترسل ترساًل، وهو كالم يراسل به من بُعد أو غاب فاشتق له اسم                  
من مكاتبات امللوك، و  الرتسل، والرسالة من ذلك، والرتسل مبين على مصاحل األمة، وقوام الرعية، ملا يشتمل عليه

  .5َسراة الناس يف مهمات الدين، وصالح احلال وبيعات اخللفاء وعهودهم إىل غري ذلك
أما الزخمشري يف "أساس البالغة" فقد ذكر يف "ابب رسل" ما يلي:"راسله يف كذا، وبينهما                  

                                                           

 ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) رسل (. -1

 املصدر نفسه،  مادة ) رسل (..   - 2

حممد بن يعقوب الفريوزآابدى، القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إشراف: حممد نعيم  - 3
 م، مادة )رسل(2005، 8الة، بريوت، لبنان، طالعرقُسوسي، مؤسسة الرس

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، ضبط وتصحيح: أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت،  - 4
 م، مادة ) رسل (.1994، 1ط

 .32دط، صينظر:عمر عروة، النثر الفين القدمي أبرز فنونه وأعالمه، دار القصبة للنشر، دت،  - 5
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ت إليه أن افعل كذا، و أرسل هللا يف األمم مكاتبات ومراسالت، وتراسلوا، و أرسلته برسالة وبرسول، وأرسل
  1رساًل".

 :يف معلقته 2كما يقول الشاعر اجلاهلي زهري بن أيب سلمى  ؛تكون مشافهةو و الرسالة تكون كتابة 

 3أال أبلغ األحالف عين رسالة     و ذبيان هل أقسمتم كل مقسم

 :4و جند هذا املعىن أيًضا يف قول كعب بن زهري

 5على أي شيء ديب غريك دلّـَكا         ريا رسالة أال أبلغا عين جب

II.1.املعنی االصطالحي للرسالة: ب 

ويف ذلك يقول القلقشندي:" فأما   ؛أما من اجلانب االصطالحي فالرتسل أيخذ معىن كتابة اإلنشاء              
عاين من املكاتبات، كتابة اإلنشاء فاملراد هبا كل ما رجع من صناعة الكتابة إىل أتليف الكالم، وترتيب امل

والوالايت واملساحمات، واإلطالقات، ومناشري اإلقطاعات، واهلدن، واألماانت، واألميان، و ما يف معىن ذلك  
   6"ككتابة احلكم وغريها.

                                                           

 .353، ص1998، 1الزخمشري، أساس البالغة، تح: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 1

من مضر، حكيم الشعراء يف اجلاهلية. ُولد يف بالد )ٌمزَينة( بنواحي املدينة ، وكان يقيم  (م609)تزهري بن أيب سلمى املزين  - 2
ن ينظم القصيدة يف شهر وينقحها ويهذهبا يف سنة فكانت قصائده تسمى )احلولّيات( أشهر يف احلاجر )من داير جند( قيل: كا

شعره معلقته اليت مطلعها: )أمن أم أوىف دمنة مل تكلم( ويقال: إن أبياته اليت يف آخر هذه القصيدة تشبه كالم األنبياء.الزركلي، 
 .3/52األعالم، 

 .107، ص1988، 1حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، طزهري بن أيب سلمى، الديوان، شرح: علي  - 3

شاعر عايل الطبقة، من أهل جند، كان ممن اشتهر يف  (م645هـ/26ت)أبو املضّرب كعب بن زهري بن أيب سلمى املزين  - 4
دمه، فجاء كعب مستأمنا،  اجلاهلية. وملا ظهر اإلسالم هجا النيب صلى هللا عليه وسّلم وأقام يشّبب بنساء املسلمني، فهدر النيبّ 

وقد أسلم، وأنشده الميته املشهورة اليت مطلعها: " ابنت سعاد فقليب اليوم متبول " فعفا عنه النيب صّلى هللا عليه وآله وخلع عليه 
الزركلي، بردته. وهو من أعرق الناس يف الشعر؛ أبوه زهري بن أيب سلمى، وأخوه جبري، وابنه عقبة وحفيده العّوام، كلهم شعراء. 

 .5/226األعالم، 

 .14م،1997هـ/1417دار الكتب العلمية، لبنان، دط،  تح: علي فاعور، كعب بن زهري، الديوان،  - 5

 .1/54م، 1922القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، دار الكتب املصرية، القاهرة، أمحد  - 6
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حيث  ،ومن الكتب القدمية اليت اهتمت بتعريف الرتسل والرسائل كتاب نقد النثر لقدامة بن جعفر                
"والرتسل من تراسلت أتّرسل ترّساًل و أان مرتسل، وال يقال ذلك إال ملن يكون فعله يف الرسائل قد جاء فيه: 

تكرر، وراسل يراسل مراسلة فهو مراسل؛ و ذلك إذا كان هو ومن يراسله قد اشرتكا يف املراسلة، و أصل االشتقاق 
 1والرسالة من ذلك" يف ذلك أنه كالم يراسل به من بـَُعَد أو غاب، فاشتق له اسم الرتسل

ويف كالم قدامة ما يدل على أن الرتسل كان صناعة و مهنة ال حيرتفها إال من رسخت قدُمه يف                   
األدب، و كان له اطالع على ضروب من املعرفة تؤهله المتهان هذه الصناعة فضال عن محيد الصفات،  

 .                                            كالصدق والنزاهة واإلخالص وما إىل ذلك
و يسند هذا الكالم ما ذهب إليه ابن خلدون يف مقدمته متحداًث عما جيب أن يكون عليه كاتب                  

" واعلم أن صاحب هذه اخلطة البد أن يُتخريَّ من أرفع طبقات الناس و أهل  الرسائل من أخالق وصفات يقول:
، وزايدة العلم وعارضة البالغة، فإنه معرض للنظر يف أصول العلم ملا يعرض يف جمالس امللوك املروءة واحلشمة منهم

ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك، مع ما تدعو إليه عِّشرة امللوك من القيام على اآلداب والتخلق ابلفضائل، مع 
                2."ما يضطر إليه يف الرتسيل و تطبيق مقاصد الكالم من البالغة وأسرارها

ولئن كان األدابء األوائل فّصلوا يف هذا اجلانب وأفاضوا فيه فإن احملدثني هم بدورهم أدلوا بدلوهم                   
أن الرسالة "هي ما يكتبه امرؤ إىل آخر معرباً فيه عن شؤون خاصة،   وكان هلم ما يقولون، و يف ذلك يرى أحدهم

دة على سجيته بال تصنع أو أتنق، وقد يتوخى حيناً البالغة، والغوص على املعاين أو عامة وينطلق فيها الكاتب عا
 .3الدقيقة فريتفع هبا إىل مستوًى أديب رفيع"

أما عبد العزيز عتيق فريى أن الرسالة: "هي كل ما يرسل، أو هي الكلمة شفوية أو مكتوبة                    
  4ا".ليه، وهذه الكلمة ختتلف طواًل وقصرًا على حسب موضوعهيبلغها الرسول أو حيملها إىل من ترسل إ

يعرفها بقوله: "هي فن من فنون النثر القولية، عرفها العرب منذ فحسني علي حممد أما الباحث و                  
لها فًنا قائًما القدم، وهي مثل فنون النثر األخرى )القصة،املسرحية،السرية الذاتية...( هلا خصائصها املميزة اليت جتع

  5بذاته".
                                                           

 .95، ص1980، دط، قدامة بن جعفر، نقد النثر، دار الكتب العلمية، بريوت - 1

 247ابن خلدون، املقدمة، ص - 2

 .122جبور عبد النور، املعجم األديب، ص - 3

 .221، ص1972، 2عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب، دار النهضة العربية، بريوت، ط - 4

 .151، ص2005، 6حسني علي حممد، التحرير األديب دراسات نظرية ومناذج تطبيقية، مكتبة العبيكان، الرايض، ط - 5
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ويف كتاب كشاف اصطالحات الفنون "الرسالة يف األصل، الكالم الذي أرسل إىل الغري وخصت                  
يف اصطالح العلماء ابلكالم املشتمل على قواعد علمية والفرق بينها وبني الكتاب على ما هو املشهور إمنا 

 . 1كامل يف الفن والرسالة غري الكامل فيه"حبسب الكمال والنقصان فالكتاب هو ال

وممن أكدوا على املعىن األصلي للرسالة، ابن وهب الكاتب الذي يقول: " واالسم الرسالة، أو                 
  2وأصل االشتقاق يف ذلك أنه كالم يراسل به من بعيد "… راسل يراسل مراسلة فهو مراسل

 وغرضه الكاتب ملشيئة تبعاً  تقصر أو تطول الفين النثر من قطعة" أّنا  ويرى عبد العزيز عتيق              
 شعر من به يستشهد مما أو نظمه، من الشعر هذا يكون وقد سبباً، لذلك رأى إذا الشعر وقد يتخللها وأسلوبه،

العزيز عتيق ولعل عبد  .3طريفة" ومعانٍ  منتقاة، وألفاظ رشيق، حسن وأسلوب بليغة بعبارة كتابتها غريه، وتكون
يف هذا التعريف خيص نوعا واحدا من أنواع الرسالة وهو الرسائل األدبية عندما يتحدث عن بالغة العبارة وحسن 
األسلوب وانتقاء األلفاظ وطرافة املعاين، ذلك أن بقية األنواع وإن توافرت هلا هذه اخلصائص فهي ليست شرطا 

 قطيب الرسالة وهذا ال يكون إال يف الرسائل األدبية.   فيها ، ابإلضافة إىل أنه سكت عن التواصل بني

فقال: "خماطبة الغائب بلسان القلم، ...وهي ترمجان اجلنان،  الرسائل أمحد اهلامشي وقد عرف                  
 4ابط الوداد مع تباعد البالد.وانئب الغائب يف قضاء أوطاره، ور 

ويبدو من خالل هذه التعريفات أن الرسائل مهما اختلفت اللغات اليت تكتب هبا فإن القصد                  
منها هو التواصل بني األشخاص عن طريق الكتابة، مث تطور مفهومها وانطلق من اجملال اللغوي ليدل على كل  

 .5كالم يراسل به من بعيد

أما  مصطلح "الرتسل" فقد ورد يف كتاابت األدابء، والنقاد، والبالغيني، يف القرنني الرابع، و                  

واخلامس اهلجريني علی وجه اخلصوص مبعىن كتابة الرسائل، وكانت أقدم إشارة صرحية إلی هذا االستعمال هبذا 
                                                           

 .584 /2حممد علي بن علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون، دار صادر بريوت، د ط ، د ت،  - 1

 .152، ص بن وهب، الربهان يف وجوه البيان، ،تح: حممد شرف، مطبعة الرسالة، مصر، د ط ، د تبن سليمان أمحد  -2

  448. بريوت، ،2ط العربية، لنهضةا دار األندلس، يف العريب عتيق، األدب العزيز عبد - 3

 . 101، ص2ط ، مؤسسة املعارف، بريوت،جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أمحد اهلامشيينظر:  - 4

 .  193، ص 1967الكاتب : الربهان يف وجوه البيان، بغداد ، مطبعة املعاين ،  ابن وهب أبو احلسني إسحق بن إبراهيم -5

http://www.syrianstory.com/a.alhachemy.htm
http://www.syrianstory.com/a.alhachemy.htm
http://www.syrianstory.com/a.alhachemy.htm
http://www.syrianstory.com/a.alhachemy.htm
http://www.syrianstory.com/comment34-17.htm
http://www.syrianstory.com/comment34-17.htm
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رن الرابع، حيث يقول:"الرتسل من:ترسلت، املفهوم االصطالحي ، تلك اليت وردت عند ابن وهب الكاتب من الق

ترسال و أان مرتسل، كما يقال: توقفت هبم، أتوقف، وأان متوقف. وال يقال ذلك إال فيمن تكّرر فعله يف الرسائل. 

ل، و االسم الرسالة، أو راسل، يراسل، مراسلة،  ويقال ملن فعل ذلك مرة واحدة: أرسل، يرسل، إرساال، وهو مرسِّ

، ونفهم من هذا القول، أبن معنی الرتسل  1 ذلك إذا كان هو ومن يراسله قد اشرتكا يف املراسلة"وهو مراسل، و 

 يكون كتابة الرسائل بكثرة .

II.2 - الرسائل نشأة: 

استعمال الرسائل أبشكاهلا املختلفة، الزمة من لوازم احلياة اليت ال ميكن الفكاك منها، فقد كان                  
تابة وأحدثوا هبا آاثرا مكتوبة، كما قال شوقي ضيف: "هم عرفوها، ولكنها معرفة حمدودة، فلم العرب يعرفون الك

 2يكتبوا هبا كتبا، وال رسائل أدبية، وإمنا كتبوا هبا بعض أغراض جتارية وأخری سياسية".

ه شوقي ضيف ولكنهم عرفوا ألواان أدبية أخرى كاألمثلة و اخلطب وسجع الكهان، وهذا ما أكد               
 عندهم وجدت أنه احملقق فمن العصر اجلاهلي يف أدبية رسائل وجود على املادية األدلة نفتقد كنا إذا" :حني قال

 اجلاهلي العصر يف الرسائل وجود عدم أن ويُظن  ، "3وسجع الكهان واخلطابة واألمثال القصص من خمتلفة ألوان
 أهله، وطبيعة العصر، طبيعة إىل يرجع الكهان، وسجع واخلطبة واملثل النثر كالقصة من أخرى ألوان وجود مع

 يف كثرية أوقااتً  معاركهم، ويقضون يف وشجاعتهم، فروسيتهم، عرض يف كبريين وحبٌ  لديهم شغفٌ  كان حيث
 4خيامهم. وحول الليل مسرهم يف

ضاع معظمها ألسباب  يف اجملتمع اجلاهلي وإن ُعرفتلرسائل ان أبيرى  الباحثني عضبولكن                
عديدة؛ منها: ضعف انتشار الكتابة، وندرة أدواهتا، و قلة استعماهلا، مما يضعف االعتماد علی الكتابة لتكون 
أداة عملية سهلة لكتابة الرسائل وتبادهلا يف اجلاهلية، ومنها خلو الكتابة العربية من النقط و اإلعجام، مما كان 

                                                           

 192ص، السابقاملرجع   -4

 19ص ت، .د ،5 مصر،ط املعارف، دار ، العريب النثر يف ومذاهبه ضيف، الفن شوقي - 2

 1/399ج حسني طه، اتريخ األدب العريب ، - 3

 15ص العريب، النثر يف ومذاهبه ضيف، الفن : شوقي ينظر - 4
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فهذه العوامل أدت إلی قلة استعمال الرسائل املدونة، ولعل من أبرز  ز يف الكالم،يدعو الكاتب إلی اعتماد اإلجيا
 1عمرو بن هندامللك هذه الرسائل اليت وإن مل يصلنا معظم نصوصها ولكن أثرها ابق يف النوادر واألخبار، رسالة 

اليت كانت حتمل  2اليت محلها طرفة بن العبد إىل عامله يف البحرين وعمان وكانت أتمر بقتل طرفة، ورسالة املتلمس
 الغساين مشر أيب إىل احلارث بن نفس الغرض ولكنه جنا بنفسه حني اكتشف فحواها ، وأيضا كتاب السموأل

 . 3أمله له حيقق مبا ميده كي قيصر الروم إىل الوصول يف ليساعده الشاعر القيس ابمرئ يوصي

اليت أراد أن يرسلها إىل قومه لينذرهم فيها هبجوم   4ومن ذلك أيضا رسالة َلقيطِّ بنِّ يَعُمر بن خارجة اإلايدي
 كسرى واليت اليزال نصها حمفوظا يف الكتب ومطلعها: 

 5عا                هاجت يل اهلّم واألحزاَن والوجعااي داَر َعْمرةَ  من حُمتلِّّها اجلَرَ 

وقد شّكك بعض الباحثني الذين تطرقوا إلی دراسة النثر اجلاهلي كـطه حسني الذي ينفي كلية               
ب إلی اجلاهليني غري صحيح 6وصول أي منوذج من النثر اجلاهلي. ، وزكي مبارك حيث يقول: "إن أكثر ما نـُسِّ

 7مه فيقول: واخلطب والوصااي و الرسائل اليت نـُـقلت إلينا علی أّنا جاهلية هي موضع شك".ويواصل كال

                                                           

م(: ملك احلرية يف اجلاهلية. ُعرف بنسبته إىل أمه هند )عمة امرئ القيس الشاعر( متييزا له 578عمرو بن املنذر اللخمي)ت 1 - 
يف جناية واحد منهم امسه سويد الدارمّي، قتل  عن أخيه عمرو األصغر )ابن أمامة(، ويلقب ابحملّرق الثاين، إلحراقه بعض بين متيم

 .5/86ابنا )أو أخا( صغريا لعمرو. ملك بعد أبيه. واشتهر يف وقائع كثرية مع الروم والغسانيني وأهل اليمامة. الزركلي، األعالم، 

ن أهل البحرين، وهو من بين ُضَبيعة، شاعر جاهلي، م -أو عبد املسيح  -جرير بن عبد العزِّي (: هو م569)تاملتلمس  - 2
خال طرفة بن العبد. كان ينادم عمرو بن هند )ملك العراق( مث هجاه، فأراد عمرو قتله ففر إىل الشام، وحلق آبل جفنة )ملوكها( 

 .2/119يف سورية(.الزركلي، األعالم،  -ومات ببصرى )من أعمال حوران 

 .77-76، 8، ج1981، 5األدابء، ط من جلنة :األصفهاين، األغاين، تح الفرج أبو - 3

 الفارسية، كان حيسن احلريةفحل، من أهل  شاعر جاهلي (م /380ق.هـ 249َلقيطِّ بنِّ يَعُمر بن خارجة اإلايدي ت)نو - 4
الزركلي، األعالم، .، فكان من كتابه واملطلعني على أسرار دولته ومن مقدمي مرتمجيهسابور )ذي األكتاف(واتصل بكسرى 

5/244. 

 .36، ص1971يعمر، الديوان، تح: عبد املعيد خان، مؤسسة الرسالة، بريوت، دط،  لقيط بن - 5

 .331حسني طه، يف األدب اجلاهلي ص - 6

 42بريوت، ص اجليل، مبارك زكي، النثر الفين يف القرن الرابع، دار - 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=249_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=249_%D9%82.%D9%87%D9%80&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1_%28%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%29&action=edit&redlink=1
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للكتابة  والدعوة ،-وسلم عليه هللا صلى -حممد سيدان على الوحي ونزول اإلسالم ظهور ومع               
 عند املسلمني، كبري اهتمام للكتابة فأصبح 1 ﴾ ِاقْـَرْأ ِِبْسِم رَبَِّك اَلَِّذي َخَلقَ وعال: ﴿ جل قال حيث والقراءة،

يف  لكتابة الرسائل فامليالد احلقيقي ، وهكذا2وعهوده مواثيقه مجيع يف- وسلم عليه هللا صلى -الرسول فاستخدمها
 الفنية الرمسية الكتابة" :شوقي ضيف يقول كما احملمدية، البعثة عصر اإلسالمي العصر يف كان شكلها الرمسي

 ومشاكلهم اجلديدة والسياسية حياهتم اإلسالمية حبكم حجورهم يف نشأت فقد اخلارج من أتهتا مل العرب عند
  3"املختلفة

وهكذا أصبحت الرسائل وسيلة مهمة ألداء حاجات الرسول الدينية والسياسية ، فاختذها منهجاً                 
الرسائل إلی العرب يف اجلزيرة وما جاورها قوميًا واعتمدها أسلواًب صحيحًا لنشر مبادئ دعوته، فشرع يكتب 

 الروم، عظيم هرقل إىل - وسلم عليه هللا صلى -الرسول ، كرسالة4يدعوهم إلی اإلسالم كما راسل امللوك األعاجم
 .اإلسالم يف للدخول يدعوهم احلبشة، ملك النجاشي إىل فارس، ورسالته عظيم كسرى إىل ورسالته

بني  -وسلم عليه هللا صلى- الرسول أبرمه الذي كالعهد واملواثيق العهود ضاً أي رسائله ومن               
 سنني. عشر لوضع احلرب قريش وبني بينه الرسول وضعها اليت وكاملعاهدة املدينة، يف واليهود واألنصار، املهاجرين

 إلرسال -عليه وسلم هللا صلى- الرسول من ملحة احلاجة أيضاً  أصبحت أركان اإلسالم ولتوطيد                 
 رسائل أيضاً  الرسول أرسلها رسائله اليت ومن ابإلسالم، تُعرِّف ومبادئه، و احلنيف الدين تعاليم ونشر تعميم رسائل
 اجلزية. تعاليم لتعميم ومن ذلك الرسائل سراايه وأصحاب وأمرائه لعماله

يعية و توجيهية، هلا صلة ابلدين اجلديد، فشرع وقد كانت الرسائل النبوية تعاجل موضوعات تشر                   
يبعث الرسائل املختلفة يشرح فيها األصول و األحكام والسنن، ويبني فيها حقوق  -عليه وسلم هللا صلى-النيب 

 .املسلمني وواجباهتم، و يوضح فيها أصول الفرائض و أحكامها

                                                           

 .1اآلية العلق، سورة - 1

 130ص  ت،.د مصر، اهرة،الق ،6 ط املعارف، دار :اإلسالمي العصر ضيف، شوقي :ينظر - 2

  111ص ومذاهبه، الفن ينظر - 3

  4/196م، 1971 ،القاهرة،2 ،ط البابلي مكتبة ، العرب رسائل صفوت، مجهرة أمحد :ينظر - 4
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غالباً امتدادا للمكاتبات النبوية، إذ بقيت متأثرة بتلك ظلت الرسائل  1ويف عهد اخللفاء الراشدين                  
عليه  هللا صلى-التيارات املختلفة منذ فرتة مبكرة، إضافة إلی ما استجد من أحداث خطرية بعد وفاة الرسول 

وقد ظل صدی تلك املؤثرات واضحا يف مكاتبات هذا العصر، ومميزا له عن سواه من ضروب األدب  -وسلم
 .األخری

ومن ألوان الرسائل اليت شاعت يف هذا العصر بسبب كثرة الفتوحات اإلسالمية، الرسائل                 
و قد شاع هذا اللون من املراسالت لتدفق كبار الصحابة وغريهم من األجناد الذين  ) .)اإلخوانية الشخصية

 .احلاكمابتعدوا عن مركز اخلالفة إلی تلك األمصار املختلفة ارتباطا ابخلليفة أو 

كان أول من دّون الديوان من العرب يف اإلسالم، فعلی أثر   -رضي هللا عنه-واملعروف أن عمر                
أربعة دواوين   -رضي هللا عنه-أنشأ عمر بن اخلطابالفتوحات، و بعد أن كثرت األموال اليت ترد إلی اخلالفة، 

 وهي: 

 الذي يهتم بتسجيل األموال الواردة إلی اخلالفة و كيفية التصرف هبا. ديوان اخلراج واجلزية أو ديوان اجلباية -1

 ديوان اجلند و هو الذي يهتم بتسجيل احملاربني و صرف نفقاهتم. -2

 ديوان العطاء أو ديوان املال، و عمله األساسي توزيع األموال علی الرعية. -3

 .ات وحفظ الواثئق الرمسيةأو ديوان الرسائل و الذي يهتم ابملكاتبديوان اإلنشاء  -4

ازدهارا واسعا لفنون الرسائل، فكثرت مكاتباته إلی  -رضي هللا عنه-وهكذا شهدت خالفة عمر              
 قادته ووالته وعماله وقضاته.

تتلون أبلوان جديدة، فقد طفق بعض  -رضي هللا عنه-ولقد أخذت الرسائل منذ عهد عثمان                 
اسلون فيما بينهم يف أمور سياسية خمتلفة، السيما سياسة اخلليفة كما انقشوا سياسة عمـاله ووالتـه يف الصحابة يرت 

 .األمصار اإلسالمية

من الواثئق املهمة من الناحية السياسية واالجتماعية والدينية  -كرم هللا وجهه–وتعّد رسائل علي                 
يمتها األدبية ، فقد كانت موجهة إلی أمراء بالده وقواده وعمال دولته أو إلی إضافة إلی مجال أسلوهبا البالغي و ق

جمتمعات أو أفراد، ممن كان هلم ارتباط وثيق ابألحداث السياسية اليت طرأت علی الساحة اإلسالمية من نزاعات 
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يت أصاهبا االنالل و و خالفات غريت جمری احلياة السابقة، كما ارتبطت رسائله ابلشؤون الدينية و اإلدارية ال
الفساد، وكانت الرسائل تـُكتب يف الغالب بلغة مرتسلة ختتلف عن لغة اخلطابة، ألّنا يف صدد حتديد وظائف 

 .تتطلب لغة واضحة الداللة، خالية من الرتكيب الصوري

ا البالغة يف تصوير فأصبحت الرسائل يف أواخر العصر الراشدي واثئق اترخيية سياسية هلا أمهيته                  
تلك األحداث و الكشف من أدّق األمور اليت أملّت ابجملتمع اإلسالمي و رسم مالحمه املختلفة، وكانت هي 
الوسيلة املهمة اليت جلأت إليها كل األطراف السياسية للتعبري عن نوازعهم و دعم حججهم وإبطال مزاعم 

 .خصومهم و الكشف عن مساوئهم

 الدولة يف أصبحت األقطار، يف والعمال الوالة وتفرق الفتوحات األموي واتساع العصر بداية عوم                 
ظهور الديوان أكثر  ووجب الرسائل، فوجبت اإلدارة أو ابلسياسة، تتعلق كثرية أمورًا والعمال الوالة لتبليغ حاجة

 لكل والٍ  وأصبح واألمصار األقاليم يف الدواوين فانتشرت السياسية، احلياة تنظيم على ليساعد ،من ذي قبل
 االقتصادية والسياسية احلياة نُظم يف والتطور االرتقاء لتواكب وأغراضها الدواوين مهام وتنوعت كاتب،

 الرسائل ُكتاب من كبري عدد وجود مع الرسائل وجود عوامل من مهماً  عامال الديوان كان مثَ  ومن والعسكرية،
 ارتقاء على دليل األموي العصر يف للرسائل ديوان وختصيص حمرتفني ُكتاابً  انواك فقد والبيان، الفصاحة أصحاب
  1العصر هذا يف الرسائل

 الصلح، والدعوة للعودة وطلب وجل، عز هللا لتقوى الدعوة رسائل : األموي العصر رسائل ومن                   
 ولقد ،2حربية نصائح وتقدمي العلم ، ورسائل أهل لعماله، اخلليفة عنهم، ورسائل خرج من وهتديد املسلمني لصف
 احلسن الوعظية الرسائل إمام كرسالة الوعظية الرسالة "هي الرسائل، أنواع من جديد نوع األموي العصر يف ظهر

 . 3العزيز" عبد بن عمر إىل البصري

كثرة  ذلك: على ساعد ومما واسعا، نشاطاً  السياسية الرسائل نشطت العباسي العصر بداية ومع                 
فقد أوىل خلفاء  عامة، ولذا قضية من موقفها حاجتها لشرح أو الرعية مع للتواصل الدولة حاجة مع الدواوين،

الدولة العباسية كتابة الرسائل عناية أكثر من سابقيهم، وهلذا السبب كثر الُكتَّاب، ونبغ كثري منهم يف فن الرتسل، 
قد كان العمل يف ديوان الرسائل مصدر رزق هلم، وغدا التفوق يف فن الرتسل وسيلة وازداد التنافس بينهم. "ف

                                                           

 .99اإلسكندرية، ص ط،.د للكتاب املصرية اهليئة األموي، خشب، األدب أبو علي ينظر: إبراهيم  - 1
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للحصول على والية أحد األقاليم، ووصل الكتَّاب إىل مكانة عالية يف الدولة و توىل بعضهم منصب الوزارة، مثل: 
اتب، وابن العميد، حيىي بن خالد الربمكي، وابنه جعفر، وحممد بن عبد امللك الزايت، وأمحد بن يوسف الك

 .1والصاحب بن عباد، وعبد العزيز بن يوسف، وضياء الدين بن األثري وغريهم"

 وعذوبة الفين اجلمايل كالوضوح الكتابة وأدوات مقومات ومن عوامل ازدهار هذا الفن توافر                 
 الناس عامة لدى الكتابة به تحظ الذي واالحرتام االهتمام و املعارف، من طائفة على االطالع مع األداء

 2وخاصتهم

 اهلدنة واملصاحلة، طلب األمان، رسائل واملبايعات، العهود العباسي: رسائل العصر رسائل ومن                
 التهديد رسائل الدولة، شؤون يف تصريف والعمال واحلكام الوالة إىل اخللفاء رسائل الطاعة، وطلب اإلنذار رسائل

 الداخلية السياسية ابجلوانب املتصلة األغراض من ذلك وغري اإلصالح رسائل هبا، والتبشري الفتوح لرسائ والوعيد،
 األدب، وأمهية فنون بني مرموقة مكانة له العباسي العصر يف الرسائل فن أن وجد ذكره تقدم . ومما3واخلارجية

 .والعسكرية السياسية احلياة يف كربى

 "ُكّتاب كون النثر، وذلك فنون أهم من الرسائل فقد أصبحت األندلسي العصر أما يف                     
 أبساليب األديب لالرتقاء وذوقهم الشعرية مواهبهم استخدموا حيث ،4األندلسي" الشعر فرسان من الرسائل
 ديوان نع تصدر اليت كانت السلطانية الرسائل ومنها: اجملاالت شىت يف الرسائل وتنوعت به. والتفنن تعبريهم
 البالد، واستعادة األمان، واملبايعة والبشائر ، والفتوحات ورسائل واألعداء، والقادة للعمال موجهة اخلليفة

 واجلند القادة تقريع ورسائل اتشفني، بن يوسف أمري املؤمنني إىل الغزايل اإلمام ورسائل واملعاهدات، واالستغاثة،
 األوامر ورسائل والوزراء، للفقهاء األمري ورسائل املدن، ونخاصة بشؤ  املدن، ورسائل وأخذ اهلزمية عقب

 .5والوصااي
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 النثر، وقد فنون بني مرموقة مكانة واحتل ملحوظاً، ازدهاًرا الرسائل فن ازدهر اململوكي العصر ويف                
 ويهتمون ابملكاتبات نشاءاإل ديوان يف يعملون الرسائل ُكّتاب فكان اإلنشاء، ديوان من بدايةً  املكانة تلك أخذ

 حيث البالغة، أفضل ُكّتاب من اإلنشاء ديوان يف يعمل من فكان ُكّتاهبا، من ومكانة أمهية أخذ كما والرسائل،
 املكاتبات وُيسلم األجل، وخُياطب ابلشيخ البالغة ُكّتاب أجلّ  إال يتواله ال كان اإلنشاء ديوان" :املقريزي يقول

 1 " األمور أكثر يف يستشريه واخلليفة أيمر بتنزيلها، الذي وهو بعده من اخلليفة على افيعرضه خمتومة، الواردة

 تتمثل االخوانية؛ الرسائل و الديوانية الكتابة  :الفين على قسمني ويف العهد العثماين كان النثر                   
 الرسائل احلّكام، أّما و يصدرها السالطني كان التعليمات اليت و للتوجيهات املتضمنة الرسائل يف الديوانية الكتابة

 وابء الفن هذا أصاب قد "و األدابء واألصدقاء واألقارب، يتبادهلا كان اليت املراسالت يف فتتمثل اإلخوانية،
 شؤون أصبحت إذ القاهرة، على ابستيالئهم الوظيفة هذه األتراك ألغى قد و أحياان، فشوه معانيه اللفظية، الزخرفة

 .2 قوته" و املعاين، مسو حساب على اللفظ على األديب اللون هذا كتاب ّكز ر قد و  الرتكية تكتب ابللغة ولةالد

من طرف االستعمار الفرنسي كانت هناك بقية من  1830ويف اجلزائر عند احتالهلا سنة                     
م العصر العثماين، كما بقيت آاثر من الثقافة األساليب املتكلفة وقواليب البيان املتحجرة ، املنحدرة من حك

، وهذا ما يتجلى يف الرسائل املتبقية من تلك الفرتة، وميكن التمييز فيها بني اجتاهني؛ االجتاه 3العربية اإلسالمية
 األول الذي يبدي فيه الكاتب مشاعره ويعرب عن عواطفه، كما تظهر فيه ثقافته ومتكنه من العربية، ويف الوقت ذاته

، واالجتاه 4يدل على أتثر األديب بطرق القدامى يف رسائلهم وخصائصهم الفنية وميثل هذا االجتاه محدان خوجة
اآلخر هو الذي يعمد فيه الكاتب إىل البساطة والوضوح دون قصد للجمال األديب ودون عناية كبرية ابلصياغة، 

اة مرنة لصياغة املعاين الدقيقة واألفكار حبيث خيتفي أسلوب السجع والبديع بشكل ظاهر، وتكون اللغة أد
 . 5العميقة، وميثل هذا االجتاه األمري عبد القادر وأمحد ابي

                                                           

 402، ص 1987القاهرة، الثقافية، الدينية املكتبة واآلاثر، اخلطط بذكر واالعتبار املواعظ املقريزي، الدين تقي - 1

 .201،ص 2014، 1الفين يف العصر العثماين يف مصر والشام، طحممد فتحي عبد الفتاح األعصر، النثر  - 2

 .42، ص2009، 2عبد هللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، دار الكتاب العريب، اجلزائر، ط - 3

لعب ، درس القانون، وجتول يف أرواب والشرق األدىن مما ساعد على تكوين ثقافته السياسية، 1773محدان خوجة: ولد عام  - 4
أدوارا كثرية يف احلياة السياسية عند بداية االحتالل  أدت إىل نفيه إىل ابريس، وله مؤلفات أمهها "املرآة" تويف يف اسطنبول خالل 

 .1845-1840الفرتة 

، قاوم وهو تركي األصل، جزائري املولد، عّينه العثمانيون واليا على قسنطينة ومنطقة شرق اجلزائر 1786أمحد ابي: ولد عام  - 5
 .1850الغزاة مقاومة عنيفة، تويف عام 
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مث تدهوَر أسلوب الرسائل يف أواخر القرن التاسع عشر تدهورا ملحوظا ، فأصبحت الرسائل                    
ا إىل اإلدارة مثال ، فهي رسائل للشكوى قوالب جاهزة يكتب على نسقها من وقعت له حادثة ويريد أن ينقله

والتظلم وغريها من األمور العادية اليومية، ويف ظل احلركة اإلصالحية استعاد هذا الفن الكثري من أصالته فيما 
خيص اللغة والعبارة وأصبحت الرسائل متيل إىل الوضوح والدخول مباشرة يف املوضوع وهذا ما يتضح يف الرسائل 

، مثل عبد احلميد بن ابديس والبشري اإلبراهيمي  1العلماء املصلحني يف الثالثينيات من القرن املاضياملتبادلة بني 
 وغريهم من الرجال الذين انشغل فكرهم بقضااي النهوض وحماربة األمية وإصالح اجملتمع.

اكِّبة يف ذلك من خالل هذا العرض التارخيي لنشأة الرسائل وتطورها من عصر إىل عصر مو                 
ومكانتها العلمية  األحداث على اختالفها؛ علمية وسياسية واجتماعية وفكرية ودينية، تتجلى أمهية الرسائل

عصر  يف وقعت اليت حَتفظ األحداث ؛احلاجة عند إليها يُرجع واثئق تعد واألدبية، إذ واالجتماعية والتارخيية
 األديب لكل عصر من خالل لغتها وأسلوهبا وبنيتها وأغراضها.تدوينها، كما أّنا نصوص تعكس املستوى العلمي و 

II.3- أشكال الرسائل: 

لكنها ال خترج يف شكلها العام عن ثالثة أشكال وهي:  ،تتعدد أنواع الرسائل وختتلف أشكاهلا                 
 اإلشارية، والشفوية، واملدونة.

II.3.الرسائل اإلشارية -أ: 

دمية واحلديثة أنواعا شتی من اإلشارات، واستعملها األفراد وسيلة من وسائل لقد عرفت األمم الق                 
وكانت هذه  2االتصال واإلبالغ والتفاهم "وتعّد الرسائل اإلشارية من أقدم أشكال الرسائل من الناحية التارخيية"

لنريان يف أعايل اجلبال الرسائل عند العرب علی شكلني؛ األول: الشكل املادی، و من أبرز األمثلة عنه، إشعال ا
اًل و اآلخر متلقياً، فإذا  وعلی املرتفعات املشرفة، إعالما بشيء ما يتفق عليه عادة بني طرفني؛ يكون أحدمها مرسِّ

ل هذه النريان، فهم منه املتلقي املعنی املصطلح عليه بينهما  .أشعل املرسِّ

، اجتمعت قبائل ربيعة ومضر، وعليها  «يوم خزازی»بـ  وروي أن يوما معدودا من أايم العرب يُعَرف                
ْرَي يقوده صهبان، فوّجه كليٌب السفاَح  -وهو اسم جبل-كليب بن ربيعة التغليب، فتوافوا خبزازی لقتال جيش من محِّ

ْرَي ، فسار  بن عمرو أمامه، وأمره إذا التقی ابلقوم أن يوقدوا انرا عالمة جعلها بينهما ملعرفة مكان جيش محِّ

                                                           

  .53عبد هللا الركييب، مرجع سابق، ص -1
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السفاح ليال حتی وافی معسكر امللك خبزازی فأوقدوا انرا، فأقبل كليب يف اجلموع نو النار، فوافاهم صباحا، 
  1فاقتتلوا فقـُتل صهبان، وانفضت مجوعه.

وتعـّد النار يف الليل من أهم الرسائل البصرية، و لذا كان أجواد العرب يف اجلاهلية يوقدون النار                   
شرف من األرض ليهتدي هبا الساري إلی بيوهتم ليَـْقروه و يقوموا حبقه من الضيافة، و كانت لذلك تـُدعی علی 

، نظرا للوظيفة اليت تؤديها، وإمنا هي يف حقيقة األمر رسالة بصرية بسيطة مبنزلة إرسال دعوة إلی 2""انر القِّری
 احب هذه النار.السارين واملنقطعني من أبناء السبيل حتی يقدموا علی بيت ص

والثاين: الشكل اللغوي الذي يعتمد الرمز وسيلة لنقل معانيه، وهو من أنواع اإلشارة، إذ يكون                    
ظاهر الكالم فيه عاداي ساذجا، بل يدل أحياان علی هذاين املرسل إال أن مضمونه يكون عميقا وحيتاج إلی رجل 

 .3فطن ليستخرج منه املغزی املراد به

II.3.الرسائل الشفوية -ب: 

أتی هذا الشكل مرحلة اتلية بعد الشكل اإلشاري ، واتسع يف غياب اخلط والتدوين وموادمها                   
ل  ،ألنه يعتمد بطبيعـته علی األلفاظ اللغوية اليت تؤلف فيما بينها كالما مفهوما حيمله رجل بعد أن حيفظه من املرسِّ

ل إن أمكن.ليبلغه إلی املرَسل إليه بنصّ  ل أو معانيه اجلوهرية اليت أرادها املرسِّ  ه احلريف الذي قاله املرسِّ

وعرف العرب نوعا من التاريخ الشفهي، فقد كانت القبائل تروي أايمها وحروهبا وانتصاراهتا                    
الناس بسبب قلة انتشار  لتفخر هبا علی القبائل األخری. و كانت الرسائل الشفوية أكثر حظا يف االنتشار بني

       .                                                                                                املدونة الرسائل
والسبيل إىل نقل رسائل ذلك العصر كانت املشافهة، و يف ذلك يقول أمحد زكي صفوت:"إن                    
ك العصر كانت متبدية، فلم تكن الكتابة فيهم فاشية ، ولذا كانوا يعتمدون يف مراسلتهم علی مجهرة العرب يف ذل

املشافهة، فيبعثون برساالهتم شفهية مع أبناء ينتخبوّنم إلبالغها، وكانوا حيتفظون آباثرهم األدبية، فيستظهروّنا يف 
 4الصدور، ويتناقلوّنا علی األلسن"

                                                           

 1/407، 1987، 1ينظر: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، تح: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - 1
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ن املشافهة ال تكفي حلفظ النصوص النثرية و نقلها من جيل إلی جيل، لصعوبة والشك يف أ                  
ذلك علی الذاكرة، و الختالطها ابلكالم اليومي للمرء، ولتأثرها أبساليب الناقلني املختلفني، فأقبل العرب إلی  

 .كتابة الرسائل علی شكلها التدويين حني توافرت أدواهتا وأحّلت الضرورة إليها

 

III.3.ل املدونةالرسائ  -ب: 

يعد هذا الشكل، املرحلة الثالثة يف اتريخ تطور وسيلة اإلبالغ من طريق الرسائل، والبد من أن                    
ر وضع هذه  يكون ظهوره مرافقا للبداايت األولی لنشأة اخلط، و موافقا الخرتاع اإلنسان مواد الكتابة اليت تُيسِّّ

                                                لتفاهم املشرتك بني البشر أفرادًا و مجاعاتالوسيلة املهمة يف خدمة التواصل وا
م به أن الرسائل اليت وصلت إلينا من هذا العصر تكون خالصة ملضمون الرسائل ومن املسلّ                  

اريخ للعصر الذي نسبت إليه، يضاف إلی الشفوية و هذا األمر خيرجها من نوع الواثئق املؤكدة اليت قد تنفع يف الت
ذلك قلة الكتابة آنذاك و لذا فقد سقط عدد كبري من الرسائل يف ذلك العصر إال بعض ما مجع منها مدونة 
لتكون أطول بقاء من الرسائل الشفوية وميكن روايتها ونقلها من جيل إلی جيل، ألن الكتابة كفيلة حبفظها، و 

 .ضموانً من الشكل الشفويهي لذلك أدق رواية وأوثق م

إذن "كان الرتسل العريب موجودًا يف العصر اجلاهلي وأبمسی أشكال التعبري األديب آنذاك وهو                 
. وكانت الرسائل الشعـرية متثـل الوجه احلقيقي األصيل للرتسل اجلاهلي، إذ غلبت األمية يف اجلاهلية علی 1الشعر"

تواصلهم و تفامههم عن بعد علی ما سهل قوله و حفظه وتداوله يف البوادي واحلواضر العرب، فاعتمدوا لذلك يف 
علی حد سواء، فكانت الوسيلة املثلی لتحقيق هذه الغاية آنذاك هو الشعر الذي ذكر القدماء منزلته الرفيعة يف 

 .احلياة الثقافية للعرب

هو الذي يعين البحث، ذلك أن احلديث  -املدونة أي الرسائل  -وهذا الشكل من الرسائل                     
يدور حول أدب الرسالة، وال ميكن الوقوف على ذلك ما مل يكن مدوان، ولذا سيتم التطرق إىل أنواع الرسائل 

 املدونة بشيء من التفصيل.
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 :أنواع الرسائل املدونة -

نيفها ابختالف آراء الباحثني، فهناك من يرى أبّنا تتعدد أنواع الرسائل املدونة وختتلف معايري تص                  
، 3، ورأي اثلث يرى أبّنا تنقسم إىل سلطانية وإخوانية2، والبعض يرى أبّنا رمسية و شخصية1سياسية و اجتماعية

ولعل األخذ هبذا الرأي جيمع بني ما سبق من آراء؛  ،4ويضيف البعض رأاي آخر فريى أبّنا ديوانية وإخوانية وأدبية
ن الرسائل الديوانية هي على العموم الرسائل اليت تعاجل شؤون الدولة و اإلدارة، ويدخل ضمنها الرسائل أل

السياسية والسلطانية و الرمسية. و الرسائل اإلخوانية تصور عواطف الناس ومشاعرهم يف اخلوف والرجاء والرهبة 
تعزية، ويدخل يف ذلك الرسائل االجتماعية واإلخوانية واملديح واهلجاء والتهاين والعتاب واالعتذار واالستعطاف وال

 5والشخصية. أما الرسائل األدبية فهي اليت "تعىن ابلكتابة يف موضوع حمدد ، مما نسميه اليوم ابسم املقاالت"
 وتسمي أيضا الرسائل الفنية نظرا للغتها وأسلوهبا .  

 :)الرمسية(الرسائل الديوانية -1
د نسبة هذه التسمية إىل ديوان الرسائل، ويف هذا يقول عبد العزيز عتيق عن الرسالة الديوانية تعو                    

جيوشه، بل إىل أعدائه أحيااًن منذرًا  "الصادرة عن ديوان اخلليفة، واألمري يوجهها إىل والته وعماله وقادة وهي
 . 6متوعًدا"

العهد، وتولية القضاء،   تصدر مشتملة على توليةفهي تشمل الرسائل اليت ؛وتتنوع هذه الرسائل           
أيضا الرسائل اليت تكتب عن اخلليفة أو امللك أو الوزير إىل من  والوالية، وما يتصل أبمور الرعية، كما أّنا تشمل

"رسائل  أجل التهنئة أو البشارة أو املعاتبة أو التعزية وما شابه ذلك، ومن أنواع الرسائل الديوانية أيضا هو مثله من
كلمته،  قوادهم يكلفوّنم فيها ابلغزو ويزينون هلم اجلهاد يف سبيل هللا إلعالء اجلهاد اليت يوجهها اخللفاء إىل

اليت تتحدث عن تكاليف اجلهاد  واعتمدت هذه الرسائل على املعاين الدينية، فكان الكاتب يضمنها اآلايت
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 ه، كما كانت تتحدث عما ينتظر اجملاهدين من ثواب و نعيم يفوإعالء شأن ابعتباره فريضة شرعها هللا حلماية دينه
 .1الدارين"

من فتوحات وظفر على  ويتصل هبذا اللون من الرسائل ما كتبه كتاب الدواوين يف التهاين مبا حتقق                 
اد تقرتب يف هذه سّنة متبعة بني الكّتاب حىت لتك أعداء املسلمني، وكان استهالل رسائل التهنئة ابلفتوحات

اليت جتري على هذه الطريقة من استخدام التحميدات واإلكثار منها. وتضمنت الرسائل  السمة من اخلطابة الدينية
أو عزهلم، وكانت هذه الرسائل أشبه مبنشورات يوجهها  الديوانية أوامر اخللفاء بتولية من خيتاروّنم من الوالة

الكتاب إىل الوالة  صقاع املختلفة، ويتصل ابلرسائل الديوانية ما كان يكتبهإىل عماله يف األ الكاتب ابسم اخلليفة
احملافظة على األمن ومتابعة شؤون وأحوال الرعية و العمل  بتوجيهات من خلفائهم يذكروّنم فيه مبسؤوليتهم يف

                              2األمور على استقرار

يسريوا عليها يف   األدابء القدامى على ضبط القواعد اليت ينبغي للُكّتاب أنوقد عمل النقاد و                  
الدستور الذي سنَّ هذه القواعد وأصبحت بذلك حمرتمة  كتابة رسائلهم، و تعترب رسالة عبد احلميد إىل الكتاب،

ظلت طريقته  ؛ وقداحلميد القواعد الفنية اليت سار عليها كتاب الرسائل الديوانية بعده ومّتبعة وقد وضع عبد
للهجرة، وكان من هذه القواعد: "التزام الكاتب يف صدر  حُتْتذى لدى كثري من كتاب الدواوين يف القرن الثالث

بعض  يف موضوعات معينة كالتولية أو رسائل اجلهاد، و قد طالت هذه التحميدات يف رسالته ابلتحميدات خاصة
جيتزئون ابلتحميدات عن مضمون  مما جعل بعض القدماءالرسائل حىت صارت أشبه خبطبة دينية مستقلة 

 3الرسائل"
بعضهم إىل تضمني  كما تضمنت الرسائل الديوانية آايت قرآنية لتدعيم آراء وحجج الكّتاب، واجته               

عرفة ثقافة الكاتب ومعارفه يف خمتلف جماالت امل أبيات الشعر، وبذلك صارت الرسالة الديوانية معرًضا إلظهار
 .اإلنسانية

  :الرسائل اإلخوانية )الشخصية( - 2

اإلخواين، وهو الذي يكتبه  يف مقابل الرتسل الديواين، يوجد نوع آخر من الرتسل يعرف ابلرتسـل       
كالتهنئة والتعزية والبشارة والعتاب، وغري ذلك من أمور احلياة  الناس بعضهم إىل بعض يف موضوعات إخوانية،

 .اتبها عن الشوق واحلنني لألهل واألصحابك يعرّب هبا
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يقول القلقشندي عن هذا النوع من الرتسل: "اإلخوانيات مجع إخوانية نسبة إىل اإلخوان، واملراد        
نوًعا  . وقد عدد القلقشندي أنواع الرسائل اإلخوانية حىت أوصلها إىل سبعة عشر1املكاتبة الدائرة بني األصدقاء"

املودة، وخطبة النساء،  لتعازي، والتهادي، والشفاعات، والتشوق، واالستزارة، واختطاب"التهاين، وا ي:ه
والعتاب، والسؤال عن حال املريض، واألخبار، ، واالستعطاف، واالعتذار، الشكوى، واستماحة احلوائج، والشكر

                                .2واملداعبة"
أحواهلم  وسيلة للتعبري عن مشاعرهم وانفعاالهتم وما تتعرض له يتخذها كتاهباة والرسائل اإلخواني                

وما يتعرضهم من أحزان وأتراح، وما يداخلهم  النفسية من نوازع متضاربة؛ فصوروا فيها ما يعرتيهم من شوق وفرح
قة الرسائل اإلخوانية فأصبحت تعكس عواطف الكتاب يف الصدا من رضا وغضب، "واتسعت موضوعات

يف هذا اللون  والفراق، واالستعطاف واالعتذار وغري ذلك، وتنافس الكتاب يف إظهار براعتهم والشوق والبشارة
وموسيقى؛ فجمعت بني املتعة الوجدانية، واملتعة  من الرسائل، فوفروا هلا عناصر املتعة الفنية من تصوير وصياغة

لتصوير  جعل بعض الشعراء ينجذبون إليها ويتخذوّنا وسيلة قواي يف نفوس الناس مما الفنية، وأحدثت بذلك أتثريا
                       .3املنظوم" عواطفهم بعد أن أصبح كثري من الناس يفضلون املنثور على

صداقة  وتدور أغلب موضوعات الرتسل اإلخواين حول اجلانب اإلنساين وما يرتبط به من                    
األصدقاء من تبادل للهدااي على  ة، وما يتصل ابلصداقة، كما عرّبت عما كان بني بعضوأخّوة، وعواطف نبيل

أبرز املوضوعات اليت اجتذبت الكتاب، فعربوا يف رسائلهم عن هذه  اختالفها، لكن يبقى موضوع الصداقة  من
جلوانب اليت طرقها الرتسل ا اإلنسانية النبيلة، وأشادوا بروابط اإلخاء واملودة اليت تنعقد بينهم، "ومن العاطفة

 اإلخواين، اجلانب االجتماعي حيث اتسعت الرسالة اإلخوانية للموضوعات املتصلة ابلصداقة؛ كالرغبة يف التالقي
اليت شاعت بني الكّتاب آنذاك   للمسامرة أو املنادمة أو االستئناس، وعرّبت كذلك عن بعض العادات االجتماعية

كما اختذ الكتاب الرسالة اإلخوانية أداة لتوجيه الشكر إىل   .وغريها وخيول وسيوفكتبادل اهلدااي من كتب وزهور 
 4إخواّنم، ملعروف أسدوه إليهم، أو خري اختصوهم به، أو معروف أحاطوهم به".

 شروطًا دقيقة ملزمة، وإمنا وجدير ابلذكر أن الرسائل اإلخوانية مل يشرتط النقاد يف صوغها وبنائها                 
ومشاعرهم من غري قيد، ألنه ليس بني اإلخوان ما يدعو إىل  أطلقوا فيها العنان للكّتاب للتعبري عن خواطرهم

اإلخوانية، كما يبني  اخلطاب، مما جعل النقاد يفشلون يف وضع قواعد وضوابط ملزمة لكتاب الرسائل التكلف يف
                                                           

 .8/126القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، مرجع سابق، - 1

 .5 /9،نفسهاملرجع  :ينظر - 2

 .35زي سعد عيسى، الرتسل يف القرن الثالث اهلجري، صفو  - 3

 . 36، 35ينظر: املرجع السابق، ص  - 4
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الكتاب يف كل ضرب من ضروب الرسائل  اذلك أمحد بدوي: "وقد حاول النقاد أن يضعوا معامل يهتدي هب
 ، وهذا ما جعل الرتسل 1يعرتفون ابلعجز عن وضع هذه املعامل بدقة" اإلخوانية، ولكنهم يف كثري من األحيان

يف األدب، وأقـََبُل للتخييل و الصور  اإلخواين أكثر أدبية وأكثر مجااًل من الرتسل الديواين وجعل رسائله "أدخل
 .2االقتباس من املنثور واملنظوم، وتنافس الشعر يف جل أغراضه" البديعية، حتتمل البيانية، والصنعة

 :)العلمية( الرسائل األدبية  -3

للحديث  ابإلضافة إىل النوعني املذكورين سابقاً، هناك نوع آخر من الرسائل ُخصِّّص                      
النوع من الرسائل "يدخل يف ابب التأليف  التارخيية، وهذاعن بعض املوضوعات األدبية أو العلمية أو الدينية أو 

 يف التصوف وبعض رسائل أيب العالء املعرِّي، مثل رسالة 3القشرييةالرسالة  وال يدخل يف ابب الرتسل، ومن أمثلته
الئكة، الصاهل والشاحج ورسالة امل الغفران اليت ألفها يف عزلته ردًا على رسالة وجهها إليه ابن القارح ورسالة

وكان  ورسالة ابن املقفع يف األدب الكبري حول جهاد النفس ومغالبتها، وقد ُعرف هذا اللون ابلرسائل األدبية،
والتدوير اليت كتبها يف هجاء أمحد بن عبد الوهاب أشهر  اجلاحظ أمري بيانه من غري مَنازع. وتـَُعدُّ رسالته الرتبيع

املشرق واملغرب  بعده من الكتاب لإلبداع يف هذا اللون من الرتسل يففتحت الباب ملن جاء  الرسائل األدبية إذ
ابملقاالت يف العصر احلديث، و فيها يتناول  ، وهذا النوع من الرسائل أشبه ما يكون4واألندلس على الّسواء"

أو أجوبة عن ويدخل ضمن الرسائل العلمية اليت حتمل استفسارات تناواًل أدبًيا،  الكاتب موضوًعا خاًصا أو عاًما
 . بذاته، و إمنا يكتبها الكاتب ليقرأها الناس مجيًعا وهي ال توجه إىل شخصمسائل معينة يف علم من العلوم. 

فاللغة املستعملة يف هذا النوع من الرسائل عادة ما تكون راقية، واألسلوب أديّب فيّن، خاصة إذا                    
رخيية موجهة إىل فئة خمصوصة، والغرض الذي تسعى إليه الرسائل األدبية هو كان املوضوع يعاجل فكرة علمية أو ات

                                                           

 .32،د ط،ص1964أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب، مكتبة ّنضة مصر، القاهرة، - 1

، 2004، 1مي،طحممد مسعود جربان، يف فنون النثر األديب يف آاثر لسان الدين بن اخلطيب، دار املدار اإلسال - 2
2/149،150. 

-376وهو أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك النيسابورّى القشريي) نسبة إىل القشريي أحد علماء الصوفية، -3
م(، من بين قشري، شيخ خراسان يف عصره، زهد وعلم ابلدين. كانت إقامته بنيسابور وتويف فيها. من كتبه 1072-986هـ/465

. ينظر: 1989ريية اليت حققها عبد احلليم حممود وحممود بن الشريف وطبعت مبؤسسة دار الشعب ابلقاهرة سنة الرسالة القش
 .4/57الزركلي، األعالم، 

 .123عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب، ص - 4
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غري الغرض اليت تسعى إليه الرسائل الديوانية واإلخوانية ؛ فالرسائل الديوانية واإلخوانية غرضها خاص تداويل 
 تواصلي، بينما الرسائل األدبية غرضها عام علمي أو ديين أو فكري أو وعظي أو اترخيي.

II.4 - صائص البنائية للرسالة:اخل 

هي العناصر اليت تسهم يف بناء الرسالة الفنية اليت تعترب"قطعة نثرية  اخلصائص البنائية للرسائل                  
وهناك اتصال … واحدة تتجزأ يف ثالثة أقسام وعناصر خمتلفة هي: البداية أو الصدر واملنت مث النهاية أو اخلتام

 1اليت تكّون الشكل الفين املميز للرسالة بني أشكال النثر الفين األخرى ". وثيق بني هذه العناصر

II.4.بنية املقدمات -أ: 

العريب، منذ رسالة عبد  عرف البناء اهليكلي للرسالة تطورات خمتلفة خالل مسريته يف اتريخ األدب                 
مها من املؤلفات اليت نظَّرت هلذا اللون األديب، مرورًا بغري  احلميد إىل الكّتاب، إىل موسوعة أيب العباس القلقشندي

فوجدهتا أيًضا  يف صور الرسائل واستفتاحاهتا  -أعزك هللا-االختالف يقول الكالعي:"و نظرت  وعن هذا
، وتتضمن -صلى هللا عليه وسلم– ومقدمات الرسائل تشتمل عادة على البسملة والصالة على النيب 2ختتلف"

حية اليت تذكر قبل البعدية وقبل اخلتام. وختتلف استفتاحات الرسائل، وخيتار االستفتاح الدعاء، إضافة إىل الت
ل بصيغة: لفالن من فالن، وقد يؤخر ذكره فيكتب: من املناسب ملنزلة املرسل إليه فالن  فقد يذكر مقدًما عن املرسِّ

ل االستفتاحات كان يراعى فيها اجلودة ك لفالن، وتكون يف حاالت أخرى إبيراد كنية املرسل إليه أو رتبته، غري أن
انتباه  البداية وهي أول ما يطرق السمع من الكالم، فتكون داعية لالنشراح و إاثرة واحلسن والرباعة ألّنا تقع يف

شعرية لكاتبها أو لغريه تدل على املضمون العام هلا و  املتلقي، وقد "كان يـُْلَجُأ إىل املنظوم فُتبدُأ الرسالة أببيات
، كرباعة 3ومقدماهتا" كلماهتا، وكثريًا ما يلجأ الكّتاب إىل اإلشارة إىل غرض الرسالة يف مطالعها تصره يفخت

 .استهالل وعملية ربط وحسن ختلص

 

II.4.بنية املضامني -ب:  
                                                           

 .85فايز عبد النيب القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، ص  -1

منة الدهري، الرتسل األديب ابملغرب "النص و اخلطاب "، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ابحملمدية، ينظر: آ - 2
 .115ص ، 2003،  1املغرب، ط

 .116املرجع نفسه، ص - 3
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الذي يريدون معاجلته  ينتقل كتاب الرسائل إىل املراد من رسائلهم وحبسن ختلص لَِّطْرقِّ املوضوع                  
وقفة بني االبتداء والشروع يف املوضوع املراد ذكره يف   رسائلهم، وغالًبا يقع حسن التخلص بصيغة: أما بعد وهييف

احلياة الدينية والسياسية  املضامني يف الرسائل على اختالفها، ومست خمتلف جوانب الرسالة، وقد تنوعت
واألهم من بني عناصر الرسالة، نظرا ملا حيمله من واالجتماعية، ويعّد هذا اجلزء من الرسالة هو اجلزء األكرب 

تفاصيل يف املوضوع وألنه حيمل الغرض الذي وضعت الرسالة ألدائه سواء كانت ديوانية أو إخوانية أو أدبية، 
ولذلك يسهب الكّتاب يف إبراز قدراهتم اللغوية تعبريا عن مرادهم الذي يكون إما أوامر أو توجيهات أو تولية أو 

، وغريها من الصيغ اليت تالزم الرسائل الديوانية. وقد حتمل الرسالة أشواقا أو أحزاان وأتراحا أو بشارة أو  عزل...
استعطافا أو اعتذارا...، وغريها من املواضيع اليت عادة ما تالزم الرسائل اإلخوانية، وقد يكون موضوع الرسالة 

قة علمية ، أو تقييدا ملسائل دينية...وغري ذلك مما يناسب وعظا وإرشادا، أو سردا حلدث اترخيي، أو تقريرا حلقي
 الرسائل األدبية. 

II.4.امتة:بنية اخل -ب  

خامتة الرسالة هي آخر شيء فيها وتكون يف الغالب بلفظ )السالم( أو )السالم عليكم ورمحة هللا          
ابليوم والشهر والسنة كعالمة على من الرسائل على التأريخ  وتكون مسبوقًة ابلدعاء، كما تشتمل كثريٌ  وبركاته(

ل وخاصة اإلخوانية منها، وإن كانت بعض الرسائل تؤرخ يف البداية،   انتهاء الرسالة كما حتمل عادة اسم املرسِّ
 1ألنه آخر ما يتبقى يف األمساع" ويشرتط يف االختتام ما يشرتط يف االبتداء من جودة وحسن

 .للرسائل غري اثبتة، فقد خيرج الكّتاب عنها يف بعض احلاالت على أن هذه العناصر البانية للهيكل العام

 

 

 

 

 

                                                           

 اجلزائر، عية،اجلام املطبوعات والثامن، ديوان السابع القرنني يف العريب املغرب يف الرسائل أدب توات، حممد ينظر: الطاهر - 1
 . 381، ص1993 دط،



 

 

 

الـفــــصـــــل الثـــانــي 
ن القرن ـإقليم توات م

هـ14هـ إىل القرن12  

احلركةاملوقع والتسمية،  أعالمها  ؛ِبإلقليم العلمية 
.الفنون األدبية اليت عرفها اإلقليمومظاهرها، و   
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I. املوقع والتسمية 
 : قليمجغرافية اإل .1

 :وهي رئيسة، مناطق ثالث إىل نقسمي، أقصى اجلنوب الغريب من الصحراء اجلزائرية يف قعي إقليم توات            
 . تيمقطن إىل وتنتهي الزوى فقارة من وتبدأ : تيدكلت منطقة
 . تسابيت إىل وتنتهي رقان من وتبدأ : الوسطى توات منطقة
 .1تبلكوزة إىل وتنتهي تسابيت أواخر من وتبدأ "قورارة "بـ وتسمى  :تينجورارين منطقة

( يف تصنيف الوالايت حسب 01وهي الوالية رقم ) 2وإقليم توات هو ما يعرف اليوم بوالية أدرار            
كلم، مساحتها   1440بلدية،  تبعد عن اجلزائر العاصمة حبوايل  28دائرة و11 تنظيم الدولة اجلزائرية ، تضم 

، حيدها من الشمال والية البيض، ومن اجلنوب كل من دوليت موريتانيا ومايل، ومن 2كم  427.96 8تقدر بـ 
 .3الشرق كل من والييت غرداية ومتنراست، ومن الغرب كل من والييت بشار وتندوف

 أو العروق الرملية وهذا ما يتجلى يف السهول الصحراوية التضاريس عن وال ختتلف تضاريس اإلقليم            
 من العديد تصب أين تيديكلت منطقة يف أساسا فترتكز السباخ أما ...شاش وعرق الكبري الغريب أمهها العرقو 

 العرق أما...وسبخة متنطيط توهات سبخة توجد الوسطى توات ويف مايت وأزل مكرغان سبخة :أمهها األودية
 منبسط شكل على غراب شاش عرق إىل اتدمايت شرقا هضبة من وميتد اإلقليم من واسعة مساحات فيشغل

 الشرق إىل اجتهنا كلما يرتفع سطح اإلقليم واملرتفعات، حيث واألودية الكتل الصخرية بعض تتخلله حصوي
 .4البحر سطح عن م 300 م إىل 200  بني ارتفاعه الغرب، متوسط من قادمني

ارس شتاء، اجلاف والعاصف وتنعكس مالمح هذه التضاريس على طبيعة املناخ احلار صيفا والق             
ابلزوابع الرملية طوال أايم السنة. هذه الظروف الطبيعية جعلت من احلياة على مستوى اإلقليم حياة صعبة قاسية، 

 قليلة الرزق كثرية اجلدب، وابلرغم من كل هذا فقد ُعرفت احلياة اإلنسانية عليها منذ القدم.  
 أصل التسمية: .2

اختلفت اآلراء حول تسمية "توات" هبذا االسم، فالبعض استند إىل تعددت األقوال و            
األحداث التارخيية إلجياد ختريج ألصل التسمية، والبعض اآلخر اعتمد اجلانب اللغوي يف تفسريه للكلمة، 

تفرقت يف املخطوطات واملطبوعات، مجع جّلها  ،وقد وصلت هذه الرواايت إىل أزيد من عشر رواايت

                                                           

 من توات يربط وما والعادات واملخطوطات واآلاثر األعالم بعض لذكر توات منطقة إىل العلية بلعامل، الرحلة ابي حممد: ينظر - 1
 .1/63، 2005 ط، د اجلزائر، هومة، دار اجلهات،

اري اتبعة لوالية متنراست، وبذلك تكون والية أدرار هي عدا مدينة عني صاحل والقرى التابعة هلا، فهي حسب التقسيم اإلد - 2
 جّل إقليم توات ابإلضافة إىل جزء من منطقة تنزروفت املعروف بربج ابجي خمتار.

 .103ينظر: أمحد البدوي وحممد الشريعي، جغرافية العمران الريفي، ص - 3
 .19-18ت، ص داجلزائر،  املدرسية، للمطبوعات الوطين والديوان الوطين الرتبوي العاملي، املعهد ينظر: األطلس -  4
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د يف كتابه "التاريخ الثقايف إلقليم توات"، كما عرضت معظمها زينب ساملي يف املذكرة الصديق حاج أمح
هجرية "  10-08املقدمة لنيل شهادة املاجستري املعنونة بـ"احلركة العلمية يف إقليم توات خالل القرون 

التاريخ"،  وتطّرق أمحد جعفري إىل بعض هذه الرواايت يف مقالة حتت عنوان "توات...أصل التسمية و
توات"، وهذه  يف الرّحالة قدمياً  أدب و الرسالة وذكرت شيئا منها فاطمة قامسي يف حبث عنوانه" فن

 الرواايت هي :
 األنصاري حممد هللا عبد ترى أن "توات" اسم ألحد قبائل الصحراء؛ وهذا ما ذكره أبو: الرواية األوىل -

 طوائف ومنهم .... ابجلنوب الصحراء قبائل هم نقال:".... وامللثمو  كتابه "فهرست الرصاع" حني يف
 . 1والتوات...." وملتونه وملته التوارق

 كتابه "اتريخ يف السعدي الرمحان ترى أن "توات" اسم مرض؛ وهذا ما جاء به عبد الرواية الثانية: -
 احلجقصد  ملا  مايل حاكم موسى" يعود إىل أن السلطان "كنان الكلمة أصل أبن حني قال  السودان"

 هناك فبقوا السنغاي لغة يف توات يسمى أبرجلهم مرض بعض أصحابه فأصاب هبذه املنطقة مرّ 
 . 2املكان هبذه التسمية مّسي احلني ذلك ومنذ ملكهم مع السفر إكمال يستطيعوا واستوطنوا ومل

على ما حُيكى أنه  ترى أّنا مشتقة من الفعل واتى يوايت؛ ويف هذه الرواية قوالن؛ األول:: الرواية الثالثة -
بالد املغرب، سأل عن هذه البالد يعىن توات، وعن ما يسمع  م(683هـ/62)ت 3بن انفع عقبةملا فتح 

ويفشى عنها من الضعف، هل توايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب ، جيّليهم هبا، فأجابوه أبّنا توايت، 
وهذا رأي حممد بن  عامة لضرب من التخفيف،فانطلق اللسان بذلك أّنا توايت، فتغري اللفظ على لسان ال

عومر بن حممد بن أمحد بن احلبيب بن حممد بن املربوك البدوي، صاحب كتاب"نقل الرواة عن من أبدع 
 .4قصور توات"

 من الكثري سكنها وهلذا للعبادة توايت ألّنا كسابقتها ترى أّنا مشتقة من الفعل "واتى" الرواية الرابعة: -
 .5الطاهري أمحد اء والصاحلني وهذا ما ذكره مواليواألولي العلماء

                                                           

 127 .ص دط، دت،تونس، العتيقة، العنايب، املكتبة حممد تح: الرصاع، فهرست األنصاري، هللا أبو عبد - 1
 07ص ،1961هوداس، ابريس،  طبعة السودان، اتريخ السعدي، الرمحان ينظر: عبد - 2
م( من كبار القادة يف صدر  683 - 621هـ / 63 -ق هـ  1قرشي الفهري )ُعْقَبة بن انفع بن عبد القيس األموي ال - 3

هـ، فقصد القريوان، وخرج منها جبيش كثيف، فتح حصوان  62اإلسالم، وهو ابين مدينة القريوان، بعثه يزيد واليا على املغرب سنة
من أرض الزاب( تقدمته العساكر إىل القريوان، ومدان. وتقدم إىل املغرب األقصى، فتلغ البحر احمليط، وعاد فلما كان يف هتودة )

 .4/241وبقي يف عدد قليل، فطمع به الفرنج، فأطبقوا عليه، فقتلوه ومن معه. ودفن ابلزاب. الزركلي، األعالم، 
بودة، -سيدي حيدة زاوية سيدي جعفري، أاب خبزانة خمطوط توات، قصور أبدع من عن الرواة نقل عمر اجلعفري، بن حممد - 4
 05و
الطاهري، اجلزائر،  هللا عبد موالي توات، حتقيق أخبار من جوانب ذكر يف النفحات نسيم اإلدريسي، الطاهري موالي أمحد - 5

 .57ص
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 يف البكراوي الكرمي عبد حممد بن ترى أّنا مشتقة من "اإلاتوات"؛ وهذا ما أورده الرواية اخلامسة: -
 بن علي ألن االسم هبذا مسيت توات أن حيث يرى" اإلسالم بعد أخبار املغرب يف األقالم درة"كتابه

 توات عام أهل على اإلاتوات يقبضان كاان املوحدية الدولة عامال املؤمن عبد بن والطاهر الطيب
 مقامه املضاف إليه وأقيم املضاف فحذف األتوات أبهل القطر هذا أهل فعرف م1169/ه565

 ، وهذا بعد حذف احلروف الثالثة األوىل ختفيفا.1توات تدعى فصارت
 حيث البكراوي الكرمي عبد بن حملمد ريترى أّنا مشتقة من فاكهة التوت؛ وهو تفس الرواية السادسة: -

 املضاف وأقيم املضاف فحذف األتوات أبهل البالد هذه فعرف أهل ،لغواي مستندا للفظ توات أوجد
القطر  هذا على يطلق االسم هذا وصار واملضاف التعريف حذف بعد "توات"فصارت  مقامه إليه

 . 2صاحل عني إىل تبلكوزة من الصحراوي
 منقولة الرواية ترى أن بعض القبائل استوطنوا املنطقة وأطلقوا عليها هذا االسم؛ وهذه :الرواية السابعة -

 جلأت عندما ملتونة من قبائل أطلقها وقد أعجمي توات أصل كلمة إن يقول حيث أمبارك بن حممد عن
   3.م(12ه/6القرن السادس اهلجري) يف منتصف اإلقليم إىل

 أصلها توات كلمة أن martin مارتن سمية إغريقي؛ ويف هذا يرىوترى أن أصل التالرواية الثامنة:  -
 مصطلح وهو oasis وازيس اسم الواحة على يطلقون يف الفرنسية أبنه ذلك على ويستدل إغريقي
 اللفظ واملعىن يف الرببري "وا" املصطلح مع يتطابق " الذي =oa"وا أحدمها كتلتني يرتكب من إغريقي

 touat’n عّبو= ذلك: تواتن على مثاال "، ويعطيtouat  وات ="ت مفردة مجع على يدل وهو
ebbou 4املاء واحة وتعين. 

ويقول ىف موضع آخر : إن هذه الكلمة "أو" توجد عند السكان احملليني الزانتة، وتعين بقعة مسكونة،  -
ملؤخرة، وقد ومع مرور الزمن حترفت هذه الكلمة على لسان زانتة، فأضافوا هلا حرف التاء يف املقدمة وا

 .5استدل مارتن بتسمية توات احلنة، وتعين حسب قوله بلد احلنة

                                                           

 03و ملطارفة، أبناء عبد الكبري، خبزانة خمطوط اإلسالم، بعد املغرب أخبار يف األقالم درة ، الكرمي البكراوي عبد بن حممد -1 
 .6 رقم ورقة ،املصدر نفسه - 2

اجلزائر،  للكتاب، الوطنية واملؤسسة اجلامعية املطبوعات ديوان م، 19 و 18 القرنني خالل توات قليمإفرج،  حممود فرج  - 3
 02ص ،1984دط، 

4  - MARTIN A-G-P, quatre siècles d’histoire marocain (1504_1904), paris, 
1923, p 1-2.  

 .15-14، صقمرجع سابنقال عن: زينب ساملي، 
5   - MARTIN A-G-P, Les Oasis Sahariennes, p115.  
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 ماندوفيل املؤرخ ترى أن األصل يف ذلك يعود إىل الواحات؛ وهذا ما ذكره الرواية التاسعة: -
MANDEVILLE  اليت الوحات جمموعة على العرب و الطوارق أطلقه اسم توات أن يرى حيث 

  .1مسعود وواد الساورة دلوا ابملنخفض العميق تنتشر
وهذا ما ذكره  الواحة، يعين بربري اسم توات وهي قريبة إىل الرواية السالفة؛ وترى أن الرواية العاشرة:  -

 .RECLUS 2روكليس الغريب املؤرخ
وترى أن هذا االسم يطلق على األماكن املنخفضة يف اللهجة الرببرية؛ وهذا ما  الرواية احلدية عشر: -

بوساحة ، حيث يضرب مثال لذلك بقوله إن اجلزء الداخلي الذي يقع حتت القفص جاء به أمحد 
الصدري من جسم اإلنسان يطلق عليه اسم توات، ويذكر أيضا أبن توات يطلق على ثنااي أمعاء 

 .3احليوان
ال بد من  وملعرفة أّي هذه الرواايت أقرب إىل الصواب ؛االختالف جلّي بني هذه الرواايتف                    

الرجوع إىل التاريخ واملنطق، فإذا رجعنا إىل أجناس الشعوب األوىل اليت استوطنت املنطقة وجدانها بربرية، وهذا ما 
 مثل ابلقفر، زانتة اختطها اليت الصحراء قصور وملكوا" فقال: املعقل عرب عن حني حتدث خلدون ذكره ابن

، وهذا ما توحي به 4"شرقا تيكورارين مث تسابيت مث واركالن مث اتمنطيت مث بودة مث توات مث غراب، قصور السوس
أمساء القصور وبساتينها وفقاقريها وغريها من املعامل العتيقة يف اإلقليم، وهذا ما يعطي األولوية للرواايت اليت فسرت 

يق حاج أمحد حيث تسمية "توات" تفسريا بربراي، ويستبعد ما ذهبت إليه بقية الرواايت عند بعض الباحثني كالصد
. 5عربيا -وهو اإلقليم -بربراي، واألصل  -أي القصور–يرى أنه ليس من ابب العقل واملنطق أن يكون اسم الفرع 

                                                                                                                                                                                     

اجلزائر، -هـ، متيجة للطباعة14هـ إىل القرن 11، التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن الصديق حاج أمحد آل املغيلي نقال عن: 
 .30، ص2011، 2ط
 

1  - MANDEVILLE G, l’Algérie méridionale et le Touat, paris, 1898,p08 . 
 .14نقال عن: زينب ساملي ، مرجع سابق،  ص

2  -RECLUS Elisée,nouvelle gèographie universalle, T-XI(l’afrique 
septentrionale), paris, 1886, p845 

 .14نقال عن: زينب ساملي ، مرجع سابق ،  ص

 .79، ص2002ة ، اجلزائر، أمحد بوساحة، أصول أقدم اللغات يف أمساء أماكن اجلزائر، دار هوم  - 3

 .78خلدون، املقدمة، ص ابن - 4

 32الصديق حاج أمحد، مرجع سابق، ص  - 5
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ولكن ابحثني آخرين منهم: أمحد جعفري وحممد حوتية، يرون أن األصل يف التسمية عريب، موافقة للرواايت 
 إىل العصنوين اليت ورد فيها: "وسبق الرأي ما ورد يف مراسلةاألخرى، ويرى عبد الكرمي طموز أن ما يعضد هذا 

 البناء عندي االختطاط معىن إذ املسلمون اختطه الذي البلد يف عنها مندرجة املسؤول املسألة أن فهمي
، ومما يعطي الشرعية هلذا 2ابلتسمية ولو التأسيس يف دور ألن يكون للعرب جماالالكالم  هذا فيفتح ،1"والتأسيس

معىن يف العربية من خالل الرواايت اآلنفة، ابإلضافة إىل أن بعض القصور  -توات-تأصيل أيضا هو أن للتسمية ال
التواتية واملعامل هلا أمساء عربية؛ كأوالد سعيد والساهلة وعراين الراس واسبع ومهدية واملنصور واحملفوظ وبوعلي وزاوية 

كثري من القصور املسماة أبمساء بربرية، ابإلضافة إىل أن بعضها الشيخ بن عبد الكرمي وغريها، وإن كانت أقل ب
 جديد النشأة وبعضها كان بربرّي االسم كعراين الراس الذي كان يسمى "إفالن" وهو اسم بربري يعين الواحة.

أيني؛ ونظرا هلذا االختالف يف أصل التسمية أعريب هو أم بربري؟ ال بد من تركيب جيمع بني الر                  
فقد يكون اسم "توات" بربراي له معىن يف الرببرية تطور بعامل الزمن كتطور الكثري من األلفاظ واملصطلحات، وقد 
يكون للمنطقة اسم بربري غري هذا االسم ووضع العرب هذا االسم بديال عنه، ألن هذا االسم ال معىن له يف 

ترى أبّنا تعين الواحات أو األماكن املنخفضة يف الزانتية، بينما  يف الوقت احلاضر وإال فالرواايت املذكورة 3الرببرية
له معان عديدة يف العربية على ما ورد يف الرواايت السابقة؛ كأن يكون مشتقا من الفعل "واتى يوايت"، ملوااتته 

كون االسم عربيا للنفي أو العبادة، أو من "اإلاتوات" أو "أتوات" وطرأ عليه تغيري ليصبح على ما هو عليه، وقد ي
 وضعه العرب على كافة القطر بعد أن وضع الرببر أمساء القصور واملناطق اليت جتمع بينها. 

 
 
 

II. ِبإلقليم: العلمية احلركة 

                                                           

 حجي حممد واملغرب، تح: األندلس و افريقية أهل فتاوى عن واجلامع املغرب املغرب املعيار الونشريسي، حيي بن أمحد - 1
 .2/214م،  1981-ه 1401بريوت، اإلسالمي، الغرب دار وآخرون،

 القادر التِّّنِّالين عبد احلاج بن عمر سيدي شيوخ الشيخ ينظر: عبد الكرمي طموز، حتقيق فهرس - 2
 والعلوم اإلنسانية العلوم بقسنطينة، كلية منتوري جماين، جامعة م(، مذكرة ماجستري، إشراف: بوبة1739ه/1152الّتوايت)ت

 .32، ص2011االجتماعية،

 .19، صالسابقينظر: املرجع  - 3
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مّيز إقليم توات منذ القدم عدة عوامل أمهها األمن الذي يعّد من أهم عوامل االستقرار، فقد                   
ر هذا األمن أحياان بسبب بعض ، وإن تعثّ 1التاريخ أبّنا أرض أمان واطمئنان" "ُعرفت منطقة توات على مر

، وابإلضافة إىل عامل األمن فقد لعب العامل االقتصادي  2النعرات القبلية والغارات العشوائية واألمراض اخلطرية
 بقوافل اإلسالمي املغرب المش حيث تلتقي القوافل التجارية الوافدة من الصحراء أيضا دوره؛ فموقع اإلقليم يتوسط

بسب حتول الطرق التجارية العابرة للصحراء نو الشرق  –م 14السودان، ولذا فقد "أصبحت توات منذ القرن 
عبد هللا يف قوله:  ، وهذا ما أكده عباس3نقطة انطالق القوافل التجارية نو بالد السودان" -وتدهور سجلماسة

 السودان لتجار الطبيعي املمر يعد املتميز والذي موقعه ابعتبار الوسيط العصر لخال هاما جتاراي مركزا توات "تعترب
الصحراء  عرب والغرب والشرق واجلنوب الشمال بني وصل حلقة حبق حبيث أصبحت املغرب بلدان ولبضائع الغريب

العام واخلاص، مبا يف جعال من إقليم توات أرضا مأهولة يتوافد إليها  -األمن والغذاء–، هذان العامالن 4الكربى"
ذلك العلماء ، وهذا ما ذكره البكري حني حتدث عنها فقال أبّنا أرض "ال تنكأ ظاملًا وال متنع غامنًا ، وهي 

، 5أضعف بالد املغرب قاطبة ، غالب أهلها ضعفاء متضعفـون ... كثر فيهـا الصاحلون والزهاد وأرابب القلوب"
انتشار العلوم واآلداب وتنوعها وازدهارها شيئا فشيئا حىت بلغت ذروهتا، ويف  فكان لتوافد العلماء األثر البالغ يف

هـ(  12هـ( وحىت بداية القرن الثاين عشر اهلجري)9هذا يقول أمحد جعفري: "ابتداء من القرن التاسع اهلجري)
الث عشر اهلجريني كانت وترية احلركة األدبية تزداد كما وكيفا حىت بلغت أوجها خالل القرنني الثاين عشر والث

هـ( فكانت بذلك هذه الفرتة األخرية حتديدا من أخصب املراحل وأغناها عرب مسرية األدب ابإلقليم 12/13)
الذي هو اجلزء األكرب –، وال ميكن أن نفصل ما اصطُلح عليه "ابلعصر الذهيب" 6وصّح تسميتها ابلعصر الذهيب"

عليه ال بد من الوقوف عند بعض األعالم ممن كانت هلم اليد عن ما قبله من مراحل ، و  -من الفرتة املدروسة
 الطوىل يف احلركة العلمية.

II. 1- :أعالم احلركة العلمية قبل القرن الثاين عشر للهجرة 
                                                           

، 1هـ، مطبعة بريز مارين، اجلزائر، ط13هـ حىت ّناية 7يف أقاليم توات من القرن  األدبية احلركة جعفري، أمحد أاب الصايف - 1
2009 ،1/29. 

 .53-51ينظر: الصديق حاج أمحد، مرجع سابق،  - 2

 .2/133، 1983، 2حسن بن حممد الوزان، وصف إفريقيا،  دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط- 3

 املغرب وحواضر توات إقليم بني احلضارية العالقات األول، الوطين امللتقى توات، إلقليم احلضاري الدور عبد هللا، عباس - 4
 .261ص ، 2009أدرار، اإلسالمي،

 .08و  ، األقالم درة ، الكرمي البكراوي عبد بن حممد - 5

 .1/135األدبية،  احلركة أمحد جعفري، - 6
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لقد حظيت املنطقة بعلماء يرجع هلم الفضل يف األخذ بزمام التعّلم والتعليم ونشر أحكام                     
لفصل يف املنازعات وتبيني احلقوق بني الناس، من خالل حلقات التدريس والذكر، والدروس الشريعة وتعاليمها وا

واخلطب وغريها من الوسائل املعتمدة يف حتريك عجلة النهضة العلمية والفكرية ومن أبرز العلماء الذين خّلدهم 
  :التاريخ أبرض توات 

 له و والزهد ابلعلم فعر ) م1271/ه670 ت( اإلدريسي علي بن سليمان الشيخ موالي -
 املغرب أبرض مشهورة وهو حسبما ورد يف الكتب أقدم العلماء الذين وفدوا إىل املنطقة فقد ُولد مناقب

 عراين قرية إىل م فدخل1184هـ/580سنة  أراض توات إىل ووفد ، 11511هـ/ 546 سنة األقصى
إىل  اجته مث أبسبع حاليا املسمى تالعوينا قصر إىل مث طلحة بن إىل مث انتقل تسابيت، مبنطقة الراس
 اليت هبا زاويته م وأسس1199هـ/595سنة  أوشن أبوالد أخريا ليستقر عيسى أوالد منطقة إىل مث تينالن
 مكتبة جانب إىل احلرام هللا بيت حجاج خاصة من السبيل وعابري للطلبة وملجأ للعلم مقرا كانت
 2.ونو فقه وحديث كتب منها شىت كتبا حتوي كانت

أوالد  حبي بتمنطيط استقر م،1314ه/ 714سنة  بتوات نزل: البطوي حممد بن القاضي عيسى -
 يف وسار ابملنطقة قاضيا للجماعة فعني الغزير والعلم األخالق حبسن التواتية اجلماعة له شهدت حممد
 .3واإلنصاف العدل سرية الناس

نزل  اليت السنة نفس يف اجلماعة قضاء ليتهتو  على التواتية اجلماعة اتفقت: املنياري حيي القاضي أبو -
 على ذلك يف سار وقد الواسع ابلعلم املنطقة أهل له شهد أن بعد م،1412هـ/ 815 سنة بتمنطيط هبا

 وافته املنية سنة، لكل مثقال مخسمائة حيكى فيما عليهم مؤونته وكانت والصالح العدل من عظيم قدر
 .4م1437هـ/840سنة 

 عاملا تصّدر فقيها كان م ،1441هـ/845سنة  بتوات نزل  :التدلسي يدير بن القاضي حيي -
 منصب توىل ،...املغيلي عبد الكرمي و العصنوين هللا عبد :تالمذته من اللغة، قواعد و القرآن، لتحفيظ

                                                           

 41 ص ، 2009 ،1 ط القاهرة، املصرية، النهضة مكتبة الرتاث، يف أحباث توات اتريخ من ري،الصايف جعف أاب أمحد - 1
 ،1، طزائراجل السبيل، دار ه، 12 القرن خالل الغريب والسودان توات بني التفافية العالقات ، الصايف مبارك جعفري أاب - 2

 124، ص2009
الغرب،  اهلجري، دار عشر الرابع القرن إىل اهلجري التاسع القرن من هاوأعالم توات اتريخ يف احلميد بكري، النبذة عبد - 3

 .80، ص2007، 2ط اجلزائر،
  بكتاب ملحق ،فرج حممود فرج : تح متنطيط أخبار يف البسيط القول )،حيدة اباب ابن( هيمرااب احلاج بن الطيب حممدينظر:  - 4
عبد ؛ 30ص ، 1984 ،طد ،اجلزائر اجلامعية املطبوعات ديوان ) مليالدينيا عشر والتّاسع عشر الثامن القرنني خالل توات إقليم(

مجع ودراسة وحتقيق، مذكرة -الرمحان بن حسان، أدب اإلجازة يف إقليم توات إابن القرن التاسع عشر والعشرين امليالديني
 .30، ص،2014-2013اجلامعية  أدرار، السنة–ماجستري، إشراف: عبد القادر اقصاصي، جامعة أمحد دراية
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 بن علي أوالد مبقربة ودفن م1472ه/877سنة  وافته املنية استقامته، و بعدله فُعرف اجلماعة قاضي
 .1طيطبتمن  موسى

 قادما م، 1457ه/862سنة  عائلته مع توات دخل: العصنوين بكر أيب ابن هللا القاضي عبد -
 حيي شيخه وفاة بعد اجلماعة قضاء تيمي"، توىل "قصر أّوال سكن أن بتمنطيط بعد نزل ، تلمسان من
 .2م1508/هـ914سنة  واحسانه، وافته املنية بعدله يدير، فعرف بن

توىل  العصنوين ، بكر أيب ابن هللا عبد عمه مع قدم العصنوين: بكر يبأ حممد بن القاضي سامل -
تويف سنة  كثري، خلق يديه على أسلم وهناك السودان، بالد إىل رحل بتمنطيط يف حياة عمه، القضاء
 .3م1561ه/968

 حيىي بن شيخه مع متنطيط يف مّدة توات فمكث إىل قدم :املغيلي الكرمي عبد الشيخ حممد بن -
 عاثوا يف قد اليهود ووجد ، إليها رجعم 1477/ هـ882 سنة يف مث ، منها سافر أن لبث ما يدير مثّ 

 خالف عبد هللا العصنوين القاضي وبني بينه ووقع بعدما منها وأجالهم فحارهبم ، فساداً  توات أرض
 بني احوهل وانقسموا ، علماء األقطار إىل املسألة وصلت حىت ، وإجالئهم إخراجهم حكم حول فقهي
 يف الونشريسي اإلمام الفتوى تلك سّجل وقد ، العصنوين مؤيّد للقاضي وآخر ، املغيلي اإلمام لرأي مؤيّد
م 1504هـ/909سنة  واملغرب وافته املنية أفريقيا أهل فتاوى عن املغرب واجلامع املعيار املعرب" نوازله
 األرواح يف مصباح التفسري، علوم يف املنري درالب :مآثره من قائما زال ما علميا وحضاراي إراث وراءه خملفا

 .4الذمة أهل الفالح، أحكام أصول
بتمنطيط  البكرية للعائلة األول اجلد ويعدّ  والتقوى، عرف ابلعلم الباز: بن عمرو بن ميمون الشيخ -

أدخل   من أّول إنّه :، يقال 5احلديث العصر خالل ابملنطقة العلمي النشاط يف كبري هلا دور كان واليت
 سنة املنية وافته، 6بتمنطيط يف رمضان البخاري خمتصر خليل ملنطقة توات وأول من قرأ

 .7م1496/هـ901
 متنطيط فقد كانت حاضرة العلم والقضاء، ويفنطقة ونظرا لتمركز معظم علماء هذه الفرتة مب                   

 عبد الرمحن العامل هبا كان فقد ، أبوالد سعيد ركزا علمياً م وشّكلوا هبا نزلوا علماء مبنطقة قورارة كان نفسها الفرتة
                                                           

 .76ص املرجع نفسه، بكري، احلميد عبد : ينظر - 1
 19 ص األقالم، درة ، الكرمي البكراوي عبد بن حممد - 2
 20 ص السابق، املصدر حيدا، اباب ابن - 3
 .14-13ص ، متنطيط أخبار يف البسيط ، القول)حيدة اباب ابن( ابراهيم احلاج بن ينظر: حممد الطيب- 4
 30 ص األقالم، درة ، الكرمي البكراوي عبد بن حممد - 5
 .70ص مرجع سابق،  أمحد، حاج الصديق : ينظر - 6
 20القرن وبداية 19 القرن ّناية خالل الشعبية اخلزاانت داخل أدرار، املخطوطات لوالية التارخيية والدراسات األحباث مركز - 7

 .27، ص1987وتيدكلت، وقورارة بتوات
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 احلاج العامل إىل إضافة توات، دخوله املغيلي عند اإلمام هبا كذلك نزل وقد ، اهلجري الثّامن القرن يف العبدالوي
 خترجالّضواحي، ومن بينهم أيضا سيدي موسى بن املسعود الذي  تلك ىف القضاء توىّل  الذي الطّاهر الفاعوين

 أكرادو أحممد والشيخ بسموطة هللا عبد وسيدي أغالد، بقصر اهلواري سيدي :منهم كثر علماء على يديه
 األوارد يف كتبا وراءه خملفا م،1514ه/ 920سنة  جبنتور، وافته املنية عيسى بن أحممد وسيدي بتسفاوت

 املآثر صاحب" ...الدرة الفاخرة: صاحب التنالين القادر عبد بن عمر الشيخ فيه ، قال1والطب واألذكار واملديح
، ومن  ..."2إحسانه عليه وضاعف سره، هللا قدس عن التعريف ونسبه حسبه بُشْهرَة احلميدة، واملكارم العديدة

بني علماء قورارة العالمة سيد احلاج بلقاسم بن احلسني األوسيفي من أعالم القرن العاشر اهلجري تتلمذ على يده 
هـ 1004م الشيخ العابد بن أمحد والشيخ أبو أحممد اجلازويل الذي أسس زاويته يف جازولة عام علماء أجالء منه

كما أسس زاواي أخرى ببدراين  وفاتيس ومتصلحت ، وقد خترج على يديه علماء أجالء منهم أوالده م،  1595/
حيىي املنيعي، وحممد بن عبد  السبعة وحممد بن عبد العزيز الزاوي، واحلاج حلسن جد شرفاء كايل وجنتور، واحلاج

 .3الكرمي البداوي، وعبد الكرمي األنصاحلي
 أنه الرواايت حيث تذكر العلمي نشاطها يف أثّروا لكنهم هبا يستقروا مل توات علماء على مر كما                   

 القرآن حيفظ منهم واحد كل  علماء معه عشرة مصطحبا الطربلسي ابي ابن ورد م/1485ه 890 عام يف
 ونظموا أبهلها واحتكوا بتوات طافوا إخل،...احلاجب ابن وكتب املذهب املالكي، أصول وبعض خليل وخمتصر

  .4وزواايها مبساجدها حلقات الدروس
وهذا ما كان له األثر  5وقد كان هلؤالء العلماء دور ابرز يف إدخال العلوم واآلداب إىل اإلقليم                

 وتونس، اجملاورة كفاس، األقطار صيتهم بلغ م، وقد17ه/ 11القرن  خالل شهدها العلمية اليت ضةالبالغ يف النه
. وهذا ما جعل الوفود تفد إليهم ألخذ العلم واالستفسار عن املسائل الفقهية 6الغريب الّسودان وبالد ومصر،

 العويصة، ابإلضافة إىل رحلة بعضهم لنشر الدعوة خاصة يف بالد السودان.
II. 2- :أعالم احلركة العلمية خالل الفرتة املدروسة 

                                                           

 .71مرجع سابق، ص محد،أ حاج الصديق : ينظر - 1
الطيب  خزانة خمطوط، الفاخرة يف ذكر ما بتوات من العلماء واألشراف، الدرة ، املهداوي التنالين القادر عبد عمر بن - 2

 .02رقم ورقة أدرار،-الشاري، كوسام

 .75-73مرجع سابق، ص أمحد، حاج الصديق : ينظر - 3

 16.ص الكرمي البكراوي، مصدر سابق، عبد بن حممد - 4

 . 43ينظر: زينب ساملي ، مرجع سابق، ص - 5

 .115-113ص  ،مرجع سابق ، فرج حممود فرج : ينظر - 6
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يف هذه  ظهر لِّما ، اهلجريني عشر والثّالث عشر القرنني الثّاين يف أّوجها احلركة العلمية بلغت                  
، ذلك ، ويعد القرن الرابع عشر للهجرة امتدادا للفرتة السالفة 1لّفات علمية مؤ من فيها أُّلف وملا علماء من الفرتة

أن مظاهر احلركة العلمية ال تكاد تتمايز بني هذه القرون الثالث. ونظرا لكثرة العلماء يف هذه الفرتة وألن املصادر 
 بعضهم: واملراجع املختصة تغين عن الرتمجة هلم مجيعا، سيتم االكتفاء بذكر

 عاملاً  خاً شي وكان م،1632هـ/1042 سنة البكري الشيخ ولد بن عبد الكرمي: البكري الّشيخ -
 حممد والشيخ اجلزائري قدورة سعيد والشيخ ،علي الوقرويت بن حممد السيد شيوخه من عاماًل، عارفاً 

 عمر بن حممد الشيخ عن التصوف طريقة اخلرشي، أخذ اإلمام من إجازة له كما التوايت، القاضي
 حممد :األربعة أبناؤه منهم الطلبة من كثري عنه مجع أخذ الفنون، شىت يف االجتهاد كثري كان ، البداوي
سنة  تويف م،1680-ه1092 سنة توات ويل قضاء ،الكرمي وعبد وحممد، القادر، وعبد الصاحل،
 .2 ـ1720ه/ 1133

 بن أمحد بن القادر عبد بن عمر أبو حفص الشيخ هو التينالين: عبد القادر بن عمر الّشيخ -
فدرس  مشائخها، عن العلم وأخذ فاس إىل انتقل ،م1686هـ/1098عام تينيالن بقصر ولد ، يوسف
إىل  رجع م1721ه/1129 سنة ويف بفاس، القرويني جبامع دّرس واحلساب، والبيان والنحو التفسري
أبو  الشيخ منهم: العلماء من مجع عليه ودرس والقضاء، واإلفتاء للتدريس وتصدر تينالن، رأسه مسقط

م، من 1739هـ/1152عام  األول ربيع من خلون اللي لثالث تويف التينالين، وأبو زيد اجلنتوري زيد
 العلمي سنده فيها وأورد العلم طلب إىل رحلته فيها أرخ اليت3 فهرسته أتليف من خّلفه ما أشهر

 .4والصويف
 حممد : منهم مشايخ عدة عن العلم أخذ: أمحد الّرقادي بن املصطفى حممد بن عمر الشيخ -

 5م1744/هـ1157عام تويف ، شعري ديوان له ، وايتالت عومر بن املقداد والشيخ بن الصاحل

                                                           

 الواثئق خالل من اترخيية للهجرة دراسة عشر والثالث عشر الثّاين القرنني خالل واألزواد توات : حوتية الصاحل حممد : ينظر - 1
 .1/273 ،2007 ، اجلزائر، العريب دار الكتاب احمللية،

 احلميد ؛ عبد119؛ حممد عبد العزيز سيد عمر، مرجع سابق، ص103ص  ، مرجع سابق ،أمحد حاج الصديق : ينظر - 2
 .33ص ، بد الرمحان بن حسان، أدب اإلجازة؛ ع129بكري، مرجع سابق، ص

 القادر التِّّنِّالين عبد احلاج بن عمر سيدي شيوخ الشيخ فهرس  عبد الكرمي طموز، حتت عنوان: حتقيق طرف من حققت - 3
 والعلوم اإلنسانية العلوم بقسنطينة، كلية منتوري جماين، جامعة م(، مذكرة ماجستري، إشراف: بوبة1739-ه1152الّتوايت)ت

 .2011االجتماعية،
عبد  ؛ فهرس 83 ص عمر، مرجع سابق، العزيز سيدي عبد ؛ حممد117أمحد، مرجع سابق، ص حاج الصديق :  ينظر - 4

 السنة ، اجلزائر بشار، جامعة يعمر، بن حممد : إشراف ، ماجستري مذكرة ، بعثمان الرمحن عبد : حتقيق :الّتوايت عمر بن نالرمح
 .34-33؛ عبد الرمحان بن حسان، مرجع سابق، ص 78، ص2009-2008 اجلامعية

 . 277زواد، صواأل توات : حوتية الصاحل ؛ حممد127ص ، بعثمان، مرجع سابق الرمحن عبد :  ينظر - 5
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 بكر أيب بن عثمان بن محيدأ بن هو أبو عبد هللا حممد بن أبّ  :ير زمأب امل بن حمّمد الشيخ -
 الشيخ عن الفقه أخذ ،م1982هـ/1094عام  أولفضواحي مدينة   بقرية أوالد احلاج ولد ي،ر مز امل

 له ، الّشعر ونظم واألدب والنحو الّلغة يف الرقادي برع ىاملصطف بن عمر والشيخ املقداد، الصاحل حممد
 الشعر ويف ، وسّلم عليه هللا صلى مدح الّنيبّ  يف عديدة قصائد له كما شىت فنون يف مؤّلفات عّدة

م، ودفن مبقربة سيدي عثمان 1747هـ/1160 سنة الثانية مجادى من العاشر يف تويف ، التعليمي
 .1أبولف

 عبد العايل الفقيه عمه وعن ابن والده، عنالعلم  أخذ  :الّتوايت هيمراإب نب عبد الرمحن الشيخ -
 شىت، فنون يف املتون مجلة من عنه وأخذ حفص، أيب الشيخ على تتلمذ كما الرمحن، عبد بن أمحد بن

 سنة تويف والتوحيد، الفقه يف منظومات عّدة له كما خليل، على خمتصر شرح له والفتوى، التدريس توىل
 .2م1747/ه1160

هو أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن حممد بن علي اإلنصاحلي : الشيخ عبد الرمحان اجلنتوري -
عبد العايل  على يد الشيخاجلنتوري اجلوراري ، عاش يف القرن الثاين عشر للهجرة، تتلمذ على يد أبيه و 

عبد احلكم، والفقيه عبد الرمحن وممن خترج على يديه الشريف حممد عبد العايل بن  .بن أمحد اإلنصاحلي
بن عمر التنالين وحممد عبد اجلبار بن أمحد التنكرامي. ومن آتليفه حاشية على عبد الباقي الزرقاين ، وله 

 ،نظم مساه: معونة الغرمي يف قضاء دين الغرمي ه، ولشرح على خمتصر خليل من اخلطبة إىل ابب النكاح
 3م.1747هـ/1160م تويف يوم اإلثنني من مجادى األوىل عا

 ابلتنالين، التوايت، املشهور عمر بن الرمحان عبد زيد هو أبو: نالينيعمر الت بن الرمحن عبد الشيخ -
 القادر عبد بن عمر حفص أيب الشيخ على درس علمية، لعائلة ، م بتينالن1709هـ/1121 سنة ولد

 اجلنتوري، بن إبراهيم الرمحن عبد زيد أبو : منهم مشايخ يد على تتلمذ فاس كما من قدومه بعد الّتنالين
 السوقي صاحل بن أمحدو  ي،ر ّزمأّب امل بن هللا عبد أبوو  الكنيت، الرّقادي املصطفى حممد عمر بنو 

 عبد بن أمحد والشيخ الغماري، حممد صاحل بن الشيخ على وتتلمذ سجلماسة ىلإ رحل، و التكروري
 الكرمي عبد بن احلقّ  عبد القاضي أحد مستشاري اتية، وكانالّتو  الداير يف لإلفتاء تصّدر اهلاليل، العزيز

 بن حممد الشيخ مجعها وفتاوى تقاييد جمموعة :منها مؤّلفات، عّدة لهو  ،الفلك يف أرجوزة لهو  ، البكري
 حجازية، ورحلة التنالين، زيد أيب أجوبة يف غاية األماين هكتاب يف البلبايل امللك عبد بن الكرمي عبد

 عليه تتلمذ لشيوخه، وقد فيها ترجم اليت املكنون وفهرسته الكتاب إعراب يف الّسمني الدر وخمتصر

                                                           

 . 111عمر، مرجع سابق، ص سيدي العزير عبد ؛ حممد87-85ص ، مرجع سابق أمحد، حاج ينظر: الصديق - 1
 واألزواد، توات حوتية، الصاحل ؛ حممد36 ص ، املعاين التمنطيطي، جوهرة احلقّ  عبد بن الكرمي عبد بن حممد :ينظر - 2

 .34عبد الرمحان بن حسان، مرجع سابق، ص ؛ 279ص
 92-91ص، مرجع سابق، أمحد حاج الصديق : ينظر - 3
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 املربوك بن الزجالوي، والشيخ حممد حممدأ بن حممد والشيخ حمّمد، ابنه منهم املشايخ من جمموعة
م 1775/ه1189 صفر سنة 29 األحد ليلة تويف البلبايل، الرمحن عبد بن حمّمد البداوي، والشيخ

 .1هناك ابلقرافة الصغرى ودفن احلجّ  من عودته أثناء رمبص
 من أحممد بن عبد هللا الونقايل، له العديد الشيخ تتلمذ على يد الشيخ حممد بن املربوك اجلعفري: -

وله مرثية يف حق شيخه عبد الرمحن بنن عمر التنيالين،  -صلى هللا عليه وسلم–القصائد يف مدح النيب 
 .2م1781ه/1196تويف عام 

اشتغل بعلم الفلك ، وألف شرحا على  من أعالم إقسطن بنواحي دلدول،الشيخ احملفوظ القسطين:  -
منظومة بن سعيد السوسي ، وقد مدحه صاحب الدرة الفاخرة، فقال فيه: " كان عاملا صاحلا متفننا يف 

  3.م 19/ه13علوم شىت" عاش خالل القرن 
د بن عبد الكرمي احلاجب عاش يف النصف األول من هو عبد هللا بن حمم: الشيخ عبد هللا احلاجب -

القرن الثالث عشر للهجرة أخذ العلم يف أربع سنوات بعد إهانته من طرف بعض العوام ابجلهل تتلمذ 
على يد احلاج حممد بن عبد الرمحان البلبايل، له حاشية على املختصر، وشرح على ابن مجاعة، تويف عام 

 . 4م1847ه/1261
م ، درس على عبد هللا البلبايل بكوسام، 1886هـ/1300ولد عام محد ديدي: الشيخ سيدي أ -

خترج على يده علماء أجالء مثل احلاج حممد بلكبري واحلاج حممد بكراوي ، تويف عام 
 . 5م1951ه/1366

ابملغرب تبحر يف العلوم ،  م1911هـ/1325ولد عام الشيخ موالي أمحد الطاهري اإلدريسي:  -
أن مر ابلسودان وشنقيط ، نزل بسايل وأنشأ مدرسة دينية ، تويف ابملغرب سنة مث قصد توات بعد 

   .6م ، من مؤلفاته: نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات1983هـ/1399

                                                           

؛ عبد الرمحان 225مرجع سابق، ص بعثمان، الرمحن ؛ عبد100-99: حممد عبد العزيز سيد عمر، مرجع سابق، ص ينظر - 1
 .35بن حسان، مرجع سابق،  ص 

مرجع سابق،  أمحد، حاج يقبودة . نقال عن : الصد–أاب سيدي جعفري، ترمجة حلياة الشيخ، زاوية سيدي حيدة  - 2
 154-153ص
 .93املرجع نفسه، ص  :  ينظر - 3
 .110-109، صسابقأمحد، مرجع  حاج الصديق :ينظر - 4

 .110املرجع نفسه، ص:ينظر - 5

؛ موالي التهامي غيتاوي، اإلشراق الكبري يف فضائل الشيخ سيدي حممد بن 172مرجع سابق، ص أمحد، حاج الصديق - 6
 .17؛ حممد عبد العزيز سيد عمر، مرجع سابق، ص105، ص2002سة الوطنية للنشر واإلشهار، اجلزائر، الكبري، املؤس
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هؤالء بعض العلماء الذين عاشوا خالل الفرتة املدروسة وقد بقيت بصمتهم ابرزة من خالل الكتاتيب           
 نية والكتب اليت ال يزال جّلها خمطوطا.واملدارس القرآ

II. 3- مظاهر احلركة العلمية يف اإلقليم 
 : الكتاتيب -أ

الكتاتيب مجع ُكتَّاب، وهو احملل الذي جيتمع فيه الصبيان لطلب علوم الدين على يد معلِّّم يسميه                
يتلقى  اليت االبتدائية املدارس مبثابة أهل توات "الطالب"، وعادة ما يكون الكّتاب جبوار املسجد. وقد كان هذا

 .                      1القرآن حفظ تكون ما غالبا واليت األوىل العلوم املتعلم فيها
 املعلم، حول التالميذ فيتحلق فهو يُفرش ابلرمل النقي أو احلصري أاثثه ببساطة الكّتاب وقد ُعرف               

 وقطع القصب أقالم و اخلشبية كاملصاحف واأللواح تعليم الصبيان يف لتستعم أخرى أدوات إىل إضافة هذا
 أو اجلامع. أو احملضرة أبقربيش التواتيني بلغة الكّتاب ، ويدعى الصمغ واملمحاة من دواة و الصلصال

 ناملتو  النبوية وبعض الكرمي ومعرفة بعض األحاديث القرآن حفظ الطور هذا التالميذ يف وحيّصل             
 ملحة و والعبقري واألوجلي عاشر ابن ومنت وأحكام التجويد، وتعد األحاديث النووية يف التوحيد والفقه املبّسطة

 يتدرجون هبم مث تالميذهم تدريس يف املشايخ عليها يعتمد اليت أبرز املتون من اإلعراب واألجرومية وحتفة األطفال،
 .2اخل ... النحو أو العقيدة أو الفقه يف سواء إىل الصعب السهل من

 :القرآنية( الزوااي )املدارس -ب
 كالقيام العبادات التعليمي، ومتارس فيه و الثقايف و الديين الطابع وذ املكان هي ذلك              

 هذا واملساكني، الفقراء إطعام السبيل، و عابري الدرس، وهو حمل الستقبال حلقات فيه ابلصلوات، وتنظم
 . 3زخارفها و الدنيا من اهلروب و العبادة إىل لالنقطاع الزهاد بعض قبل من ااناختاذها مك عن فضال

 وهذا األمر ينطبق اإلفريقية عامة، القارة بربوع اإلسالم دعائم تثبيت يف رئيسيا دورا الزوااي وقد لعبت               
 ه يف حلهم وترحاهلم، وسعيهم يف بناءوالتزامهم بنشر  رحالهتم ألخذ العلم بكثرة اشتهروا الذين توات علماء على

 .اإلطعام العلم، وزوااي زوااي قسمني:  الزوااي وقيامهم ابألدوار اليت بنيت ألجله هذه الزوااي، وهي تنقسم إىل
، وميكث فيها  الكرمي عادة القرآن بعد حفظ إليها التلميذ وتعد زوااي العلم امتدادا للكتاتيب يتوجه                

 والفقه الّتوحيد متون يتلّقى وفيها خيضع لنظام داخلي جماين اإلطعام واإليواء، ،عن أهله إال يف املناسبات منقطعا

                                                           

 ،ماجستري مذكرة ،التاسع هجري القرن إىل السابع القرن من واألدىن األوسط املغربني بني الثقافية العالقات إبراهيم بلحسن،  - 1
 .77ص ،2005-2004 التاريخ، تلمسان، قسم

؛ 36-35؛ وعبد الرمحان بن حسان ، مرجع سابق، ص61-58مرجع سابق، ص أمحد، حاج الصديق :  ادة ينظرلالستز  - 2
 .55-52زينب ساملي ، مرجع سابق، ص

 27ص العريب، دط، دت، الفكر دار بوزريعة، ابجلزائر، والقراءة العلم زوااي حممد، ينظر: نسيب - 3
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 أيب ابن رسالة إىل شيخه به ينتقل عاشر ابن وعي قد يكون أن بشكل معمق ، فبعد 1والتفسري واحلديث والّلغة
 األفعال إىل ألفية ابن مالك فالمية األجرومية فمن حوالن يف أيضا و خليل، خمتصر إىل ذلك مث بعد القريواين، زيد

 2.اإلجازة تسمى ، شيخه له مينحها علمية شهادة على الطور هذا ّناية الطالب يف ويتحّصل دواليك، وهكذا
ها على الرغم من بساطة الوسائل املعتمدة يف الكتاتيب والزوااي إال أن املهام اليت حققتها وال تزال حتقق             

اإلسالمية  الثقافة بنشر واالهتمام صغارا وكبارا، للطلبة القرآن عظيمة وجليلة ، وهذا ما يتجلى من خالل حتفيظ
عرب الدروس اليت تلّقن للتالميذ، وهذا ما أسفر عن نبوغ علماء أجالء وأئمة جنباء، هلم من التكوين  والعربية

السودانية  الوثنية واملمالك الصحراوي اإلقليم عرب البعيدة ألقطارا يف اإلسالم نشر إىل العلمي والرتبوي ما أّهلهم 
، وال تزال هذه 3الرعية حال إصالح و احلكم إدارة كيفية السودانية إىل املمالك حكَّام إرشاد يف واإلسهام

وعي املدارس حىت يومنا هذا حتمل راية العلوم اإلسالمية وتسعى إىل احلفاظ على املوروث اإلسالمي ونشر ال
 واملعرفة لدى األجيال الناشئة ، وإن تغريت أعالمها وبعض معاملها.

 التأليف: -ج
يُعّد تدوين العلوم بشىت أنواعها مظهرا من مظاهر احلركة العلمية، وقد حظيت توات منذ زمن                     

كتابتها واحملافظة عليها ويف هذا   بعيد هبذا املظهر الذي يتمثل يف املخطوطات اليت كان للزوااي والعلماء الفضل يف
يقول أبو القاسم سعد هللا: الغالب أن الزوااي هي اليت كانت ترعى املكتبات؛ التصاهلا ابلدين والعلم، وقد عرفت 
منذ القدم أبّنا سوق رائجة للكتب، وأن بعض عائالهتا الدينية قد كّونت مكتبات معتربة، ... وكان علماء توات 

 .4تنسخوّنا من بعضهم أو من علماء آخرينيؤلفون الكتب ويس
األكثر هي ه( 13للهجرة ) ه( والثالث عشر12وكانت الفرتة املمتدة بني القرن الثاين عشر )                

انتعاشا حيث: "شهدت توات خالل هذه الفرتة حركة علمية واسعة، غذهتا ظاهرة االستنساخ والتأليف، فنمت 
 .5ات فيها"اخلزائن وزاد عدد املخطوط

                                                           

 .59مرجع سابق، ص أمحد، حاج ينظر: الصديق - 1

-245ص مرجع سابق، حوتية، الصاحل ؛ حممد268-161ص 1 ،ج العلية الرحلة ، بلعامل ابي حمّمد  :لالستزادة ينظر - 2
270. 

 ، جملة)م16-15 (الغريب ابلسودان اإلسالمية احلضارة ترسيخ يف الزاينية تلمسان علماء ينظر: مبخوت بودواية، دور - 3
 .261، ص2006غرداية، ديسمرب-اجلامعي املركز والدراسات، العدد األول، للبحوث الواحات

 .5/371، 1998ينظر: سعد هللا أبو القاسم ، اتريخ اجلزائر الثقايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، دط،  - 4

 .92فرج، مرجع سابق، ص حممود فرج - 5
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واليت تعد خزّاان معّبأ  1ولذا فقد ُعرف اإلقليم التوايت على امتداده بغزارة خزائنه اليت تتجاوز اخلمسني خزانة 
ابملخطوطات، فمن هذه اخلزائن ما يوجد مبنطقة قورارة )تيميمون( ومن أشهرها: خزانة ملطارفة وخزانة سيدي 

د وخزانة ابدراين وخزانة فاتيس وخزانة زاوية الدابغ ، ومنها ما يوجد بلقاسم زاوية سدي بلقاسم وخزانة أوالد سعي
بتوات الوسطى ومن أبرزها: خزانة كوسام وخزانة ابعبد هللا وخزانة تيليالن وخزانة ملوكة وخزانة زاوية سيدي حيدة 

غيلي وخزانة زاقلو، ومن بودة وخزائن البكراويني ابلزاوية البكراوية ومتنطيط وخزانة الشيخ حممد بن عبد الكرمي امل
هذه املكتبات ما يوجد مبنطقة تيديكلت ومن أشهرها: خزانة الفالنيني أبقبلي وتوجد بقصر ساهل وخزانة زاوية 

 الشيخ أيب نعامة الكنيت أبقبلي وخزانة املنصور أبقبلي ومكتبة الشيخ حممد ابي بلعامل.
ذه اخلزائن فإّنا متنوعة يف فنوّنا، خمتلفة يف علومها، وإن  وعلى كثرة املخطوطات املوجودة يف ه                 

كانت العلوم اإلسالمية أكثر وفرة من غريها مبا يف ذلك الفقه وأصوله والتفسري وعلومه واحلديث ومصطلحه 
والتصوف وطرقه، وأتيت علوم العربية يف الدرجة الثانية وعلى رأسها النحو فالصرف الذي ال يكاد ينفصل عنه يف 
العديد من املتون واحلواشي، والبالغة واخلط والعروض، كما حتتفظ اخلزائن ببعض املخطوطات اليت تثبت اهتمام 
التوايت ابلفنون األدبية اليت قد تنفرد مبخطوط خاص هبا كقصائد املديح، وقد تكون متناثرة يف خمطوط أو أكثر  

 .واإلجازات كالوصااي
III. الفنون األدبية اليت عرفها اإلقليم: 

األدب جبزأيه، الشعر والنثر؛ وقد غلب على أشعارهم الدعاء والتوسل واملديح  أهل تواتَعرف                    
، وهذا ما يظهر من خالل قصائدهم الفصيحة 2النبوي واملدح والفخر والراثء والعتاب واالعتذار والشعر التعليمي

حممد بن أب املزمري ، الشيخ إيداو علي، حممد بن املربوك وامللحونة، ومن الشعراء الذين نبغوا يف هذا الفن "
. أما النثر فقد  3نالين"يالبداوي، اننة عائشة بنت حممد املربوك البداوي، البكري بن عبد الرمحان بن الطيب الت

ألديب طرقوا معظم دروبه "وإذا استثنينا فينَّ القصص واألمثال خلصوصيتهما يف األدب العريب عموما فإننا جند ا
وابإلضافة إىل األمثال والقصة ميكن أن نستثين املقامات  4التوايت قد كتب يف كل الفنون األدبية األخرى تقريبا"

إال أن التوايّت إن مل يطرق األمثال والقصة كتابة يف شكلهما الرمسي فقد  -حسب علمي-واملناظرات واملسرحية 
نواع النثرية اليت عرفها أدابء توات اخلطابة والرسالة والوصية عرفهما مشافهة يف صورهتما الشعبية، ومن بني األ

 وأدب الرحلة واإلجازة والرتاجم والسري، والنقاط التالية تبني بعض تفصيالت املوضوع.

                                                           

 .245-1/135يف أقاليم توات،  األدبية احلركة ، ينظر: أمحد جعفري - 1

 .245-1/135يف أقاليم توات،  األدبية احلركة أمحد جعفري،لالستزادة:  - 2

 .202مرجع سابق، ص أمحد، حاج الصديق 3 -

 .2/97يف أقاليم توات،  األدبية احلركة أمحد جعفري، - 4
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III. 1- :اخلطبة 
احلرب؛ و عرف العرب اخلطابة منذ العصر اجلاهلي، فكانت وسيلتهم إلذاعة األخبار يف السلم                   

تعملوها للوعظ واإلرشاد والتوجيه ونشر مستجدات القبيلة، كما اختذوها وسيلة لالحتشاد وشحذ مهم الفرسان فاس
 يف الغزو.

وقد مرت اخلطابة أبطوار أتثرت فيها مبا طرأ على احلياة الدينية والسياسية واالجتماعية من صدر                  
، وقد ظهر هذا التأثر يف مضامينها وأغراضها وأنواعها فتباينت من اإلسالم إىل العصر األموي مث العصر العباسي

عصر آلخر مراعية حاجيات كل عصر مزدهرة ابزدهاره ومنحطة ابنطاطه، " وحني تدهور األدب العريب يف 
يف  العصور التالية حىت عصر األتراك ابتت اخلطابة تقليدا أكثر منه إبداعا وفنا، ومالت إىل الراتبة فظهر التكلف

أسلوهبا وطابعها العام واقتصرت أغراضها على املناسبات الدينية، يكرر فيها اخلطيب معاين السابقني ولكن 
 1أبسلوب ضعيف وصياغة جامدة".

وظلت اخلطب على هذا احلال فظهر ذلك يف اخلطب التواتية لتكون دينية صرفة ال تتجاوز                     
معة وخطبة العيد و خطبة النكاح ، ال خترج يف معظمها عن بعض القوالب اجلاهزة، املساجد، متمثلة يف خطبة اجل
   2يف أقاليم توات(. األدبية ومن مناذجها ما ذُكر يف)احلركة

III. 2- الرسالة: 
مرت الرسالة العربية أبطوار خمتلفة منذ نشأهتا حىت العصر احلديث وهذا ما مت التطرق إليه يف                      

، وقد عرف التوايت الرسالة أبنواعها املختلفة؛ علمية ورمسية وإخوانية، وإن كانت اإلخوانية أوفر 3صل األولالف
وتتعدد مواضيع الرسائل حسب .  4حظا، " وحتت غطاء الرسائل اإلخوانية جاءت معظم مراسالت أدابء توات"

رسل واملرسل إليه ، فتكون راقية بليغة مكتنزة أغراضها اليت وضعت لتأديتها، وختتلف لغتها وأسلوهبا ابختالف امل
ابحلكم والفوائد بني العلماء، وأتيت متواضعة بسيطة بني العوام عادة، "فالرسائل املوجودة يف بعض اخلزائن كثرية 
وخمتلفة يف مواضيعها وأساليبها وأنواعها، من بينها رسائل لغتها عادية متواضعة قد تبلغ درجة العامية ... ومنها 

 .   5رسائل راقية وبليغة كتبها علماء يف أغراض خمتلفة"

                                                           

 .16عبد هللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص - 1

 .126-119يف أقاليم توات، ص األدبية احلركة ، أمحد جعفري - 2

 .28-20الفصل األول، ص - 3

 .127يف أقاليم توات، ص األدبية احلركة ، أمحد جعفري - 4

 .14، ص2011ينظر: عبد القادر نيكلو، من رسائل علماء توات، جملة النخلة، العدد السابع،  - 5
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والرسائل املدروسة يف الفصل األخري تعرض مناذج متنوعة من الرسائل التواتية خالل الفرتة املمتدة بني القرن الثاين 
 عشر والرابع عشر للهجرة.

III. 3-  :الوصية 
جاهليتهم، واهلدف الذي تصبو إليه هو: احلث  الوصية من الفنون العتيقة عند العرب منذ                    

على اتباع سبل اخلري والتحلي ابلشمائل الكرمية، واالبتعاد عن املنهيات والتخلي عن الصفات الذميمة، وعادة 
ما تكون من األب البنه، ومن األم لبنتها، ومن الشيخ لتلميذه، أي أّنا من الكبري الذي خرب احلياة وأحواهلا إىل 

ربة، فهي " أتيت كخالصة جتربة احلياة ، وحيرص فيها املوصي على إبداء نظرته للدنيا مبتغرياهتا األقل خ
 .1املختلفة"

وعلى هذا النحو عرف التواتيون الوصية، فهي عندهم تقصر لتكون يف صفحة واحدة أو                   
 من اآلايت واألحاديث واألشعار صفحتني، وتطول لتكون مليئة ابلنصائح واإلرشادات املدعومة ابلكثري

م( اليت 1750ه/1163واألمثال واحلكم؛ كوصية الشيخ سيدي احممد بن عبد الرمحن املشهور أبيب نعامة )ت 
 . 2( صفحة38بعث هبا إىل أحد تالميذه، وقد وردت يف أزيد من مثان وثالثني )

ية أمورهم من طرف اآلابء ألشخاص يتومسون ومن الوصااي ما كان توصية بكفالة األبناء وتول                
فيهم الصالح ورح السؤولية؛ كوصية الشيخ موالي علي بن موالي الزين، البن عمه موالي علي بن موالي 

  3احممد يف أمر تربية ولده الشيخ موالي عبد هللا الرقاين وإنفاقه وتعليمه القرءان.
III. 4- :أدب الرحلة 

واتيون هذا الفن، إذ أرّخ بعضهم لرحالته اليت كانت يف سبيل أداء احلج والعمرة عرف الت                       
أو طلب العلم  داخل الوطن أو خارجه، فكانت هلم عالقات تربطهم ابملراكز العلمية اجملاورة وهذا ما ذكره سعد 

م يف هتلمسان قد جعلتهللا حني قال: "وكانت صلة أهل توات جبامع القرويني وعلماء املغرب وعلماء إفريقيا و 
 إىل إثراء العلوم ابملنطقة وتنوعها، "فقد األمصار خمتلف يف ابلعلماء االحتكاك ، فأدى4مكانة يغبطون عليها "

 .5املنطقة" هبذه العلم نشر يف جد هام أتثري ذات الغريب السودان بالد إىل التواتية العلمية الرحالت كانت

                                                           

 .98يف أقاليم توات، ص األدبية احلركة ، أمحد جعفري - 1

 .103 -100، ص نفسهينظر: املرجع  - 2

 .100 -98ينظر: املرجع نفسه، ص - 3

 .5/371أبو القاسم سعد هللا، مرجع سابق،  - 4

 .87، ص1964القاهرة، دط،  الشعب، مطابع دار التكرور، بالد اتريخ يف امليسور إنفاق فوذي ، حممد بن - 5



 هـ14هـ إلى القرن 12إقليم توات من القرن                                         الفصل الثاني              

54 
 

الت يف ذاهتا تعد واثئق اترخيية تتضمن عادات وتقاليد الشعوب اليت تعّرف كما أن هذه الرح                   
عليها الرّحالة، وهي ابإلضافة إىل ذلك تتخللها ملسات أدبية أقرب ما تكون إىل فن القصة ، ويف هذا يرى 

عامة ، وأسلوب الرحالت ميتاز 1"شوقي ضيف"، رفعا للتهمة اليت ترى أن األدب العريب مل يعاجل فن القصة
ابلتسجيل والوصف اإلنشائي التعبريي، ويعتمد على املالحظة الدقيقة املباشرة، أو على اخليال حني يكون 

، وهذا يتشابه مع خصائص القصة، ولكن 2الوصف للطبيعة أو الكون أو غريها مما ينفعل به األديب الرحالة 
دماهتا وخوامتها وبعض الفقرات املتناثرة، فجاءت الرحالت التواتية مل حتظ إىل حّد بعيد هبذه اخلصائص إال يف مق

 .3يف معظمها واثئق اترخيية أكثر منها أدبية
ولعل الشيخ سيدي عبد الرمحان بن ابعومر هو أشهر من أرّخ هلذا النوع من األدب يف إقليم توات، نظرا لِّما ورد 

 .4رحالت ودّوّنا بنفسهعن الشيخ حممد ابي بلعامل أبن الرّحالة املذكور قام يف حياته أبربع 
 

III. 5- :اإلجازة 
رواية  من له ما وإسناد عنه الّتحديث يف اإلذن للطالب الّشيخ ينقل "اإلجازة هي أن                        

؛ كأن يقول الشيخ للطالب أجزت لك أن تتحدث يف علم كذا، 5اإلجازة" مشتقات من لفظاً  ذلك يف مستعمالً 
لبة طلب اإلذن من الشيخ ابإلفتاء أو التحدث يف علم ما، وهذا ما يسمى أو كتاب كذا. كما ميكن للط

 تركوا وإجازة فقد استجازة ، األدب من الّلون هذا يكتبون وشيوخها توات علماء بعض كان ابالستجازة،  "وملّا
 دبية، "وقد، وعادة ما كانت اإلجازة واالستجازة ُتكتب يف قالب خمصوص ال خيلو من اللمسات األ6منه" الكثري
 أو نثري، شعري قالب يف فتأيت ، استدعاءاهتا أو تلك اإلجازات بكتابة يعتنون الشيوخ أو الطلبة من كل كان

                                                           

 .6، ص1956ينظر: شوقي ضيف، فنون األدب العريب، دار املعارف، مصر، دط،  - 1

 .57د هللا الركييب، مرجع سابق، صينظر: عب - 2

 .144، ص األدبية احلركة ، ينظر: أمحد جعفري - 3

، 1حممد ابي بلعامل، الغصن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ  سيدي عبد الرمحان بن عمر التنيالين، دار هومة، اجلزائر، ط - 4
 .04، ص2005

 قيمتها منهجيته. تطورها.(للهجرة  عشر الثاين القرن ّناية إىل لّنشأةا منذ املغرب علماء الرتغي، فهارس املرابط هللا عبد - 5
 م،1999ه/1420 ،1 ط املغرب،-تطوان اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية منشورات ، السعدي امللك عبد جامعة  )العلمية

 .70ص

 .27عبد الرمحان بن حسان، مرجع سابق، ص - 6
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. ومعظم اإلجازات التواتية خالل الفرتة من القرن الثاين عشر 1والصّياغة" وحسن الّصناعة العبارة جبودة ميتاز
 .2والعلوم الشرعيةللهجرة وحىت القرن الرابع عشر كانت يف الفقه 

III. 6- :أدب الرتاجم والسري 
يف الرتاجم والسري، جمموعة من املؤلفات اليت حفظت تراجم رجال  علماء تواتكتب                 

 املنطقة من علماء وقضاة وصاحلني ومنها:
ْلف للشيخ سيدي عمر بن عبد القادر، وجوهرة املعاين فيما ثبت لديَّ من علماء األَ  3الدرة الفاخرة 

ملؤلِّفهما حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكراوي،  5اإلسالم بعد املغرب أخبار يف األقالم ، ودرة4الثاين
أبخبار بعض عمر البداوي، وإعالم اإلخوان  بن حممد ملؤلفه 6توات قصور أبدع من عن الروات ونقل

للشيخ  7يف أخبار علماء تواتاألعيان للشيخ احلسن بن سعيد البكراوي، وقطف الزهرات  السادات
للشيخ موالي أمحد  8سيدي عبد العزيز سيد اعمر، ونسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات

 الطاهري اإلدريسي. 
كانت هذه حملة عن الفنون األدبية اليت عرفها التواتيون خالل الفرتة املمتدة من القرن الثاين عشر                  

عشر للهجرة، فعلى الرغم من اهتمامهم ابلعلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية " لكن هذا ال يعين أبدا،  إىل القرن الرابع
وخزائن املخطوطات إىل  9أّنم أمهلوا بقية العلوم األخرى، كالطب، والفلك، واحلساب، والتوثيق، والتقاليد،..."

 يومنا هذا تشهد على ذلك. 
                                                           

 .42، صنفسهاملرجع  - 1

 ظر: عبد الرمحان بن حسان، أدب اإلجازة.لالستزادة ين - 2

أدرار؛ خزانة عبد القادر -بودة حيدة، جعفري، زاوية سيدي  سيدي أاب أدرار؛ خزانة-خمطوط ، خزانة بن الوليد، ابعبد هللا - 3
 أدرار.-أبدغا علي بن سليمان موالي أدرار؛ خزانة-كوسام الشاري،

 أدرار.-ارفةخمطوط، خزانة أوالد بن عبد الكبري، املط - 4

 جعفري، وخزانة أوالد بن عبد الكبري. سيدي أاب خمطوط، خزانة - 5

 جعفري. سيدي أاب خمطوط، خزانة - 6

 مبطبعة دار هومة ابجلزائر. 2002كتاب مطبوع سنة   - 7

 الطاهري. هللا عبد موالي وتعليق كتاب مطبوع من حتقيق  - 8

 .187مرجع سابق، ص أمحد، حاج ينظر: الصديق - 9
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 منهج الدراسة والتحقيق:
 

( رسائل من بني الرسائل املخطوطة اليت وقع العثور عليها وقد ُكتبت يف إقليم 10مت اختيار عشرة )               
راسة والتحقيق، وفق جمموعة من توات من القرن الثاين عشر إىل القرن الرابع عشر للهجرة، لتكون مناذج يف الد

 املعايري أمهها:

 تفادي الرسائل اليت سبق حتقيقها. -
 .على غريها تقدمي الرسائل اليت هلا ُنسخ أخرى -
 مراعاة تنوع الرسائل واختالف مواضيعها. -
 وضوح نص الرسالة، وتفادي الرسائل اليت غلب عليها الطمس والتلف.مراعاة  -
 مبتور.أن يكون نص الرسالة كامال غري  -
ل. -  اختيار الرسائل اليت ُعلم قطبيها، وخاصة املرسِّ
 انتقاء الرسائل اليت حتمل التوقيع واخلتم والتعليقات. -

( إخوانية، 03( منها علمية، وثالثة)04إىل ثالثة أنواع؛ أربعة) املدروسة رسائلّسمت هذه الوعليه قُ                
 ، فكانت الرسائلأدبيتهاو لغتها وأسلوهبا قوة اعتمادا على  عها( رمسية، رُتّبت الرسائل حسب أنوا03وثالثة)

العلمية مث اإلخوانية مث الرمسية. ورُتّبت رسائل كل نوع فيما بينها؛ فكانت األقدم أوال، حسب اتريخ كتابتها إن 
لها، فإن مل يُعلم فحسب اتريخ وفاة املرَسل إليه.  ُوجد، وإال فحسب اتريخ وفاة مرسِّ

ونظرا لتعدد املؤلِّفني واختالف مؤلَّفاهتم، كان البد من خطة تكفل الدراسة والتحقيق وتستمد               
 خطواهتا من املناهج العامة لتحقيق ودراسة املخطوطات، فجاءت هذه اخلطة على النحو التايل:

ل واملرَسل إليه إذا مل يسبق ذلك. -ا    التعريف ابملرسِّ

 مؤلفه. نسبته إىل من ابلنص والتحقق التعريف -ب

  .النص أمهية -ج

 منهج املؤلِّف. -د 

 .النسخ وصف -ه

 حتقيق املخطوط.  -و

 ويف حتقيق املخطوط مت العمل وفق جمموعة من النقاط وهي:
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، ووضع ما ][املقابلة بني نسخ املخطوط إن تعددت؛ بوضع ما زيد على النسخة األصل بني معكوفتني -
 ه بني خطني مائلني //، واإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.ورد فيها وسقط من غريها أو خالف

كتابة النصوص وفق مقاييس الكتابة احلديثة؛ حيث مت استبدال الياء ابهلمزة يف بعض الكلمات ومنها:  -
مهزة القطع  ، سبعماية". رسم اهلمزة على األلف يف مواضع السايل، هـــــمُ ـايِّ ــــعَ دَ ، هـــــبُ يِّ اجَ عَ ، هِّ يِـّـــاـــبَ ، آاملبادي"

". حذف األلف من بعض الكلمات مثل: "الكن، ذالك، ةـماماإلِّ ، اإلعالمأفضل، األخبار، ككلمة "
هاذا". استبدال احلروف املكتوبة ابخلط املغريب كحرف الفاء املنقوطة أسفلها، وحرف القاف اليت حتمل 

وضع كلمة "انتهى"  ي(."، ابحلروف املتداولة )ف،ق،ےنقطة واحدة، والياء اليت ترسم على شكل "
  النصوص. ضبدل "هـ، ته" الواقعة يف ّناايت بع

 .اهلامش يف هاعلي لتنبيهاب وصالّنص يفواقعة ال ، وتقومي الكسور العروضيةاإلمالئية األخطاء بعض تصويب -
ها كتابة الكلمات الباهتة ابالعتماد على ما بقي من معامل حروفها والسياق الذي وردت فيه، والتنبيه علي -

 وعلى مواضع الطمس يف اهلامش.
، ومراعاة السياق يف ذلك، والتغاضي عنها إن املعاجم إىل لرجوعاب النصّ  الغامضة يف فرداتامل شرح -

 تكررت يف بقية التحقيق.
 تعريب األلفاظ الواردة ابللغة الفرنسية يف اهلامش. -
ل واملرَسل إليه. -  عنونة الرسائل بذكر املرسِّ
 . عنوان مناسب لكل فقرة ووضع ،اتفقر  إىل الّنصّ  تقسيم -
 وضع عالمات الرتقيم املناسبة يف النص. -
 إضافة بعض العبارات للنص؛ للتوضيح أو التصريح عن حمذوف، ووضعها بني معكوفتني ][. -
وضبطها  ،واألقوال املأثورة الواردة يف النص شعرية،ال بياتواأل نبوية،ال حاديثواأل قرآنية،ال ايتاآل ختريج -

 ابلشكل.
 ص، وعدم اإلشارة إليها إن تكررت.النّ  يف الواردة األماكنو  صياتخالشّ على  نبيهتال -

املخطوطة األصلية، مرفقة ابلنسخ األخرى إن ُوجدت، حسب الرتتيب لرسائل نسخ اويف املالحق مت إدراج صور 
 الذي حققت به.
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إىل الشيخ م( 1797هـ/1212رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي )ت خمطوط حتقيق -1
 م(1828هـ/1244حممد بن عبد الرمحن البلبايل )ت

 التعريف ِبملرِسل واملرَسل إليه  -.ا1

  املرِسل: -1.ا.1

 الشيخ وعن والده عن العلم أخذ ،الزجالوي العامل اببن املعروف ّمدأحم بن حُمّمد هللا عبد أبو الشيخ             
 أفىت اليت الّنوازل فيه مجع ،1الّنوازل وكتاب املعني، املرشد شرح: منها ف،آتلي عّدة له الّتينالن، عمر بن عبدالرمحن

 مجع عليه تتلمذ وغريها، الّتفسري يف ومنظومة ،2 "الغريب ألفية " منظومة منها منظومات، عدة له كما ،والده هبا
 3 .م1797/ه1212 سنة شوال 23 يفيوم الثالاثء  تويف توات، فقهاء من

 ليه:املرَسل إ -2.ا.1

 ومخسني مخس سنة " ملوكة "يف ولد البلبايل، زيد أيب بن القادر عبد بن الرمحن عبد بن حمّمد هو               
 فنشأ يتيماً  والده خّلفه " احلاج سيد " بلقب رفعُ  ولذلك عرفة، يوم 4م(1742هـ/1155) هجرية وألف ومائة

 النّاصح، املؤّدب يد على القرآن رأفق؛ سنني سبع ابن وهو العلم على أقبل ،حسنة تربية وربّته والدته أحضان يف
 لتينالينا عمر بن الرمحن عبد زيد أيب كالشيخل زمانه مشايخ عن العلم أخذ مثّ  ، البلبايل هيمراإب بن هللا عبد الّشيخ

 األدغاغي هللا عبد بن حمّمدأ الشيخ وعن م(1817هـ/1233) حمّمد الشيخ وجنله م(1775ه/1189)ت
 اإلمامة منصب توىّل م(. 1797هـ/1212) الزجالوي العامل بن حمّمد والّشيخ م( 1761هـ/1175) ايلالونق

 للّتدريس، فتصّدر " ملوكة " سهأر  مسقط إىل انتقل ،مثّ  سنني عّدة تمنطيطب موسى بن علي أوالد جبامع واخلطابة
 عبد حمّمد فارس أبو بنها منهم ؛العلماء من غفري مجع يديه على وخترّج والرّتبية، والّتعليم،

                                                           

 وحتقيق،إبشراف: دراسة الزجلوي الدكتوراه حتت عنوان: نوازل جرّادي يف أطروحة مقدمة لنيل شهادة حمّمد بتحقيقه قام - 1
 م.2011-2010هـ/1432-1431قسنطينة، يف  القادر، عبد األمري الدين والشريعة، جامعة أصول بكلّية سطحي، سعاد

 الّشهري الزجلوي حمّمد نظم الغريب: ل شهادة املاجستري حتت عنوان:  ألفّيةمقدمة لني بقادر يف مذكرة القادر عبد حققها - 2
 هـ/1430-1429أدرار، يف  دراية، أمحد اإلنسانّية، جامعة العلوم بكلّية مشري، الطّاهر :ه، إبشراف 1212 ت العامل اببن

 م2008-2009

؛ صديق حاج أمحد، 16 الفاخرة، ص الدرّة التنالين، يوسف بن أمحد بن الرمحن عبد ابن عمر بن القادر عبد حمّمد:ينظر - 3
 .72؛ عبد الرمحن بن حسان، أدب اإلجازة، ص123؛ حممد عبد العزيز سيد عمر، قطف الزهرات ص167التاريخ الثقايف، ص

 140هـ. ص1144ذكر صاحب التاريخ الثقايف إلقليم توات أنه ُولد عام  - 4
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 امبارك بن املأمون حمّمد والشيخ م(1878هـ/1296) البلبايل احلبيب أمحد والّشيخ م(1845هـ/1261)العزيز
 سّنه وكرب عجزه وبعد م(1795ه/1210) سنة توات إبقليم القضاء منصب توىّل ، م(1859هـ/1276) البلبايل
 هجرية وألف ومائتني وأربعني أربع سنة األخرية مجادى السابع من نياإلثن ليلة تويف ،العزيز عبد حمّمد ابنه أخلفه

 .1(م1828/ه 1244)

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب1

ـ( للشيخ م1797/ه1212النص رسالة علمية، أرسلها الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي )ت                  
م(، يبدو من مقدمتها أّنا رّد على رسالة سابقة سأل فيها 1828هـ/1244حممد بن عبد الرمحن البلبايل)ت

حممد بن عبد الرمحن البلبايل شيَخه عن العجلة وعدم التثبت من األمور وخوامتها، فجاء موضوع الرسالة صوفيا 
لصوفية، يتحّدث عن الرجوع إىل أحكام هللا وسنة رسوله، والتأسي مبا عاانه أنبياء هللا وأولياؤه، والعمل حبكم ا

واالعتبار بعاقبة اجلهلة الغفلة ، مّث تطّرق إىل مسات الصوفية، وأورد بعد ذلك بعض شروط الدعاء، مث ذكر أورادا 
 ألهل الصوفية وأفصح عن أصحاهبا وبنّي عدد تكرارها واحلوائج اليت تقضى بوساطتها.

د بن أحممد الزجلوي؛ حيث ُكتب يف وقد ورد يف الرسالة ما يثبت أن صاحبها هو الشيخ حمم                
احلافظ الواعية سيدي حممد بن العالمة  تقدميها: " نصيحة كتب هبا الشيخ العالمة الويل الصاحل الفقيه األديب

سيدي حَممد فتحا بن أمحد امللقب أمحدان الزجلوي"، وُكتب يف ّنايتها: " ما كتبه الشيخ الزجلوي املذكور"، 
خ عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل )ابن املرسل إليه( عن الرسالة األصل اليت  ونسخت الرسالة خبط الشي

كتبها الشيخ الزجالوي؛ حيث قال الناسخ يف تقدميها: " لسيدي والدي سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبايل" 
بن حممد عبد الرمحن وأفصح عن امسه يف ّنايتها فقال:" ومن خطه نقلت، وكتب حممد عبد العزيز بن حممد 

 البلبايل".

 : النص أمهية -.ج1

للنص قيمة دينية تتجلى يف احلث على الرجوع إىل املصادر الشرعية واختاذها أساسا ودستورا يف                 
اذها روحية جتسدها األوراد الصوفية يف اختّ فكرية احلياة، وقيمة أخالقية من خالل التأسي ابألنبياء واألولياء، وقيمة 

 صورة من صور الدعاء املستجاب.

                                                           

املعاين فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاين، خمطوط، خزانة  جوهرة التمنطيطي، احلق عبد بن الكرمي عبد بن حمّمد  :ينظر - 1
؛ عبد 140؛ الصديق حاج أمحد، التاريخ الثقايف، ص49ص الزهرات، قطف عبد العزيز، ؛ حمّمد11بن عبد الكبري، املطارفة، و

 .47-46الرمحن بن حسان، أدب اإلجازة، ص
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أما أمهية الرسالة ابلنسبة ملوضوع البحث فتكمن يف كوّنا متثل ضراب من ضروب الرسائل العلمية                  
 اليت عرفها أهل الوعظ واإلصالح من التواتيني، وهو الرسائل الصوفية.

 منهج املؤلِّف: -د.1

املرَسل إليه فقال: " احلمد هلل وحده وصلى هللا ته ابحلمدلة والتصلية مث السالم على بدأ املؤلِّف رسال              
على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سيدان وبركتنا الفقيه القدوة أفضل السالم، من حمبكم يف ذات 

لنبوية الشريفة واحلكم العطائية،  هللا سبحانه"، مث شرع يف الرد على ما كان قد أُرسل إليه، مستشهدا ابألحاديث ا
 كما ذكر بعض أعالم الصوفية وبعض األذكار اجملرّبة يف طلب احلاجة.

وورد يف النص بعض احملسنات البديعية؛ إذ غلب على مقدمة الرسالة السجع بني الكلمات:                
ناس الناقص بني "الفقراء والفقهاء "، والطباق "الكرمي، اجلسيم، احلكيم، األليم" و"العادية، الفانية، اهلاوية"، واجل

 اإلجيايب احلاصل بني "ظاهر/ابطن" و"األنس/االستيحاش" و"اجللب/الدفع" و"صباح/مساء".

وبرز يف النص انزايح لغوي متّثل يف قوله: "فال الرفع أرجوه وال اخلفض أتقي ألين منصوب لكل                
وية هي: "الرفع واخلفض ومنصوب والعوامل" للتعبري عن معتقد صويف، متجاوزا العوامل"؛ حيث استعمل ألفاظا ن

 بذلك االصطالح النحوي.

 :النسخ وصف -.ه1

 مت العثور على نسختني من املخطوط الذي يتضمن رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي               
، إحدامها مبكتبة  م(1828هـ/1244م( إىل الشيخ حممد بن عبد الرمحن البلبايل )ت1797ه/1212)ت

 كوسام اليت يشرف عليها الطيب الشاري، واألخرى مبكتبة البلباليني بربينكان اليت يشرف عليها الطيب بلبايل.

ل نظرا للعبارة اليت ُكتبت يف آخرها وهي: "                 كتب حممد ويظهر أن نسخة كوسام ليست خبط املرسِّ
" وهو ابن املرَسل إليه، وأما نسخة برينكان مد عبد الرمحن البلبايل رزقه هللا رضاه آمنيعبد العزيز بن حممد بن حم

 فهي ليست اتمة.

وبعد نظر، تبنّي أن النسخة املوجودة مبكتبة كوسام تتمّيز عن األخرى ابألقدمية والتعليقات                 
أن نسخة برينكان خالية من التعليقات، مبتورة اهلامشية، ومتام النص، وحسن اخلط، ومعرفة الناسخ، يف حني 

النهاية، نصها غري كامل؛ وعليه مت اختاذ نسخة كوسام أصال ورُمز إليها ابحلرف )ك(، ورُمز لنسخة برينكان 
 ابحلرف )ب( وهي النسخة الثانية.
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 :النسخة )ك( وصف -1..ه1

، ُكتب يف السطر األول منها: "احلمد هلل يف لوحة واحدة مكتوبة الوجهني جاءت النسخة )ك(                
وحده، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سيدان وبركتنا الفقيه القدوة أفضل السالم" 
ويف السطر األخري ُكتب: "ما كتبه الشيخ الزجلوي املذكور، ومن خطه نقلت، وكتب حممد عبد العزيز بن حممد 

وقبل النص تقدمي للرسالة نصه: "بسملة، نصيحة كتب هبا  ن البلبايل رزقه هللا رضاه آمني"،بن حممد عبد الرمح
الشيخ العالمة الويل الصاحل الفقيه األديب احلافظ الواعية سيدي حُممد ضما ابن العالمة سيدي حَممد فتحا بن 

يل، رمحهم هللا ورضي عنهم وعلينا أمحد امللقب أمحدان الزجلوي، لسيدي والدي سيدي حممد بن عبد الرمحن البلبا
 وعلى املسلمني أمجعني معهم آمني نصها".

سطرا ومتوسط كلمات   31سم عرضا، ومسطرته: 13سم طوال و 19.5ومقاس النص املكتوب                 
 كلمة، وعلى حاشية النص بعض التعليقات اليت تعد تلخيصا لألوراد املذكورة يف النص منها: على  18كل سطر 

أايم"، وعلى يسار السطر  7مدة  787ميني السطر السادس من ظهر اللوحة " قراءة البسملة بَِّعدِّ املشارقة وهو 
يف موضع خال"، والرسالة سليمة من التآكل والتلف، ُكتب نصها خبط مغريب  4277الثامن "قراءة اي سريع 

 حسن دقيق، حبرب أسود اللون.

 :النسخة )ب( وصف -1..ه1

ُكتب يف مكتوبة الوجهني؛   وأما النسخة )ب( فيبدو أّنا كتبت يف لوحتني ُعثر على اللوحة األوىل                
يدان وبركتنا الفقيه القدوة أفضل" وينتهي وعلى س صلى هللا على سيدان حممد وآله. .: "احلمد هللمنها السطر األول

جمّرب أقطع من السيف؛ فجربته نو مرتني ورأيت بركته ما مل يكن إمثا، وإنه الوجه اآلخر من اللوحة عند قوله: "
 "، ومل يعثر على ّناية الرسالة، وهي جمهولة الناسخ.للوقت

سطرا ومتوسط كلمات كل  39سم عرضا، ومسطرته: 10سم طوال و 11ومقاس النص املكتوب                 
 متوسط احلسن نص خبط مغريبالُكتب   د والرسالة خالية من التعليقات، سليمة من التلف، وق كلمة،  11سطر 

 ، حبرب أسود اللون.معتدل السمك

 :حتقيق املخطوط -.و1

 [رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي إىل الشيخ حممد بن عبد الرمحن البلبايل] 
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، وعلى 3/وصحبه وسلم تسليما/صلى هللا على سيدان حممد وآله 2/و/ .1/وحده/احلمد هلل                 
 سيدان وبركتنا الفقيه القدوة أفضل السالم، من حمبكم يف ذات هللا سبحانه.

 وبعد:

 4/املهم/فقد قرأُت كتابك الكرمي، وفهمت خطابك اجلسيم، وما تضمنه من األمر احلكيم، و                
إىل /فلة عن التثبت فيها يف أموره، والغ 5/العجل/الذي أملَّ يف الوقت األليم، املتسبب عما طبع عليه اإلنسان من 

، ويظهر أثر اللطف فيها، وال دواء لذلك أكرب من الرجوع إىل كتاب هللا وآاثر رسوله 7/خبوامتها/تستبني  6/أن
مع أعدائه يف كل زمان ومكان، وما يشري إليه  9/أنبياء هللا وأولياؤه/السالم، وأخبار ما يقاسيه  8[الصالة و] عليه

ابلفرار مما سواه  10/إليه/يت فيها هتذيب النفس، ومحلها على املعرفة ابهلل واإلقبال أهل التصوف من احلكم ال
ن عرف نفسه عرف ربه ابلضرورة، ووجد الراحة من اخللق وتقلبهم يف أخالقهم. ابطنا، فإّن مَ  11/أو/ظاهرا 

واحلجاب، ابألسباب  وحسبك من اجلاهلني به والغافلني عنه ما توّعدهم به يف العاقبة، وما هم فيه من البعد
 12/أن/العادية، واملهاوي الدنية يف الفانية، املفضية إىل اهلاوية. ومن بديع احلكمة يف تسلطهم ابألذية ملخالفيهم، 

                                                           

 (.بسقطت من ) - 1

 (.ب)سقطت من  - 2

 (.بسقطت من ) - 3

 (ب"امللم": يف ) - 4

 (.ب"التعجل" يف ) - 5

 "حىت": يف )ت( - 6

 (.ب"خبوامتها": غري واضحة يف ) - 7

 (.بزايدة يف ) - 8

 (ب"أولياء هللا": يف  ) - 9

 (ب"عليه": يف ) - 10

 (ب"و": يف ) - 11

 (ب"ف": يف ) - 12
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ذلك مما حيملهم على اإلقبال إىل هللا سبحانه ابألنس به واالستيحاش من غريه، ورمبا يظهر خارق العادة مع ذلك 
 الفقهاء يف حاهلم مبا يشغلهم فيه عن هللا غرية منه عليهم. 1/أو/ى الفقراء فيمن يريد منهم التشويش عل

 ]صفات الصوفية[

صنفان: متجردة عن األسباب، ابالتكال على رب األرابب، ال يرون أنفسهم أهال  وهم  يف ذلك                
ين منصوب لكل العوامل، ومتسبب وال اخلفض أتقي أل 2/أرجوه/فال الرفع -للدعاء على أحد إال من َعمَّ ظلمه 

واالهتمام ابجللب والدفع على أنفسهم وعلى كل من ينتمي هلل، وهم الغالب، فيتحصنون ابألوراد  -ابألوراد
 وأشباههم من األئمة املقتدى هبم. 5والنووي 4والشاذيل 3املتنوعة وأبحزاب املشايخ وفوائدهم؛ كالغزايل

 

 

 ]من شروط استجابة الدعاء[
                                                           

 (ب"و": يف ) - 1

 (.ب"أرجو": يف ) - 2

ّ  )حُمَمَّ  - 3 م(حجَّة اإْلِّْساَلم زين الّدين الطوسي 1111هـ/505-م1058هـ/450د بن حُمَمَّد بن َأمْحد أَبُو َحامِّد اْلَغزايلِّ
 رِّيق الّزْهد َوحجالشَّافِّعِّي، اشتغل بطوس، مثَّ قدم نيسابور َواْختلف إِّىَل درس إَِّمام احْلََرَمنْيِّ، مث درس يفِّ النظامية بِّبَـْغَداد، مثَّ قصد طَ 

يـَُقال صنف تِّْسعمائَة َورجع إِّىَل الشَّام َوأقَام بِّدَِّمْشق وانتقل إِّىَل بَيت اْلُمَقّدس مثَّ إِّىَل مصر َوأقَام ابإلسكندرية مثَّ َعاد إِّىَل َوطنه. 
نـَْها: "البسيط"، و"الوسيط"، و"الوجيز"، و"اخلالصة" ، و"إحياء علوم الدين". ينظر999وتسعا َوتِّْسعني ) : أمحد بن ( تصنيفا مِّ

م، 1997هـ/1،1417حممد األدنه وي، طبقات املفسرين، تح: سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، السعودية، ط
 .152ص

م(، رأس 1258هـ/656-م1195هـ/591علي بن عبد هللا بن عبد اجلبار بن يوسف ابن هرمز أبُو احَلَسن الشَّاذِّيل ) - 4
ة، وصاحب األوراد املسماة "حزب الشاذيل". ولد يف بالد " غمارة " بريف املغرب، ونشأ يف بين الطائفة الشاذلية، من املتصوف

زرويل )قرب شفشاون( وتفقه وتصوف بتونس، وسكن " شاذلة " قرب تونس، فنسب إليها، كان ضريرا، وتويف بصحراء عيذاب 
رس الزركلي الدمشقي، األعالم، دار العلم للماليني، يف طريقه إىل احلج. ينظر: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فا

 .4/305م، 2002، 15لبنان، ط

-1233هـ/ 676-631حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي الشافعّي، أبو زكراي حميي الدين ) - 5
 .8/149نسبته. الزركلي، األعالم،  م(، عالمة ابلفقه واحلديث. مولده ووفاته يف نوا )من قرى حوران، بسورية( وإليها1277
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من صميم التوحيد منهم يف القطع أبنه ال يكون يف وقت من األوقات إال ما  1/مع ذلك/وال بد                 
  ودَ رُ وُ  تَ دْ رَ ن أَ :"إِّ  2أراده هللا، وإخالص الدعاء والرغبة إليه بتصحيح التوجه له، كما قال يف احلكم

َ
، كَ يْ لَ إِّ  بِّ اهِّ وَ امل

 ابِّ  كَ يْ لَ إِّ  عَ رَ سْ ال أَ ، وَ ارِّ رَ طِّ ضْ االِّ  لَ ثْ مِّ  يءٌ شَ  كَ نْ مِّ  بَ لَ ا طَ مَ ، وَ كَ يْ دَ لَ  ةَ اقَ الفَ وَ  رَ قْ الفَ  حْ حِّّ صَ فَ 
َ
 ةِّ لَّ الذِّ  لُ ثْ مِّ  كَ يْ لَ إِّ  بِّ واهِّ مل

وكل اسم حضرك فيه ما ذكران فهو اسم هللا األعظم، الذي ال تتخلف الدعوة معه إن جانبت اجلهل  ،3"ارِّ قَ تِّ فْ واالِّ 
ََحدُِّكْم َما ملَْ يـَْعَجْل، يـَُقوُل: َدَعْوُت فـََلْم ُيْسَتَجْب يلِّ ُيْسَتَجابه واالستعجال يف أمره، للحديث: " وهو يف  4"ُب ألِّ

ْن البخاري ومسلم، ويف احلديث أيضا: " يُب ُدَعاًء مِّ َجابَةِّ، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتجِّ إلِّ اْدُعوا اَّللََّ َوأَنـُْتْم ُموقُِّنوَن ابِّ
َها أَْو َصَرَف َعْنُه  وروى أيضا : "رواه الرتمذي  5"قـَْلٍب َغافٍِّل  َما َعَلى اأَلْرضِّ ُمْسلٌِّم يَْدُعو اَّللََّ بَِّدْعَوٍة إِّالَّ آاَتُه إِّايَّ

ثْـَلَها مٍ  ،مَِّن السُّوءِّ مِّ  .6" َما مَلْ َيْدُع إبِِّّمثٍْ أَْو َقطِّيَعةِّ َرحِّ

 

 ]أوراد لقضاء احلوائج[

                                                           

 (.بسقطت من) - 1

هـ، مع شرحني اثنني؛ 1302هـ، ويف القاهرة سنة 1285احلكم العطائية أتليف يف التصوف، طبع يف جملدين يف بوالق سنة  - 2
د زروق الفاسي. األول حملمد النفري الرندي، والثاين لعبد هللا بن حجازي الشرقاوي، وشرحه أيضا سعيد رمضان البوطي وأمح

ومؤلف كتاب احلكم هو أمحد بن حممد بن عبد الكرمي، أبو الفضل، ابن عطاء هللا السكندري، متصوف شاذيل، تويف سنة 
م. ينظر: ادوارد كرنيليوس فانديك، اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، تح: السيد حممد علي الببالوي، مطبعة التأليف 1309هـ/709

؛ عبد هللا بن صاحل بن عبد العزيز الغصن، دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن 200م، ص 1896ـ/ه 1313)اهلالل(، مصر، 
 .73هـ، ص 1424، 1عرض ونقد، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط -تيمية 

ْح الَفْقَر َوالَفاقَ  - 3 َواهِّبِّ َعَلْيَك، َصحِّّ
َ
َة َلَدْيَك "، " َما طََلَب َلَك َشيٌء مِّْثُل االِّْضطِّرَارِّ، ورد يف شرح الفاسي "إِّن أََرْدَت ُوُروَد امل

ْفتَِّقاِّر ". أمحد زروق الفاسي، شرح احلكم العطائية، تح: مصطفى مرزوق ْثُل الذِّلَّةِّ واالِّ واهِّبِّ إِّلَْيَك مِّ
َ
مل ي، دار اهلدى، َوال َأْسرََع ابِّ
 .202، 246، ص2003اجلزائر، دط، 

ََحدُِّكْم َما ملَْ يـَْعَجْل، فـَيَـُقوُل: َقْد َدَعْوُت َفاَل 8/74، البخاري، صحيح البخاري - 4 أَْو  -. ويف صحيح مسلم: " ُيْسَتَجاُب ألِّ
". مسلم -فـََلْم  ْب يلِّ ََحدُِّكْم َما مَلْ يـَْعَجْل، فـَيَـُقوُل: َقْد َدَعْوُت َريبِّّ فـََلْم َيْسَتجِّ احلسن بن احلجاج أبو  ُيْسَتَجْب يلِّ " و " ُيْسَتَجاُب ألِّ

 .4/2095القشريي النيسابوري، املسند الصحيح، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، دط، دت، 

سنن الرتمذي، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، دط، -حممد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الكبري - 5
 .5/394م، 1998

 .5/458املصدر نفسه،  - 6
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يف  3﴾أملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربُّكَ ﴿و 2﴾أملَْ َنْشرَحْ ﴿قراءة  ،1/هولةبس/ومن اجملرَّب لدفع األعداء                 
 ركعيت الفجر، وهو من فوائد الغزايل.

، املداومة على قراءة البسملة بَِّعدِّ املشارقة؛ وهو سبع 6فذكر يف شرح سره 5/األستاذ/ 4وأما جدان                
على أي أمر كان، فإن هللا سبحانه يقضيه، وهو من اجملّرب يف قضاء [ مدة سبعة أايم، 787ومثانون وسبعمائة ]

 احلوائج وإهالك الظلمة. 

نفعنا هللا  -بن أمحد بن أمحاد بن احنيين 8سيدي أمحاد 7/الوحيد/وقرأت خبط الربكة الفاضل                 
 موضع خال مل يسأل هللا شيئا [ مرة يف4277أن من قال "اي سريع" أربعة آالف ومائتني وسبعة وسبعني ] -هبم

 إال أعطاه له، ما مل يكن إمثا، وإنه جمّرب أقطع من السيف؛ فجربته نو مرتني ورأيت بركته للوقت.

:"وإن نزلْت حملة أهل الظلم واهلوى إبذائك، وأردَت إشغاهلم 9ورأيت يف بعض شروح الدمياطي/                
[ مرات، وأشر لناحيتهم بسكني أو أبصابعك، فإّنم 7ا الدمياطي، سبع ]عنك، فاقرأ اآلايت الست اليت ختم هب

، مث قال: "وإن كنَت يف موضع أهل كيد أو حسد فاذكر األبيات مرة، أتمن من مكرهم، ومن 10يرحتلون عنك"
                                                           

 (ب"بسهولة" : سقطت من ) - 1

 سورة الشرح. - 2

 سورة الفيل.  - 3

م، ال يُعرف عنه الكثري. ينظر: عبد العزيز 1607ه/1016حممد بن أيب بكر الزجالوي، أحد أعالم زاجلو، كان حيا سنة  - 4
 . 73، ص1977بن عبد هللا، معلمة املدن والقبائل، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، دط، 

 (بغري واضحة يف )  - 5

يقصد كتاب "السر املغتبط يف املخمس خايل الوسط"وهو مؤلف حيتوي على منظومة يف علم السيمياء )أسرار احلروف(  - 6
 .170وشرح هلا. ينظر: أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص

 (بسقطت من ) - 7

 مل يعثر على ترمجته. - 8

م( له  1515هـ/ 921محد، مشس الدين الديروطي مث الدمياطّي، واعظ مصري أزهري، تويف سنة  )أبو عبد هللا حممد بن أ - 9
كتب منها: املنظومة الدمياطية )خمطوط( يف جامعة الرايض قصيدة التوسل أبمساء هللا احلسىن، والفوائد اجللية يف حل األلفاظ 

 .5/336األندلسية. الزركلي، األعالم، 

 ص. : مل يعثر على الن9،10
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زقه جعلها وِّْردا صباحا ومساء، فال يرى يف مناولته وأسبابه إال اخلري والربكة يف دينه ودنياه وال يرى يف ر 
 .انتهى.1مشقة"

ما كتبه الشيخ الزجلوي املذكور، ومن خطه نقلت، وكتب حممد عبد العزيز بن حممد بن حممد عبد الرمحن البلبايل 
 .2/آمني رزقه هللا رضاه

 

عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل رسالة الشيخ حممد  خمطوط حتقيق -2
حممد بن عبد الرمحن  نبعبد العزيز حممد الشيخ ( إىل م/1871ه1288)ت

 (م4518/ه1261)ت البلبايل
 التعريف ِبملرِسل واملرَسل إليه  -.ا2

 املرِسل: -1.ا.2

 القرن مطلع يف " ملوكة" بقصر ولد البلبايل، امللك عبد بن حمّمد بن الكرمي عبد حمّمد الّشيخ هو                  
 )م1828/ه 1244 ت( البلبايل الرمحن عبد بن دحممّ  :الّشيخني يد على تتلمذ م(19) هجري عشر الثّالث

 إىل م1829/ه1245 سنة انتقل ،(م4518/ه1261)تالعزيز عبد حمّمد وابنهاملعروف ابلشيخ سيد احلاج، 
، فكانت مقصدا لطالب  " اءةر الق دار " تسّمى مدرسة له وفتحوا نعامة أيب أوالد واحتضنه، "اتمر بين "قصر

 وألف ومائتني ومثانني مثان سنة -رمحه هللا– تويف ،القضاء والفتوى وغريها من علوم الدينالعلم يتلقون فيها الفقه و 
، "التنالين زيد أيب أجوبة يف األماين غاية "مسّاه النوازل بعض فيه مجع أتليف له(، م/1871ه1288) هجرية

 لشيءا إالّ  منها يسلم ومل والبشرية الطبيعية العوامل بسبب والّضياع الّتلف أصاهبا ابملخطوطات مليئة نةاخز  خّلفو 
 3. القليل

  املرَسل إليه: -2.ا.2
                                                           

 

 

 .(ب) سقطت من - 2

 بن عبد الكرمي توات:  سيدي حمّمد إلقليم الثقايف ؛ وورد يف الّتاريخ 6الفاخرة، ص الّدرّة عمر، بن عبد القادر حمّمد: ينظر - 3
؛ عبد الرمحن بن حسان، مرجع 135-133 ص أمحد، حاج الصّديق البلبايل.  عبد امللك بن حممد بن حمّمد بن عبد الكرمي

 .97سابق، ص
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الشيخ حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحان البلبايل األملوكي املكىن أبيب فارس، كان آية                     
ا تقيا فاضال عاملا عامال  احلفظ والفهم والذكاء، إماما يف النحو والفقه واألدب والفرائض وغريهيفمن آايت هللا 

نشأ يف أسرة علمية فاضلة  م(،1776هـ/1190) شاعرا أديبا وانظما أريبا ولد سنة تسعني ومائة وألف هجرية
 عمر بن الرمحن عبد بن حمّمد الفقيه عن مث ،فرتىب على األخالق احلميدة والصفات اجلميلة أخذ العلم عن والده

كنه من انصية العلوم الشرعية ورسوخ قدمه يف الفنون العقلية والنقلية وبعد مت م(1817هـ/1233)ت التينيالين
فاشتهر ذكره وذاع  ،موطنه قصر ملوكة يف وحصوله على إجازات علمية من مشاخيه وأساتذته جلس للتدريس

ماء صيته وقصده الطلبة من مجيع مناطق اإلقليم التوايت وحىت من خارجه وخترج على يديه مجع من الفقهاء والعل
وسيدي   م(1859هـ/1276)توسيدي املأمون البلبايل  م(1867هـ/1284)تمن بينهم ابنه سيد البكري

 وسيدي عبد الكرمي بن حممد بن عبد املالك البلبايل م(1878هـ/1296)تأمحد احلبيب البلبايل
 وغريهم. ( صاحب الرسالة املدروسة،م/1871ه1288)ت

حماورات عديدة ومكاتبات مجة "، له  الغنية " كتاب مجع الّتدريس، يف مهمقا وقام والده،ز عج بعد القضاء توىّل 
 مع بعض الفقهاء والعلماء، كما أن له شعرا جيدا طرق فيه شىت األغراض وإن كان يغلب عليه طابع املدح والراثء.

 1 .ودفن مبسقط رأسه (م4518/ه1261)سنة إحدى وستني ومائتني وألف هجرية -رمحه هللا- تويف

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب2

عبد الكرمي بن حممد بن النص رسالة علمية تتكون من جزأين؛ اجلزء األول أرسل به الشيخ حممد               
 حممد بن عبد الرمحن البلبايل بنعبد العزيز حممد الشيخ ( إىل م/1871ه1288)تعبد امللك البلبايل 

( أبيات من الشعر، عدا املقدمة اليت تتضمن السالم والدعاء، واسم 10 عشرة )(. وجاء يفم4518ه1261)ت
ل واملرَسل إليه. أما األبيات فهي نص سؤال عن حكم فقهي يتعّلق بَدْين رجل غاب وترك إخوانه،  ونسب املرسِّ

أنه من حقه ومنعه وبعد زمن قدم ابنه من األرض اليت يقيم هبا ومعه مال قّدمه ألعمامه، فادعى صاحب الدَّْين 
 األعمام ذلك.

على املسألة، وجاء يف مخسة  عبد العزيز البلبايلحممد الشيخ هو جواب من الرسالة واجلزأ اآلخر              
 ( أبيات؛ يرى فيها أبن املال من حق األعمام وليس من حق الرجل.05)

                                                           

؛ أمحد بن 141 ص أمحد، مرجع سابق، حاج ؛ الصّديق61-55ص ينظر: حممد عبد العزيز سيد عمر، مرجع سابق، - 1
؛عبد الرمحن 129-127، ص2010حسان، الشجرة املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية الركانية، مطبعة دار هومة، اجلزائر، 

 .97بن حسان، مرجع سابق، ص
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عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل  وورد يف الرسالة ما يثبت أن قطبيها مها: الشيخ حممد            
(؛ م4518ه1261)ت حممد بن عبد الرمحن البلبايل بنعبد العزيز حممد الشيخ ( و م/1871ه1288)ت

"، وجاء يف من خدميه وتلميذه حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل  حيث ُكتب يف مقدمة الرسالة: "
 البيت األخري من نص السؤال:

 هُ ـــلُ صْ ي أَ ارِّ صَ نْ األَ  كِّ الِّ مَ  لُ ـــــجنَْ  دٌ مَّ حمَُ   هْ دُ ـــــــالِّ وَ وَ  مِّ ـــــيرِّ ـــــــكَ ـال دُ ــــبْ ـــــعَ  هُ ــــــــلُ ئِـّـاــــقَ وَ 

البلبايل، ويؤّكد ذلك ما جاء يف  عبد العزيزحممد الشيخ "، وهي كنية  ال شيخه أاب فارسئسا وورد يف املقدمة:"
الشيخ حممد ". ويبدو أن أجابه شيخه سيدي حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايلفنص اجلواب "

ال ئمن األبيات سا هكاتبة فكر  يَّ نِّ ومما نتجته بُ كتب املخطوطة خبط يده، فقد بدأها بقوله: "  البلبايل عبد الكرمي
 ".، تهلئط الساخبوُكتب يف ختامها " ،"شيخه

 : النص أمهية -.ج2

علمية، يتضمن حكما فقهيا جازما من طرف عامل ملِّّم بقضااي  وثيقة كونه يف الّنص أمهية تكمن               
ْين، ميكن االستناد إليها يف الصور اليت أتيت على شكلها. كما حيمل قيمة أخالقية؛  الدِّين يف مسألة من مسائل الدَّ

 ملا يوحي به من العالقة املتينة بني التلميذ وشيخه.

وأضافت الرسالة للبحث ضراب آخر من ضروب الرسائل العلمية، يعد األكثر شيوعا بني علماء                
اليت اختذها العلماء وسيلة للنقاش والبحث واملسائلة. كما تضيف للبحث نوعا جديدا  وهو الرسائل الفقهية ؛توات

 من أشكال الرسائل على مستوى الشكل؛ وهو الرسائل الشعرية.

 منهج املؤلِّف: -د.2

بدأه بعد جاءت الرسالة نصا شعراي مكوان من جزئني؛ يتضمن اجلزء األول نص السؤال،                   
ل واملرسل إليه فقال: " والتصلية احلمدلة صلى هللا على سيدان حممد  ،احلمد هلل وحدهمبقدمة تضّمنت اسم املرسِّ

حممد عبد الكرمي بن ك وتلميذ كمن خدمي... ال شيخه أاب فارس، ئبيات سامن األ هة فكر كاتبيَّ نِّ مما نتجته بُ  وآله،
 "، مث أعقبها بعشرة أبيات حتمل السؤال.حممد بن عبد امللك البلبايل

 واجلزء اآلخر حيمل نص اجلواب بدأ ببيت شعري يتضمن التحية فقال:

 هُ ـــبُ ــيْ طَ  حُ فَ نْـ يَـ  حِّ ــــيالرِّ  جِّ ــــيرِّ أَ  مُ اَل ـــسَ   ةً ــــــــــبَّ ــــحَ ـــمَ  يُّ ـــــــفِّ ـــصَّ ــا الــــهَ ــــيُّ أَ ــيَ  كَ ـــيـْ لـَ عَ 

 مث تاله أبربع أبيات حتمل اجلواب.
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ووردت أبيات الرسالة هائية مضمومة على حبر الطويل يف جزأيها، ومل تسلم بعض أبيات اجلزء األول            
 من اخللل العروضي كقوله:

 هُ ـــلُ صْ ي أَ ارِّ صَ نْ األَ  كِّ الِّ مَ  لُ ـــــجنَْ  دٌ مَّ حمَُ   هْ دُ ـــــــالِّ وَ وَ  مِّ ـــــيرِّ ـــــــكَ ـال دُ ــــبْ ـــــعَ  هُ ــــــــلُ ئِـّـاــــقَ وَ 

 وكان ميكنه تفادي ذلك لو قال مثال:  

 هُ ـــلُ صْ أَ  يِّّ ارِّ صَ نْ األَ  كِّ لِّ امَ اْبُن  أَبُوُه،  دٌ مَّ حمَُ  ،مِّ ـــــيرِّ ـــــــكَ ـال دُ ــــبْ ـــــعَ  هُ ــــــــلُ ئِـّـاــــقَ وَ 

وظهر يف الرسالة بعض احملسنات البديعية؛ اليت متثلت يف السجع احلاصل يف املقدمة، ومن ذلك                
 ".الليايل...البلبايل "، "الدوام...التام"، "الوساوس...أاب فارس"

وتلميذه"، كما ال يفتأ يعرتف مبكانة  من خدميه: "ويبدو تواضع املؤلِّف من خالل الرسالة يف قوله               
 كَ يْ لَ عَ "، ويبادره الشيخ ابلوّد يف مطلع رّده فيقول:"انَ خَ يْ شَ  بْ جِّ أَ  ...انَ خَ يْ  شَ ايَ أَ  ...ال شيخهئسا شيخه فيقول: "

 ".ةً بَّ حمََ  يُّ فِّ ا الصَّ هَ يُـّ أيََ 

 :النسخ وصف -.ه2

عبد الكرمي بن حممد بن رسالة الشيخ حممد طوط الذي يتضمن نسختني من املخالوصول إىل مت                
 حممد بن عبد الرمحن البلبايل بنعبد العزيز حممد الشيخ ( إىل م/1871ه1288)تعبد امللك البلبايل 

بلبايل، واألخرى مبكتبة برينكان اليت  مد، إحدامها مبكتبة ملوكة اليت يشرف عليها حم(م4518/ه1261)ت
 قادر بعزي.يشرف عليها عبد ال

إىل  البلبايل عبد الكرمي بن حممدالشيخ حممد فنسخة ملوكة تتضمن نص السؤال الذي أرسله                 
 وتتضمن اإلجابة أيضا، أما نسخة برينكان فتتضمن نص السؤال فقط. حممد البلبايل بنالشيخ عبد العزيز 

جودة مبكتبة برينكان هي األم؛ ألّنا ُكتبت خبط صاحبها، وبعد متّعن ونظر، تبنّي أن النسخة املو                 
بينما النسخة املوجودة يف مكتبة ملوكة جتمع السؤال واجلواب وتعليقا على الرسالة، مما يدل على أن الرسالة مل 

ذ ُتكتب من طرف مرسلها وإمنا ُكتبت بعد الرد فجمعت بني الرسالة وجواهبا وأضيف هلا التعليق؛ وعليه مت اختا
نسخة برينكان أصال ورُمز إليها ابحلرف )ب(، ورُمز لنسخة ملوكة ابحلرف )م( وهي النسخة الثانية، ومت إضافة 

 اجلواب الوارد يف النسخة )م( أثناء التحقيق.

 :النسخة )ب( وصف -1..ه2
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مما " والتصلية ا بعد احلمدلةعلى وجه لوحة واحدة، ورد يف السطر األول منهالنسخة )ب(  تُكتب                
 "، ويف ختام نص الرسالة قال: الوساوس ال شيخه أاب فارس، أبعده هللا منئمن األبيات سا هة فكر كاتبيَّ نِّ نتجته بُ 

  حُمَمٌَّد جَنْـــــُل َمالِّكِّ األَْنَصارِّي َأْصلُـــهُ   َوقَــــائِـّـلُـُه َعـــــْبــــُد الـَكـــرِّيـمِّ َوَوالِـّـــُدهْ 

 : خبط السائل ته.ودونه ُكتب

سطر، ومتوسط كلمات  أ 11سم عرضا، ومسطرهتا 7.5سم طوال و8ومقاس النص املكتوب                   
، واخلط الذي ُرسم به النص سليمة من التلفكلمة، والرسالة خالية من التصويبات والتعليقات،   12كل سطر 
 ن، حبرب بين اللون معتدل السمك.مغريب حس

 :سخة )م(الن وصف -2..ه2

مما و ، احلمد هلل وحدهُكتب املخطوط على وجه لوحة واحدة، ورد يف السطر األول منه: "                  
 "، ويف ختام نص الرسالة قال:ال شيخه أاب فارس، أبعده هللا من الوساوسئمن األبيات سا هة فكر كاتبيَّ نِّ نتجته بُ 

 هُ رَ ــــطْ عِّ  مُ ظْ النَّ  نَ َــ يّ ـــبَ  ابُ وَ ـــا جَ ذَ هَ فَـ   هُ ـــالُ مَ  لُ ـجْ النَّ  هِّ ـى بِّ ـــــــتَ ي أَ ذِّ ـــال نُ وْ ــــكَ َو 

 على جوابه، قال فيه: عبد العزيز البلبايلحممد الشيخ  ودونه تعليق منظوم للشيخ سيد البكري ميدح فيه والده

 هْ ــــــقُ ارِّ وَ بَـ  تْ حَ اَل  نيَ حِّ  لَ اَل ي اهلِّ اكِّ حيَُ   هِّ ــــــابِّ وَ ــــــي جَ ِــّـــــي فدِّ ــــــــــــالِّ وَ  رُّ دَ  هِّ لَّ لِّ ــــفَ 

   هْ ــــــــبُ ئاجَ عَ  تْ نَ ابَ  دِّ جْ َـ امل اءِّ  مسََ ا يفِّ ـمسََ   بٍ ـلِّ َخـــ رَ ــــيْ غَ  هُ فَـّـــزَ  اقِّ ـَمذَ ال ـــذُ يلَـــذِّ 

    هْ ـــــــــلُ ــــــــيِّ اَل ـــأ عَ رَ ـــــــبْ ـــتَ  نَّ ــــــهِّ ــــبِّ  ةٍ ــــــيَّ ــــــافِّ ــعَ وَ   ـَــةٍ مـحْ رَ وَ  لٍ ـــضْ ـفَ  لَّ ـــــكُ   هُ ــــلَ اإلِّ  اهُ زَ ــــجَ 

 هْ ـــــمُ ئـاــــعَ دَ  بِّ ـــيـاللبِّ  امِّ ــــهَ ـــفْ ألَِّ  اءً ـــــفَ ـــشِّ   ساً سَّ ؤَ ا مُ يحً حِّ صَ  هاً قْ  فِّ ىَت الفَ  ادَ فَ أَ 

  هْ ـــــــبـُ اهِّ يَ غَ  ىَن ـــجتُْ  انَ ـــطَ لْ ا سُ ــبَ ى أَ ادَ ــنَ وَ   1رهــــري ال رقة عني أمــــا أمــــمَ هْ مَ وَ 

 هْ ـــــعُ الِّ وَ  طَ يلِّ  تْ دَ بَ  دْ قَ  رٍ حبَْ  ولِّ  طُ يفِّ وَ   مْ ا هلَُ دَ بَ  دْ قَ  هِّ نِّ سْ حُ  ضِّ بْ نَـ ي بِّ مِّ ظْ نَ وَ 

 وبعده ُكتب:

 .ل كذا تئمن خط السا

                                                           

 .شطر غري واضح - 1
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ل منه "ومن جوابه وُكتب حتت الرسالة وما يتصل هبا، نص حيمل مسألة فقهية، ورد يف السطر األو             
لبعض الفقهاء، فإن صدر أبن واجد الطعام ساقطا على الرتاب يف املسجد مترا كان أو غريه" ويف ّنايته ُكتب "من 

 خط املذكور أعاله كذا ته".

سطرا، ومتوسط كلمات   16سم عرضا، ومسطرهتا 12.5سم طوال و15ومقاس النص املكتوب                
اية السطر التاسع خرجت عبارة "عبد الرمحن البلبايل" عن مقاس النص املكتوب كلمة، ويف ّن  15كل سطر 

ورد  ،"، والرسالة خالية من التصويباتعندما قال: "فأجابه شيخه حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل
واخلط الذي ُرسم به النص  ،وظهرت هبا عالمة ترقيم متثلت يف الفواصل )،( تصل ابلنص،وقد ا املذكور هبا التعليق

 اللون معتدل السمك، وأصاب اللوحة متّزق بسيط يف ّنايتها اليسرى سلِّم النص منه.  بين غامقمغريب حسن، حبرب 

 :حتقيق املخطوط -.و2

 بنعبد العزيز حممد الشيخ إىل عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل رسالة الشيخ حممد ]
 [وجواهبا لبلبايلحممد بن عبد الرمحن ا

 1يدان حممد وآله/صلى هللا على س. /احلمد هلل وحده

ال شيخه أاب فارس، أبعده هللا من الوساوس، بعد ئمن األبيات سا هة فكر كاتبيَّ نِّ مما نتجته بُ  2[و]              
موضحا 6[و] فاحتا للمعضالت، 5ت/زل/، ال 4/الدوامعلى /التام، والرمحة والربكة تشمله  3/عليك/السالم 

 1ك/من/يطلب 8[و] ،حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل 7ك/وتلميذ كخدمي/للمشكالت، من 
 : 3[من حبر الطويل]يف النظم  نصهالة  أالليايل، عن مس 2/مر/الدعاء الصاحل على 

                                                           

 سقطت من )م( - 1

 زايدة من )م(. - 2

 "عليه": يف )م( - 3

 "ابلدوام": يف )م(. - 4

 "زال": يف )م( - 5

 زايدة من )م(. - 6

 "خدميه وتلميذه": يف )م( - 7

 زايدة من )م(. - 8
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 [نص السؤال]

 4هُ ــــــــــلَّ وَ ـــــــمُ  ابِّ وَ ـــــاجلَ ــــي بِّ ـــِــّ نّ إِّ ــــ فَ ينِّ ـــــــبـْ جِّ أَ   ا وْ دَ ـــتَ اهْ  اسُ النَّ  كَ ي بِّ ا الذِّ نَ خَ يْ  شَ ايَ أَ 

 هُ ـــــالَ ــــصَ ـفِّ  6/ادَ رَ أَ / دْ ـــقَ  هِّ ـــــيْ ــــلَ ــعَ  ــــــنٌ يْ دَ وَ    اانً وَ خْ إِّ  كُ رُ ـــتْ ـــيَ  مُثَّ  بُ ــــيــغِّ ـيَ  5ذْ ـــال نِّ ــــــعَ 

 هُ دَ اَل ــبِّ  ومُ رُ ـــــــى يَ ــــــــــتَ أَ  دْ ـــــــقَ وَ  7/رَّ ـــقَ اْستَـ /  ي ذِّ ـــــــال هِّ ــــــــعِّ ـــضِّ وْ ــــمبَِّ  لٌ ـــــــــــجنَْ  هُ ـــلَ  انَ ــكَ َو 

 هُ ــــلَ  نْ رَ ْظهي مِّ ـــــهِّ ــعِّ ـــمجَْ  وْ أَ  8/هِّ مِّّ عَ / ىَل إِّ    هُ ـــــــــــولَ ـــــصُ وُ  ــبَــنَّ لُ ـطْ يَ  الٍ ـــــــــمَ ـِـــّــــب اءَ ــــــجَ وَ 

 دهــلوَ وَ  رِّ ــــــــــــــــيــــــمِّ األَ  دَ ــــــــنْ ـــــعِّ  ـُـــــــــُذهُ بــــنْ ـــيَ وَ    هِّ ـــــــــــولِّ ـــــصُ وُ  لَ أَبِـّــــيـــــهِّ قَــــْبـــــــ ىَل إِّ  وعٌ ـــــجُ رَ 

 هُ ـــــــــنَّ ذَ ــــخُ أْ ــ تَ اَل ــفَ  :واـــــالُ ـــــــقَ  هُ ـــــامُ ـــــمَ ــــعْ أَ وَ    قَـــــَضـــــــاَءهُ  نَّ دَ ــــــصِّ ــقْ ـيَ  9ميُ رِّ ــــــالغَ  امَ ــــقَ ــفَ 

 هُ ــــــــونَ ـــعُ دَّ ـيَ  مُ ــــــاهُ وَ ـــــعْ ى دَ لَ ـــــعَ  مْ ـــاهُ ــــهَ وَ    هِّ ــــــــــــميِّ رِّ ــــغَ  الَ ــــــسَ رْ ي إَ ــــــعِّ دَّ ــيَ  وَ ــــــاهُ ـــهَ فَـ 

يقتَ  لتَ نا ال زِّ خَ يْ شَ  بْ جِّ أَ   مْ ـــهِّ ميِّ رِّ ــغَ  لِّ ـــجنَْ  دِّ ــنْ عِّ  نْ ـــمِّ  مْ ــــهِّ سِّ فُ نْـ ألَِّ   عاهُ رْ تَـ وَ  ضِّ

                                                                                                                                                                                     

 "منه": يف)م(  - 1

 "ممر":يف )م(. - 2

 زايدة من )م(. - 3

قل من اهلوى، يـَُقال وهّله احْلّب: إِّذا حريه. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، الكليات "مولّه": من الَوَله، والوله ذَهاب اْلع - 4
 .398معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدانن درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، دط، دت، ص

 "الْذ": أي الذي، ُسّكنت إلقامة الوزن. - 5

 "رَاَد": يف )م(. - 6

": يف )م(."أَ  - 7  قـَرَّ

 "عمهم": يف )م( - 8

ُهَما َغرمي َصاحبه. أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، مجهرة اللغة، تح: رمزي منري  - 9 نـْ د مِّ "الغرمي": املتداينان كل َواحِّ
 .2/781م، ابب )رغم(، 1987، 1بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط
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 1هُ ـــلُ صْ ي أَ ارِّ صَ نْ األَ  كِّ الِّ مَ  لُ ـــــجنَْ  دٌ مَّ حمَُ   هْ دُ ـــــــالِّ وَ وَ  مِّ ـــــيرِّ ـــــــكَ ـال دُ ــــبْ ـــــعَ  هُ ــــــــلُ ئِـّـاــــقَ وَ 

 .2تهى/خبط السائل. ان/

 فأجابه شيخه سيدي حممد عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحن البلبايل :]

 [نص اجلواب]

 هُ ـــبُ ــيْ طَ  حُ فَ نْـ يَـ  حِّ ــــيالرِّ  جِّ ــــيرِّ أَ  مُ اَل ـــسَ   ةً ــــــــــبَّ ــــحَ ـــمَ  يُّ ـــــــفِّ ـــصَّ ــا الــــهَ ــــيُّ أَ ــيَ  كَ ـــيـْ لـَ عَ 

 هُ ــــنـُ يْ عَ  كَ لَ  اً ـــفـاشِّ كَ   اابً وَ ـــــجَ  دُ ـــيرِّ ـــــتُ   يذِّ ـــــــــالـــبِّ  كَ ــــبُ ــيجِّ أُ  دْ ــــــقَ  يّنِّ إِّ ــــفَ  دُ ـــعْ بَـ وَ 

 هُ ـمُّ عَ  كَ لِّ ذَ ى بِّ ظَ حيَْ  لْ بَ  لُ جْ النَّ  هِّ بِّ   ىتَ ي أَ الذِّ  ضَ بْ قَـ  نِّ يْ الدَّ  لِّ هْ ألَِّ  سَ يْ لَ فَـ 

 هُ ـــــــنُ ــــــيْ ــبَ  انَ ـــــبَ  دٍ ـــالِّ وَ  الِّ ـــــمبَِّ  اطَ ــــــحَ أَ   مْ ـــــــهِّ ــنِّ ــيْ دَ  نَ وْ ــــوا كَ ـــــتـُ بـَ ثْ ا أَ ـــا مَ ذَ اء إِّ وَ ــسَ 

َ ـــبَ  ابٌ وَ ـــا جَ ذَ هَ فَـ   هُ ـــالُ مَ  لُ ـجْ النَّ  هِّ ـى بِّ ـــــــتَ ي أَ ذِّ ـــال نُ وْ ــــكَ َو   هُ رـَ ـــــطْ عِّ  مُ ظْ النَّ  نيَّ

 .3[، انتهىل كذائمن خط السا

 

 الّتنالين الرمحن عبد بن البكريرسالة الشيخ سيد  وطخمط حتقيق -3
 ( إىل موالي أمحد بن موالي املهدي التارداليتم/1920ه1339)ت

 التعريف ِبملرِسل واملرَسل إليه  -.ا3

 املرِسل: -1.ا.3

                                                           

 السؤال، وبه خلل ميكن جتاوزه لو قال مثال: هذا البيت يتضمن اسم ونسب صاحب - 1

، حُمَمَّدٌ   أَبُوُه، اْبُن َمالِّكِّ األَْنَصارِّيِّّ َأْصلُـــهُ   َوقَــــائِـّـلُــــــــُه َعـــــْبــــُد الـَكـــــــرِّيـــــمِّ

 

 سقطت من )م(. - 2

 زايد من )م(. - 3
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 وسفبن أمحد بن أحممد بن عمر بن أمحد بن ي الطّيب بن الرمحن عبد بن البكري سيدالشيخ                    
 سعيد، بن احلسن سّيدي خاله يد على القرآن حفظ ،1البكرية اويةلز اب م1844/ه1260عام  ولد الّتنالين،

له نظم مساه"املعيار يف ذم  فات،ؤلَّ املو  قصائدالعديد من ال له واحلديث، والّتفسري واألدب والعربية الفقه عنه وأخذ
 التحذير من أكل حلم احليوان املريض، وأخرى يف طبائع االستقصاء للنظار" وقصيدة يف عيوب النفس، وقصيدة يف

األجناس، وشرح هلمزية البصريي، وشرح يف أوصاف اخليل، ونصائح األشراف فيما يؤدي إليه الشاهي من 
  .2 م /1920ه1339 سنة األوىل مجادى أوائل األربعاء فجر بزوغ رأسهاألضداد واإلسراف. تويف مبسقط 

 املرَسل إليه: -2.ا.3

موالي أمحد بن موالي املهدي التارداليت، مل يعثر له على ترمجة، ولكن من خالل الرسالة يتبني أنه                 
من أشراف قصر اتردالت احملادي لقصر أوالد إبراهيم ببلدية تيمي. ويظهر أنه من األصدقاء اخلواص للشيخ، كما 

هذا الصديق، والواردة يف ديوانه املخطوط، معلومات دقيقة يتبنّي من خالل رسائل البكري اليت كان يراسل هبا 
 راقية ال يستوعبها العوام، مما ميكن القول أبنه كان على حظ وافر من املعرفة.

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب3

( إىل م/1920ه1339)ت الّتنالين النص رسالة علمية، أرسلها الشيخ البكري بن عبد الرمحن             
موالي أمحد بن موالي املهدي التارداليت. يتحدث موضوعها عن اإلمثد؛ بدأ احلديث فيها عن املواد اليت ُتصنع 
منها األدوية، مث خّص منها اإلمثد وبني حمّله يف الطب النبوي، مث ذكر أبن له أجناس خمتلفة أفضلها اإلمثد 

وقاية وحفظ لصحة موجودة ابلعني قبل  -نظرا خلصائصه-ن اإلمثد األصبهاين، وتطّرق بعدها إىل التأكيد على أ
أن يكون دواًء ملرض أو سقم ابغت، وبنّي بعد ذلك كيفية حتضري الدواء وحفظه ومدة صالحيته وأداة استعماله 

مث والوقت املفضل الستعماله، ونّبه على االستعمال الفردي للدواء وأدواته احتياطا ووقاية للعني من العدوى، 
حتّدث عن أنواع األدوات املستعملة والتفضيل بينها، ومواد تعطري الدواء، وفّصل يف الغاية من استعماله، وأضاف 

 يف اخلتام منافع أخرى لإلمثد.

                                                           

ي، تتبع إداراي لبلدية تيمي من والية أدرار، أتسست مركزا للعلم بفضل الشيخ الزاوية البكرية:  تقع يف الناحية الشرقية من تيم - 1
م( أبمر من أبيه سيد البكري. الصديق حاج أمحد، التاريخ الثقايف 17سيدي حممد بن البكري يف القرن احلادي عشر للهجرة )

 . 143إلقليم توات، ص

-1/162العلية،  الرحلة  بلعامل ابي حمّمد ؛148-146ص ات،تو  إلقليم الثقايف أمحد، التاريخ حاج الصّديق ينظر: - 2
 .109-105؛ حممد عبد العزيز سيد عمر، قطف الزهرات، ص219
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البكري بن عبد الرمحن التنيالين؛ وذلك يف اخلتام  الشيخ هو اكاتبه أن ثبتيُ  ما رسالةال يف ورد وقد            
"، وهذا ما يبنّي أنه كتبها خبط كم حممد البكري بن حممد عبد الرمحنقِّنّ وكتب حمبكم و  يف قوله: " حني صرّح ابمسه

يده ويؤكد ذلك ما ورد يف بدايتها من قوله: " ومما كاتبُت به الشريف "، كما أن الرسالة موجودة ضمن ديوانه 
 املخطوط.

ليت تصدرها جمموعة القروط، يف عددها السابع، سبتمرب وورد ُجلُّ نص الرسالة يف جملة النخلة ا                
، يف دراسة وحتليل بقلم: عبد القادر 15-14، حتت عنوان "من رسائل علماء توات"، يف الصفحة 2011

كم قِّنّ وكتب حمبكم و "، مث انتقل إىل قوله: " والسالم واعلم أن اإلمثد فيه منفعة كبريةنيكلو. وانتهت عند قوله: "
"، مع بعض التصحيف والتحريف ونقلة العني. وقد أثبت الباحث ي بن حممد عبد الرمحن، كان هللا لهحممد البكر 

 أن الرسالة أرسلها الشيخ البكري إىل موالي أمحد التارداليت.

 : النص أمهية -.ج3

د" ومنافعه.   صفة طبية، حتمل الكثري من املعلومات حول مادة "اإلمثو  كونه يف الّنص أمهية تكمن               
 كما تؤرخ الرسالة للمستوى العلمي التجرييب خالل هذه الفرتة. 

، فتتمثل يف كوّنا فرعا جديدا من فروع الرسائل العلمية؛ البحث ملوضوع رسالة ابلنسبةال أمهّية وأّما              
 وهو الرسائل الطبية.

 منهج املؤلِّف: -.د3

 املنيف، وعلى األحب العطر الفائح الشريفته ابلسالم على املرَسل إليه فقال: "بدأ املؤلِّف رسال                  
"، مث تطّرق إىل موضوع الرسالة وهو "اإلمثد" الربكة سيدان وموالان أمحد جنل األمثل سيدان وموالان املهدي التارداليت

يوم جتلى هللا قتباسات كقوله: "وتدرّج يف احلديث عنه، مستشهدا ابألحاديث النبوية وبيت من الشعر، وبعض اال
، وظهر يف النص بعض 1﴾فـََلمَّا جَتَلَّى َربُُّه لِّْلَجَبلِّ َجَعَلُه دَكًّا﴿" مقتبسا ذلك من قوله عز وجل: للجبل فجعله دّكاً 

، "األرواح،األشباح" و"املستدام ،العام ،التاماحملسنات البديعية؛ متثّلت يف السجع احلاصل يف الكلمات املتوالية "
 ". إال أن هذه اللمسات كانت قليلة لطبيعة املوضوع.املشرق/املغربوالطباق اإلجيايب احلاصل بني الكلمتني "

 ".كم حممد البكري بن حممد عبد الرمحن، كان هللا لهقِّنّ حمبكم و وختم الرسالة بذكر امسه تصرحيا حني قال:"

                                                           

 .143األعراف، اآلية  - 1
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صفي؛ وظهر هذا كثريا يف وصفه لألدوات املستعملة، وقد سلك خالل رسالته منهجني؛ أوهلما: الو                 
وشرطه أن يكون من احلجر الصلد الذي ال يتقشر وال ينفصل منه أجزاء عند الدّق، فيسحقه سحقا  منها قوله: "

". واآلخر املنهج العلمي التجرييب املبنيَّ من خالل اخلطوات املتسلسلة يف الرسالة، بل صرّح انعما جيدا بليغا
 ّناية الرسالة بقوله: " وهو جمّرب صحيح ". وجلوء املؤلف إىل املنهجني املذكورين كان حبكم طبيعة بذلك يف

 موضوع الرسالة، وهو الوقاية والتدواي.

 النسخة: وصف -.ه3

ُحفَِّظت يف الديوان املخطوط لسيد البكري املوجود يف خزانة خمطوط الرسالة له نسخة فريدة              
وقد رّقمت أوجه اللوحات حسب الديوان ؛ لوحات ثالثيف  اليت يشرف عليها عبد الرمحن بكراوي البكراويني
 (. 85( إىل الصفحة اخلامسة والثمانني)82من الصفحة الثانية والثمانني)فكانت 

بني نسخ دواوين الشيخ  فبعد بذل ما يف وسع الباحث من جهد؛ يف البحث عن نسخ أخرى للرسالة             
بكري، أتكد يف األخري من عدم نسخها يف بقية الدواوين اليت مت الوصول إليها، فتم االعتماد على نسخة واحدة ال

                        يف التحقيق. وقد يشفع هلا أّنا نسخة ُكتبت خبط املؤلف.

النص من ثلث الوجه  وقد جاء نص الرسالة يف ثالث لوحات كل لوحة مكتوبة الوجهني، كانت بداية            
الثاين للوحة األوىل، حيث ابتدأها بقوله: " ومما كاتبُت به الشريف بعد سطر االفتتاح"  إىل آخر الوجه األول 

". وقبلها كم حممد البكري بن حممد عبد الرمحن، كان هللا لهقِّنّ وكتب حمبكم و للوحة الثانية حيث يقول: " والسالم 
–د بن موالي املهدي نفسه. وبعدها ميمية على حبر الكامل يف مدح الرسول رسالة أخرى راسل هبا موالي أمح

 كل حروفها مهملة، وهي أيضا للشيخ البكري.  -صلى هللا عليه وسلم

 ومتوّسط ،ار سط 22 مسطرهتاسم عرضا مساحة مكتوبة، و 11.5سم طوال و12ومقاس النص            
واعرتى بعض الكلمات الواردة  اجلانبية، اهلوامشو  صويباتالتّ  من الّنص خلى وقد .كلمة 13 سطر كل كلمات

 النص تبوكُ  يف رؤوس اللوحات طمس بفعل عوادي الزمن، كما أن بعض الكلمات الواردة يف النص مشطوبة.
 يف بداية بعض الفقرات.  أسود ، مسيكبين يف عمومهجّيد، حبرب  مغريب خبطّ 

 

 :حتقيق املخطوط -.و3

 املهدي التارداليت[ يموالبن أمحد  يموال ن عبد الرمحن إىلرسالة الشيخ البكري ب]

      ومما كاتبُت به الشريف بعد سطر االفتتاح.
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الربكة سيدان وموالان أمحد جنل األمثل سيدان  املنيف، وعلى األحب العطر الفائح الشريف                    
واليمن العام املستدام، ومثل ذلك على األهل واألبناء  ،سالم هللا على سيدان التام ،1وموالان املهدي التارداليت

 على التمام. وكافة األشراف 2موالي التهامي يوسيد ،وموالي أيب بكر ،واألخوين الشريفني: سيد حممد

 [اإلمثد يف الطب النبوي]

 وبعد:

ن عند هللا بشفاء قد جاء م -صلى هللا عليه وسلم–فاإلعالم لسيدان أبن جدّكم سيد الوجود                
األشياء 3 )..( شفاء األرواح، وشفاء األشباح هو ما عّينه عليه السالم من األدوية وخواصكما جاء باألشباح  

والعقاقري واملعادن والنبااتت ومنافعها ومضارها مجلة وتفصيال، وما عّينه من األدوية الروحانية من اآلايت القرآنية 
عليه:  4ضه وحضَّ إلي رشدألعرفانية، إىل ما ال حيصى كثرة من مجلة ما عنّي منفعته و واألمساء النورانية والدعوات ا

ا أرض وقع فيها شيء صار فأمي ،واحرتق 6الذي فيه بروق النور من يوم جتلى هللا للجبل فجعله دّكا 5)اإلمثد(
مثِّدِّ الصالة و ذلك املكان معدان لإلمثد. فقال عليه  إْلِّ ، فَإِّنَُّه حيِّدُّ اْلَبَصَر، َويـُْنبُِّت السالم: " َعَلْيُكْم ابِّ عِّْنَد النـَّْومِّ

 .7الشََّعَر، َوَيُشدُّ اللثََّة"

 [حاالت استعمال اإلمثد] 

                                                           

 كلم.  04"التارداليت": نسبة إىل اتردالت: وهي إحدى قرى بلدية تيمي، تبعد عن مدينة أدرار حوايل  - 1

 تهم.أعالم مل يتم العثور على ترمج - 2

 طمس. - 3

: ضْرٌب مَِّن احلَْثِّّ يفِّ السَّرْيِّ َوالسَّْوقِّ وَُكلِّّ َشْيٍء. واحَلضُّ أَيضاً: أَن حَتُثَّه َعَلى شيٍء اَل سَ  -4 َر فِّيهِّ َواَل َسْوَق، "حضض": احَلضُّ يـْ
 .7/136َحضَّه حَيُضُّه َحّضاً وَحضََّضه، ابن منظور، لسان العرب، مادة)حضض(، 

عنصر معدين بلوري الشكل قصديري اللَّْون صلب هش يُوجد يفِّ َحاَلة نقية، وغالبا يكون متحدا مع غريه من  "اإلمثد": - 5
 .1/100العناصر يكتحل بِّهِّ، معجم الوسيط، مادة)إمثد(، 

. وَدكَّ الشَّيَء يَدُّكُه دَكًّ - 6 ": الدَّّق واهلَْدُم، وقاَل اللّيُث: كسُر احلائِّطِّ واجلََبلِّ ا. الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، " الدَّكُّ
 .27/150مادة)د ك ك(، 

مثِّدِّ فَإِّنَُّه جَيُْلو اْلَبَصَر َويـُْنبُِّت الشَّْعر".  - 7 إْلِّ الرتمذي، اجلامع ورد هذا احلديث يف كتب احلديث بصيغ غري هذه، منها: "َعَلْيُكْم ابِّ
 .3/287الكبري، 
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م جنس حتته أصناف من أفضلها: )اإلمثد اسيقول خدمي هذا احلديث وهللا املستعان: )اإلمثد(              
ومما أاتحه هللا لنا من هذه ، ن املغرب وتوغله يف املشرقعيمه لبعد إقل ،نا هذامغرب( وهو اندر يف 1األصبهاين

رطوبة توافق رطوبة احلياة والنمو، فلذلك كان من  دمثاألصناف كفاية إن شاء هللا لشمول اخلاصية مجيعها، ويف اإل
لة استعماله يف حا 3)...( العاهات واألسقام، فينبغي 2أعظم األسباب لصحة البصر ولدوام حفظه من طوارق

يف حالة مرضه، ألن فيه تربيدا وترطيبا، وألنه يراد حلفظ صحة موجودة، وال يستعمل يف حالة صحة البصر ال 
املرض إال إذا رُّكب مع دواء حاّر، ورمبا يستعمل ملرض العني من بعض األشخاص لتعّود والديهم إايه التداوي به 

كذلك. وهذا التعّود املذكور من جزئيات   4يةزمن الرضاع. فإذا كربوا نفعهم يف مرض أعينهم جملرده إبذن هللا. والتوت
ْسٍم َما اْعَتاَد"الصالة و قوله عليه   .5السالم أيضا: "َوَعوُِّدوا ُكلَّ جِّ

 [حتضري الدواء]

                                                           

مدينة عظيمة مشهورة من أعالم املدن وأعياّنا، وهي اسم  -بفتح اهلمزة أو كسرها-ان وهي "األصبهاين": نسبة إىل أْصبَـهَ   - 1
، 1995، 2لإلقليم أبسره. ينظر: شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط

1/206. 

ْنُه احْلَدِّيُث "أعوُذ بَِّك مِّْن َطَوارِّق اللَّيل إالَّ "الطوارق": مجع طارقة من الفعل طرق يطرق، وطرقُت منز   - 2 اًل أي جئته لياًل. َومِّ
طَارِّقًا يَْطُرُق خَبري" ، أي: حوادث الليل وملّماته. ينظر: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، كتاب العني، تح: مهدي 

؛ سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، 5/96ق(، املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار اهلدى، دط، دت، مادة)طر 
 .1/228م، حرف الطاء، 1988-هـ1408، 2دار الفكر، دمشق، ط

 طمس. - 3

"توتية": مما يكتحل به، ...توتية، وينفع االكتحال هبا من املغلة والبياض والظفرة. والتوتياء ابملد كحل وهو معرب.  - 4
،نقال 70عبد القادر ابن حميي الدين احلسين اجلزائري،  خنبة عقد األجياد يف الصافنات اجلياد، ص ينظر:حممد )ابشا( ابن األمري

مطبعة التقدم العلمية )طبعة حجرية(،  الفيومي، املصباح املنري،أمحد بن حممد بن علي ؛ 3.48عن املكتبة الشاملة، اإلصدار 
 41ص م،1914ه/1332، 1مصر، ط

ْسٍم َما اْعَتاَدُه". -طبيب العرب-ث بن كِّْلَدة مأخوذ من كالم احْلَارِّ  - 5 : "اْلَمعِّّدُة بـَْيُت الدَّاءِّ َواحلِّْمَيُة رَْأُس الدََّواء، َعوِّد ُكلَّ جِّ
وبعضهم رفعه وال أصل لذلك. أبو عبد الرمحن حممد بن حممد درويش احلوت الشافعي، أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب، 

 .190م، 1997-هـ1418، 1قادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طتح: مصطفى عبد ال
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أن يعمد احلاذق الظريف النقي إىل الصايف منه من  ئوكيفية استعمال اإلمثد يف املقاصد واملباد              
الذي ال يتقشر وال  4، وشرطه أن يكون من احلجر الصلد3وسالمة الّداق 2دقّ . فينظف يديه وامل1األحزان

الذي به من كثافة  5ينفصل منه أجزاء عند الدّق، فيسحقه سحقا انعما جيدا بليغا فيصفيه ابملاء ليخرج اجلرم
ال  األرض، مث يسحقه مرات ويصفيه مرات كذلك، مث يوايل السحق حىت يصفو صفاء ويدق دقا انعما حبيث

 .يبقى فيه خشونة وال خنالة، فيأخذه بيد نظيفة بواسطة سكني نظيف أو سعف نظيف

 [حفظ الدواء]

وتكون  7صغرية من الرياع صغرية من الزجاج وهي أفضل، فإن مل تكن فقصبة 6وقد أعّد له جرارة                
أراد،  امعه ألنه بذلك يستعمله مهم 9من اجللد بشرط النظافة. تكون يف مقلده 8اجلرارة أو القصبة بعالقتها

من اإلمثد فيها، ويّدخر ماال حتمل يف زجاجة نظيفة إىل حني نفاذ ما معه، أو يف قصبة كبرية من  ما حتمل فيجعل
                                                           

"األحزان": مجع حزن، واحلَْزُن من الدََّواب َواأْلَْرض: َما فِّيهِّ ُخُشونَة. أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، هتذيب  - 1
 .4/212، 2001، 1اللغة، تح: محد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط

ُدقُّ أَلّنم َجَعُلوُه امْسًا لَُه كاجلُْلُمود، يـَْعينِّ أَنه َلْو َكاَن َعَلى اْلفِّْعلِّ  - 2
ُ
َلَكاَن قَِّياُسُه املَِّدقَّ أَوِّ املَِّدقَّة "املدق":  قَاَل سيويه: َوقَاُلوا امل

َا، َوُهَو َأحد َما َجاَء مَِّن اأَلدوات الَّيتِّ يُعتمل هبَِّ  . ابن منظور، لسان العرب، مادة)دقق(، ألَنه ممَِّّا يُعتمل هبِّ لضَّمِّّ ا َعَلى ُمفُعل ابِّ
10/100. 

، َدقًّا، فهو َداّق. أمحد خمتار عبد احلميد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية  - 3 "الداّق": دقَّ على َدقـَْقُت، يَُدّق، اْدُقْق ُدقَّ
 .1/757م، مادة)دقق(، 2008-هـ 1429، 1املعاصرة، عامل الكتب، ط

ْلَفْتح، وُيْكَسر(: الصُّْلُب اأَلْمَلُس، يـَُقال: َحَجٌر َصْلٌد. اتج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي، دار - 4 اهلداية،  "الصَّْلُد": )ابِّ
8/290. 

لغة، تح: "اجلرم": ما يشوب اإلمثد من أجسام غريبة. واجلرم: اجلِّْسم. ينظر: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، مجهرة ال - 5
 .1/465م، مادة)جرم(، 1987، 1رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط

 "جرارة": أي جرّة صغرية. مل يعثر عليها هبذا املعىن يف املعجم. - 6

 .2/1063"الرياع": نوع من القصب واحدته يراعة. ينظر: املعجم الوسيط،  - 7

ه الشيئ وتكون من اجللد عادة، كعِّالقُة السيفِّ َوالسَّْوطِّ والَقَدحِّ َواْلُمْصَحفِّ َواْلَقْوسِّ َوَما "العِّالقة": )ابلكسر(: ما يُعلَّق ب - 8
 .10/265؛ لسان العرب، 2/1538َأشبه َذلَِّك. ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة، 

 .9/66"املِّْقَلُد": اخلِّزَانَُة. اتج العروس،  - 9
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أو النحاس األمحر إن مل تكن زجاجة، والزجاجة أفضل ألن الزجاج  1الرياع، أو جعبة جموفة ابلصنعة من الدفلة
ينبغي أن يطول اّدخار الكحل إىل السََّنة، والقريب العهد ابلسحق أوىل وأنفع، وال يسحق  جيّدد مهما نظف، وال

دخاره يف الزجاجة أبقى لقوته اد، و دّ ما معه وما اّدخره ج دإال قدر ما يكفيه الشهر أو الشهرين أو الثالثة، فإذا نف
 لقوة.وأعَود نفعا لصالبتها وصفائها وعدم قبوهلا للغوص ألن الغوص ينقص ا

 [أداة االستعمال]

أفضل وأصفى و  أحسن 3)...(وهو املرود، فيجعله من الذهب إن استطاع وهو 2ويعمد إىل امليل               
وأبلغ يف نفع العني، فإن مل يستطع فمن الفضة الصافية، فإن مل يستطع فمن النحاس األمحر أو من عود 

وليحذر ما يصنعه من ال يعلم من أميال العاج قصد اخلرواع.  ، مث من5، مث من الدفلة، مث من )...(4األبنوس
الرتفه واملباهات وغفلة من العاهات، ألنه رمبا كان العاج من جيفة الفيلة، فيجّر البالء لبصره بيده، واألنف والعني  

 يضّر هبما إبذن هللا تعاىل. اتكرميان ال يقبالن القاذورات، فأدىن شيء من النجاس

 [لوقت االستعما]

ووقت استعماله عند النوم، كما يف احلديث الشريف، ألن النوم وقت انطباق األجفان وسكون               
ذاك إذ قة فينبطق األجفان على اإلمثد ساعات مدة نومه، فيمكنه الغوص يف طبقات العني السبعة لعدم املانع داحل

وكلما طال مكث الدواء كان  إىل دابة اجلماع فتشتدد،ورمبا غاص  حىت خيلص النفع إبذن هللا تعاىل إىل األضراس،
يظهر األثر من التكرار يف كل شيء. وأنفع استعمال األدوية للعني و أشد أتثريا وأبلغ نفعا لتكرر عمل الدواء، 

                                                           

والصواب: دِّفْـَلى على مثال فِّْعلى، واأللف للتأنيث. صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، "الَدفْـَلة": ضرب من الشجر.  - 1
 1/261م، 1987-هـ1407، 1تصحيح التصحيف وحترير التحريف، تح: السيد الشرقاوي، ط

 .3/62"املِّيُل": املِّكحال، ُتكَحُل به الَعنْيُ. ينظر: العني، ابب )ح ك ل(،  - 2

 طمس. - 3

ْنُه بعض األدوات واألواين واألاثث. املعجم الوسيط، "اآلبنوس" - 4 : شجر يْنبت يفِّ احْلََبَشة واهلند، خشبه أسود صلب، ويصنع مِّ
 .1/1ابب اهلمزة، 

 طمس. - 5
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السالم الصالة و قال عليه كما   ، وليسم هللا تعاىل وليكتحل وترا،وانطباق األجفان سكون األعضاءل 1وقت اهلدأة
 .2يف اليمىن واثنان يف اليسرى وهكذا" اكتحلوا وترا، إما اثنان يف اليمىن وواحد يف اليسرى ، وإما ثالاث" :

 [كيفية االستعمال]

اجلفن، فينعكس إىل العني أو تتضرر طبقة العني  منينكسر الشعر  لَِّياّل وليكن االكتحال برفق                    
فل عن ملتقى اجلفن األعلى واألسفل وهو طرف غيرتك العنف يف قشوره، وال ياألوىل، وليستعمل الرفق يف أمور ول

ن الكحل أمره لعدم وصول عالبصر إىل جهة األنف، فإنه مما يغفل عنه وقت االكتحال لتطرّفه، فيبقى عاطال 
انس متضررة أامليل إليه، كما يغفل املغتسل عن خمايف جسده، وليحذر أن تكون املكحلة وامليل مشرتكة بينه وبني 

الفاسدة أو سرى منها شيء يف اإلمثد فيعدوا إبذن هللا وتتضرر عينه  3اابهتطو ر أعينهم، فرمبا تعلق ابمليل شيء من 
 بذلك .

 [خصائص األدوات املستعملة]

لى قسمني: إما أن تكون صلبة ككون املوارد من الذهب أو الفضة عواألميال وهي املوارد، واملكاحل               
 4و النحاس األمحر، وكون املكاحل من الزجاج أما أشبهه ممن ال غوص فيه، فإن ما تعلق هبا يزول ابلصقالةأ

والغسل ابملاء، وال يستعملها إال بعد ذلك، وإما أن تكون األميال واملكاحل غري صلبة فال يعمل فيها الغسل وال 
ل واحلذر مع عدم عقحبها، واحلذر مع التوكل من الالصقالة إلمكان الغوص فيها، وال يستعملها رأسا، ودعها وصا

 .التوكل من احلمق

 [تطييب اإلمثد]

                                                           

 .1/180"اهلَْدأَُة" واهلُُدوُء: السُُّكوُن َعنِّ احلركات. ابن منظور، لسان العرب،  - 1

ِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُمْكُحَلٌة، »غري هذه، منها: َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس، قَاَل: ورد هذا احلديث يف كتب احلديث بصيغ  - 2 َكاَنْت لِّلنَّيبِّ
َها َثاَلاًث، يفِّ ُكلِّّ َعنْيٍ  نـْ ُل مِّ ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، دار «. َيْكَتحِّ

 .2/1157العربية ، دط، دت،  إحياء الكتب

 كلمة ابهتة.  - 3

ُم ُأَصْيٌل يَُدلُّ َعَلى مَتْلِّيسِّ َشْيٍء. أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة - 4 ، تح: عبد "الصقالة": الصَّاُد َواْلَقاُف َوالالَّ
 .3/296م، 1979هـ/1399السالم حممد هارون، دار الفكر، لبنان، 
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، وأما املسك وأنواع الطيب فهي حسنة بليغة النفع إن اسرتوح 1وأفضل ما اسرتوح به اإلمثد الصرب              
عني هبا من خارج من غري مماسة هبا، وآفاهتا تعّرض العني لطروق األرايح، إال أن جيتهد فيحتفظ غاية، وترويح ال

 .أفضل وأحسن عاقبة

 [الغاية من استعمال اإلمثد]

األولني ون من استعمل اإلمثد وليعمل على ما ورد عن سيد مز الذين يل 2َمَزةَمَزة اللُّ وال يلتفت للهُ              
ت يف هَ رِّ نواها من الرجال كُ  وليقصد بذلك التداوي وال ينوي هبا الزينة، ومن -صلى هللا عليه وسلم– واآلخرين

ْمرٍِّئ َما نـََوى"، 3حقه، ألنه من التشبه َا الِّ ، َوإِّمنَّ لنِّّيَّاتِّ َا اأْلَْعَماُل ابِّ ، وقد ترك كثري من الرجال االكتحال به؛ 4"إِّمنَّ
كروه، إما لغفلتهم عنه، وإما جلهلهم مبنافعه، وإما لتحرجهم من مكروهه وجلهلهم بتفصيله يف كيفية اخلروج من امل

، فليحسن نيته وإما خلوف الطعن والشتم من الناس حىت تضررت أعينهم بذلك لضعف أصوهلا برتك الكحل
 ولرياقب هللا وال يراقب الناس، بل يراقب هللا فيهم وهلل در القائل حيث يقول:

 5َمْن رَاَقَب النَّاَس َماَت َغمًّا *** َوفَاَز اَبللَّذَّةِّ اجَلُسورُ 

 [منافع أخرى]

                                                           

1 -"  .4/442، خَيْرُُج مِّْن َوَسطَِّها ساٌق َعَلْيهِّ نـَْور َأصفر متُِّه الرِّيح. لسان العرب، مادة)صرب(، ُعصارة َشَجرٍ : " الصَّربِّ

ْعَياٍب. َوقَاَل الرَّبِّيُع ْبُن أََنٍس: اهلَُمزة يـَْهمِّزُُه يفِّ َوْجهٍ  - 2 مِّْن َخْلفِّهِّ. أبو الفداء ، َواللَُّمزَُة قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ﴿مُهَزٍَة لَُّمَزٍة﴾ طَعَّاٍن مِّ
، 2إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، تفسري بن كثري، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط

 .8/481م، 1999 -هـ1420

 أي الّتشّبه ابلنساء يف التزيّن. - 3

َا لِّكُ  - 4 ، َوإِّمنَّ لنِّّيَّاتِّ َا اأَلْعَماُل ابِّ يبُـَها، أَْو إِّىَل اْمَرأٍَة تكملة احلديث: " إِّمنَّ لِّّ اْمرٍِّئ َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت هِّْجرَتُُه إِّىَل ُدنـَْيا ُيصِّ
تصر من أمور يـَْنكُِّحَها، َفهِّْجرَتُُه إِّىَل َما َهاَجَر إِّلَْيهِّ". أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املخ

ه وسلم وسننه وأايمه "صحيح البخاري"، تح: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، دمشق، رسول هللا صلى هللا علي
 .1/6م، 2002هـ/1422، 1ط

ويف رواية )مات مَهّاً(، وهو بيت لسلم بن عمرو)اخلاسر(، أغضب به شيخه بشار بن برد، ألنه سرق معناه من قول بشار:  - 5
اَجتِّهِّ *** وفاَز ابلطَيِّّباتِّ الفايُِّك اللَّهُِّج. ينظر: عبد هللا بن حممد ابن املعتز العباسي، طبقات الشعراء، َمن رَاَقَب الناَس ملَْ يَْظَفْر  حبِّ

؛ أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن خلكان، 1/100، دت، 3تح: عبد الستار أمحد فراج، دار املعارف، القاهرة، ط
 .2/352، 1994، 1: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح
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للشيوخ، وهو أنفع هلم من الشباب ابللذات، وإن كان خيتص واعلم أن اإلمثد فيه منفعة كبرية                    
 ابلعيون فإن له منافع كثرية يف غريها، منها أن من حتساه عند افتضاض العذارى رأى العجب، وهو جمرب صحيح. 

ستغراق األوقات ابألشغال والضرورايت، ويف ذلك مقنع ومل يسعنا يف هذه العجالة جلب مجيعها ال                
 ملن قنع.

 والسالم.  

 حممد البكري بن حممد عبد الرمحن، كان هللا له. 1كمقِّنّ وكتب حمبكم و 

 

 أمحد بن َأحممدرسالة الشيخ حممد بن أمحد ملطاريف إىل الشيخ  خمطوط حتقيق -4
 م( وجواهبا.1901هـ/1319)ت البلبايل احلبيب

 ريف ِبملرِسل واملرَسل إليهالتع -.ا4

 املرِسل:  -1.ا.4

عاش بني القرنني الثالث عشر والرابع عشر  الشيخ أبو عبد هللا حممد بن أمحد ملطاريف شاعر وأديب               
القصائد  الكتب ونظمِّ  ، تتلمذ على يد أبيه سيدي أمحد ملطاريف، كّرس حياته للتدرس والفتوى ونسخِّ للهجرة

يهود ودحض ادعاءاهتم. ومن أشعاره: منظومة يف علم الطب، وأخرى يف الرد على اليهود. خط بيده وجمادلة ال
 .2خمطوطات كثرية منها: كتاب العمل املطلق، ونوازل ابن هالل، وكتاب القباب يف الفقه، ومسائل املغاربة

 املرَسل إليه: -2.ا.4

 للهجرة  وألف ومائتني وأربعني مثانية سنة لدوُ  ايل،البلب احلبيب أمحد بن َأحممد الشيخ هو               
 تصّدر ،شىت علوم يف فتفقه البلبايل، العزيز عبد حمّمد الشيخ وعن والده، عن العلم أخذ م(1832هـ/(1248
 بعد نفسه منه وخلع توات، إبقليم القضاء منصب توىّل  . األكفاء الطلبة من مجع يديه على فتخرّج للتدريس

                                                           

، َوُهَو اْلَعْبُد الَّذِّي ُملَِّك ُهَو َوأَبُوُه. "القِّّن": العبد. اْلَقاُف َوالنُّوُن اَبٌب ملَْ يُوَضْع َعَلى قَِّياٍس، وََكلَِّماتُُه ُمتَـَبايَِّنٌة. َفمِّْن َكلَِّماتِّهِّ اْلقِّنُّ  - 1
 .5/4مقاييس اللغة، مادة)قّن(، 

ينظر: موالي التهامي غيتاوي، سلسلة النوآت يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات، املطبعة احلديثة للفنون  - 2
ه.ويف ذلك 1212، مل يعثر على اتريخ ميالده وفاته، وذكر صاحب قطف الزهرات أنه تويف سنة 34-2/29، 2005املطبعية، 

 م1832ـ/ه1248خلط؛ ألن املرَسل إليه ُولد يف 
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 العمل فضاً ار  )م1900/ه(1318هجرية وألف وثالمثائة عشر مثانية عام اإلقليم إىل الفرنسي راملستعم دخول
 فقهية، ومنظومات أشعار له توجد كما املنطقة علماء بعض مع اسالتر وم مكاتبات له االحتالل، سلطة حتت
 1م( 1901هـ/1319) هجرية وألف وثالمثائة عشر تسعة سنة تويف

 مؤلفه: نسبته إىل من تحققِبلنص وال التعريف -.ب4

الشيخ  إىل حممد بن أمحد ملطاريفأ النص رسالة علمية، تتكون من جزأين: اجلزء األول أرسله الشيخ             
م(، تتضمن مسألة فقهية يف علم الفرائض، نُظمت يف مخسة 1901هـ/1319)ت احممد بن أمحد حلبيب البلبايل

ة، مث يعرض املسألة يف البيتني املواليني، ويتضمن البيت الرابع السؤال، ( أبيات؛ حيمل البيت األول التحي05)
 وخيتم يف البيت األخري ابلثناء على رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم.

حممد بن أمحد أ على رسالة الشيخ حلبيب البلبايلااحممد بن أمحد واجلزء اآلخر هو رّد الشيخ               
( أبيات؛ حيمل البيتان األوالن التحية والدعاء، وحتوي األبيات األربعة املوالية اجلواب 09)، وجاء يف تسعة ملطاريف

-عن املسألة، ويتضمن البيتان السابع والثامن اسم ونسب الناظم، وخيتم يف األخري ابلصالة والسالم على النيب 
 وآله وصحبه. -صلى هللا عليه وسّلم

حيث  أمحد ملطاريفبن  حممد الشيخ هو صاحب اجلزء األول منها أن يثبت ما رسالةال يف ورد وقد            
". كما  ولكاتبه الفقيه سيدي حممد بن الفقيه سيدي أمحد ملطاريف ُكتب يف بداية الرسالة بعد احلمدلة والتصلية "
  السابع والثامن :فقد قال يف البيتني حلبيب البلبايلااحممد بن أمحد جاء يف اجلواب ما يثبت أن صاحبه هو الشيخ 

 يرِّ زْ ــيَ  هِّ ــبِّ ب ــيـِـباحلَ  دَ ـــــمحَْ ـأَ بِ  اه  ـــبَ أَ   دـــمَّ حمََ ى عَ دْ يُ  دٍ بْ عَ  نْ ا مِّ هَ ـكَ ونَ دُ فَ 

 رَ ــــتْ ــسِّّ ــالوَ  ةَ ازَ ـــــفَ ـــمَ ــي الـــــجتِّ رْ ـــيَ  هللاِّ  نَ ـمِّ   هِّ يِـّـــاـــبَ آ مَ ــيـمِّ ـي صَ مِّ ــينْ  دْ ــقَ  الَ ــبَ ـْلـبـَ لِ 

وقد طُبعت الرسالة وجواهبا دون حتقيق يف كتاب "الشجرة املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية               
، حني 133، يف الصفحة 2010الرّكانية"، لصاحبه أمحد بن حممد بن حسان، مبطبعة دار هومة ابجلزائر، سنة 

 الرسالة وجواهبا للمذكوَرْين آنفا.. وذكر أبن حلبيب البلبايلااحممد بن أمحد ترجم للشيخ 

 : النص أمهية -.ج4

فقهية، يتضمن مسألة يف علم الفرائض ميكن االستفادة من جواهبا  وثيقة كونه يف الّنص أمهية تكمن               
ب يف الصور اليت أتيت على منواهلا. كما تعكس الرسالة التنوع األديب الظاهر من خالل السؤال واجلواب يف قال

                                                           

 .109-108؛ عبد الرمحان بن حسان، مرجع سابق، ص132 ص املرجانية، حسان، الشجرة بن حممد بن أمحد:ينظر - 1
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شعري، يكون فيه االستفسار والرّد على حبر واحد وقافية مّوحدة. ابإلضافة إىل استعمال احلروف األجبدية  
كتشفرية حلل املسألة، ما يعطي للباحث عن احلل جماال الكتشاف ما يوافق هذه احلروف من األرقام وكيفية ترتيبها 

 عملية احلساب.وحساهبا، وهذا ما يضفي مسحة من الرتفيه والتسلية أثناء 

تكمن يف إضافة نوع جديد من الرسائل على مستوى ف البحث ملوضوع ابلنسبة الّنص أمهّية وأّما              
 الشكل، وهو الرسائل العلمية الشعرية.

 منهج املؤلف: -.د4

والتصلية،  مدلةجاءت الرسالة نصا شعراي مكوان من جزئني؛ األول يتضمن نص السؤال، بدأ ابحل              
واجلزء اآلخر حيمل اجلواب، بدأ فيه ابلسالم وختم ابلصالة  -صلى هللا عليه وسلم-وختمه ابلثناء على الرسول 

 وتضّمن اسم  ونسب الكاتب نظما. -صلى هللا عليه وسلم–على الرسول 

عض أبيات اجلزء وقد جاءت أبيات السؤال واجلواب رائية مكسورة على حبر الطويل، وكان وزن ب              
 األول غري سوي كقوله:  

 رِّ ـــخْ الذُّ  ةِّ الَ لى حَ عَ  هُ ــــعُ ــيـمجِّ  ل  ـَـااملوَ ــَعــــــة        ابِّ ـتـــتَ مُ  هُ دَ ــــعْ ـــــبَ  الثٌ ـــــثَ  اتَ ـــــمَ وَ 

 فالبيت مكسور عند قوله "واملال" ويستقيم لو قال:

 رِّ ـــخْ الذُّ  ةِّ الَ لى حَ عَ  هُ ُكلُّــــ  ه  ل  ـَـاموَ ــَعــــــة       ابِّ ـتـــتَ مُ  هُ دَ ــــعْ ـــــبَ  الثٌ ـــــثَ  اتَ ـــــمَ وَ 

ويف التحقيق مت اقرتاح تصويبات لبقية األبيات اليت اعرتاها خلل يف الوزن. كما ورد يف األبيات بعض الغلطات  
 كقوله:

 ـرْب الصَّ  نَّ ـــــاهُ ـــــــصَ وْ أَ  ة  وَ ــــــخْ إِ  عِ ــــــــبَ رْ أَ وَ   هِّ يقِّ قِّ شَ وَ  هِّ جِّ وْ زَ  نْ عَ  كٍ هالِّ  نْ مَ  نْ عَ 

" ألن مراتب العدد املضاف من الثالثة إىل التسعة تكون خمالفة للمضاف إليه يف أربعة إخوةوصوابه أن يقول: "
"؛ ألنه يريد: هلك أربع بناتالتذكري والتأنيث و"إخوة" مجع "أخ" وهو مذكر. واألصوب من ذلك أن يقول: "

زوجا وأخا شقيقا وأربع بنات"، واحلل يف األبيات املوالية يّوضح ذلك. ولكي ال خيتل الوزن ميكن هالك وترك "
 استبدال كلمة "بنات" بكلمة "جارايت". واخللل مقّوم يف هامش التحقيق مع بقية الكسور الواقعة يف البيت.

هكذا مقصورة إلقامة الوزن، واألصل وقد وردت كلمة "الثنا" يف البيت األخري من أبيات السؤال               
 مدُّها.
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وظهر يف اجلزء الثاين من الرسالة  "،املثيل ،النبيل ،اجلليلالكلمات "وجاءت مقدمة السؤال مسجوعة               
ضرب من اإللغاز؛ متّثل يف استعمال احلروف األجبدية كشفرة ميكن الوصول بفكها إىل حل املسألة، وهذه الشفرة 

 لعب دور اإلجياز، وهذا ما يشتهر عادة يف الشعر التعليمي.بدورها ت

 النسخة: وصف -.ه4

حممد بن أمحد ملطاريف إىل الشيخ مت العثور على نسختني من املخطوط الذي يتضمن رسالة الشيخ                
يشرف عليها الطيب  اليتكتبة البلباليني بقصر برينكان ، مبم(1901هـ/1319)ت البلبايل احلبيب أمحد بن َأحممد

 بلبايل.     

 بن َأحممدالشيخ  حممد بن أمحد ملطاريف إىلالشيخ إحدى النسختني تتضمن السؤال الذي أرسله               
 بن َأحممدالشيخ ، واألخرى تتضمن ابإلضافة إىل نص السؤال جوااب من طرف املرَسل إليه البلبايل احلبيب أمحد
 .البلبايل احلبيب أمحد

وبعد متّعن، تبنّي أن النسخة اليت حتمل نص السؤال ُكتبت خبط انسخها، والنسخة اليت تتضمن               
السؤال واجلواب جمهولة الناسخ؛ وعليه مت اختاذ النسخة اليت تتضمن السؤال فقط أصال ورُمز إليها ابحلرف )س(، 

 سخة الثانية.ورُمز للنسخة اليت تتضمن السؤال واجلواب ابحلرف )ج( وهي الن

 :النسخة )س( وصف -1..ه4

صلى هللا احلمد هلل لوحة واحدة، ورد يف السطر األول منه: "من وجه  يف شطر ت النسخة )س(ُكتب               
ويف السطر األخري "، الفقيه اجلليل، األستاذ النبيل، الوارع املثيل جمادة" ويف السطر الثاين: "على سيدان حممد وءاله

 .به" هللا حممد بن أمحد ملطاريف لطفبيد ربه تعاىل عُكتب: "

، ومتوسط كلمات كل أسطر 10سم عرضا، ومسطرهتا: 8سم طوال و10ومقاس النص املكتوب                
متوسط كلمات، والنص خال من التصويبات والتعليقات، ويبدو اخلط الذي ُرسم به النص مغربيا   09سطر 
 ، متوسط السمك.اللون بين فاتح، حبرب احلسن

 

 

 :النسخة )ج( وصف -2..ه4
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بسم هللا الرمحن الرحيم صلى  وجه لوحة واحدة، ورد يف السطر األول منه: " يف ت النسخة )ج(ُكتب                
"، ولكاتبه الفقيه سيدي حممد بن الفقيه سيدي أمحد ملطاريف " ويف السطر الثاين: "هللا على سيدان حممد وءاله

 من النظم قال فيه: وختمت ببيت

 يرِّ مْ القَ  دَ رَّ ا غَ مَ  ابِّ حَ صْ األَ وَ  هِّ آلِّ وَ       يبِّ ى النَّ لَ عَ  مْ لِّّ سَ  مُثَّ  هِّ لَ إَ  لِّّ صَ وَ 

ودوّنا ُكتبت تعليق على الرسالة نصه: "احلمد هلل وحده والسالم على سيدان حممد وءاله وبعد: فقد اطّلعنا على 
وأمعنا النظر ... املناسخات موفقا...".  -من سوء املكاره وقاهسدده هللا ورعاه و -)...( أخينا أعاله نظما 

 طُمست بعض الكلمات اجلانبية من التعليق وفُقدت ّنايته نظرا لبرت آخر املخطوطة.  

سطرا، ومتوسط كلمات كل  16سم عرضا، ومسطرهتا: 11سم طوال و16ومقاس النص املكتوب                
لتصويبات والتعليقات، عدا التعليق املذكور يف العنصر السابق الذي ُكتب كلمات، والنص خال من ا  09سطر 

حتت النص وبينهما مساحة غري مكتوبة أكثر بقليل مما هي بني األسطر، ويبدو اخلط الذي ُرسم به النص مغربيا 
 .، حبرب أسود اللونمتوسط احلسن

 :حتقيق املخطوط -.و4

 [ وجواهباالبلبايل احلبيب أمحد بن َأحممد الشيخ إىل أمحد ملطاريفبن حممد رسالة الشيخ ]

 .صلى هللا على سيدان حممد وءاله         1احلمد هلل.//

بن سيدي أمحد البلبايل،  مدحمَ  سيدي الربكة، 3املثيل فريدالنبيل، ال العاملالفقيه اجلليل،  2جمادةَ /             
 .السالم التام عليكم

 :4وبعد/

                                                           

 "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف )ج(. - 1

الدعوة، مصر، "جمادة": جمد فاَلن جمادة َكاَن َذا جمد فـَُهَو جميد، وهي على وزن َسعاَدة وَفخاَمة. ينظر: ، املعجم الوسيط، دار  - 2
 . 2/854ابب امليم، 

 .11/613"املثِّيُل": الفاضُل. لسان العرب،  - 3

 "ولكاتبه الفقيه سيدي حممد بن الفقيه سيدي أمحد ملطاريف" يف )ج(. - 4
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 [نص السؤال]

 رِّ هْ دَّ ـــال 2/دَ بَ أَ / مْ ـــكُ ـــا بِّ ـــــنَ ورُ رُ ــــــسُ  1/امَ دَ /وَ     مْ كُ ياتِّ حَ  ولِّ ــطيت بِّ ادَ ــس مْ ـكُ ــوابَ ــجَ 

 3ـرْب لصَّ اب نَّ ـــــاهُ ـــــــصَ وْ أَ  ةٍ وَ ــــــــــــــــــخْ إِّ  عِّ ـــــــــــــــــــبَ رْ أَ وَ   هِّ يقَ قِّ شَ وَ  هِّ جِّ وْ زَ  نْ عَ  كٍ هالِّ  نْ مَ  نْ عَ 

 4رِّ ـــخْ الذُّ  ةِّ ـــالَ لى حَ عَ  هُ ـــــــــــــــــــعُ ــيـمجِّ  لُ اـــــــــــــــَـاملوَ   ــَعــــــةابِّ ـتـــتَ مُ  هُ دَ ــــعْ ـــــبَ  الثٌ ـــــثَ  اتَ ـــــمَ وَ 

 7؟رِّ ـــمْ يف العُ  6تَ كبورِّ  الثِّ الثَّ  5ةقَ ر الفِّ ن مِّ   هِّ ــثِّ ارِّ وَ  نْ ــمِّ  دٍ ــاحِّ وَ  لُّ ــــكُ   ابَ ــــنَ  مْ كَ فَ 

 رِّ ـــصْ ــالنَّ وَ  حِّ ـتـْ فَ ـلابِّ  وثُ ــعُ ـبْ ــــــــــــــَـ مـال دٍ ـــمَّ َـ حــــــمُ   هِّ ــقِّ ــلْ خَ  رِّ ـيْ ى خَ لَ ا عَ ـــنَ ــــــلثَّ ابِّ  مُ ـــتِّ ـــخْ أَ وَ 

  8/آمني به هللا حممد بن أمحد ملطاريف لطفعبيد ربه تعاىل /

 [نص اجلواب]

                                                           

 "دامت": يف )ج(. -1

 "مدد" يف )ج(. - 2

 البيت مكسور ويستقيم إذا قال مثال:  - 3

 ابلصرب ، لوهن: من الوالية؛ أي تـََوُلواْ أمورهن.رايت ل وهن جاهالك عن زوجه وشقيقه *** وأربع ملن 

 البيت مكسور عند قوله "واملال" ويستقيم لو قال: - 4

 على حالة الذخر وماله كّلهومات ثالث بعده متتابعة *** 

 "الفرق": يف )ج(. - 5

 "بورك": يف )ج(. - 6

 البيت مكسور ويستقيم لو قال مثال: - 7

 *** من الفرق الثالث بورك يف العمرفقيده من فكم انب كل واحد 

 سقطت من )ج(. - 8
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 جوابه:]

 رِّ ـــصْ ــــنَّ ـــالوَ  زِّ ــــعِّ ـــالـــبِّ  اآللَ وَ  مْ ــــكُ ــــلُ ــــــمَ ـــشْ ـــيَ وَ   ةٌ ـــــــيَّـ حِّ ـتَ  مُثَّ  هللاِّ  مُ اَل ـسَ  مْ ــــكُ ـيْ ــلَ ــعَ 

 رِّ شْ ى النَّ دَ لَ  1وزُ فُ تَـ  لْ مَ اعْ وَ  ذْ خُ فَ  مْ كُ يْ لَ عَ   هُ لُ ضْ فَ  نَ ابَ  دْ قَ  مِّ لْ لعِّ ابِّ  مْ كُ فُ حِّ تْ يُـ وَ 

 رِّ ــــــكْ ــــــبِّ ـــــالوَ  خِّ أْلَ ـــــلِّ  اءَ ــــا جَ ــــمَ  هِّ ـــــبِّ  رِّ دْ ــــــتَ ـــــلِّ   ةٍ ــيَّ ـــنِّ ــبِّ  تَ لْ أَ ا سَ اب مَ وَ ــجَ  اكَ هَ ــفَ 

 [حل املسألة] 

 رِّ ــــكْ ــــ ناَل بِّ  الٌ ذَ  مُثَّ  ضٌ ــبَ  رِّ ـــــكْ بِّ لْ لِّ وَ   دْ دَ ـالعَ  نَ مِّ  اءٌ خَ  مُثَّ  2نُ جيَْ  خِّ أْلَ لِّـ فَ 

 رِّ ظْ  حَ اَل بِّ  يعِّ مِّ اجلَ  نَ ا مِّ هَ ظُّ ا حَ ذَ فَ   هْ ـــــــبِّـ تـَ انْ فَ  جِّ وْ زَّ ــللِّ  اءَ ـجَ  ءٌ اثَ وَ  لٌ ــطَ فَ 

 يرِّ دْ ا تَ مبَِّ  رْ فَ ظْ تَ  هُ مْ سِّ اقْ وَ  هُ لَ  رْ بَـّ دَ تَ   اـــنَ ـــولِّ ـصُ ألُِّ  ةٌ ــايَ ـغَ  نيٌ شِّ وَ  غٌ ـسْ  دَ فَ 

 [اسم ونسب الكاتب] 

 يرِّ زْ ـــيَ  هِّ ــب بِّ ـــــيِـــّـــــــباحلَ  دَ ـــــمحَْ ـأَ بِّ  اهُ ـــبَ أَ    3[ا] دمَّ ى حمََ عَ دْ يُ  دٍ بْ عَ  نْ ا مِّ هَ كَ ونَ دُ فَ 

 4رَ تْـ السِّّ وَ  ةَ ازَ ــــفَ مَ ـي الـــــــجتِّ رْ يَـ  هللاِّ  نَ مِّ   هِّ ئِـّـــاـــبَ آ مَ ــيـمِّ ـي صَ ــــــــمِّ ــينْ  دْ ــقَ  الَ ـــــــبَ ـْلـبـَ لِّ 

 1[6يرِّ مْ القَ  دَ رَّ ا غَ مَ  ابِّ حَ صْ األَ وَ  هِّ آلِّ وَ   يبِّ ى النَّ لَ عَ  مْ لِّّ سَ  مُثَّ  5 ]ي[هِّ لَ إَ  لِّّ صَ وَ 
                                                           

"تفوز": الصواب تُفْز؛ ألّنا وقعت جوااب ألمر جازم، ولكنها تُركت هكذا إلقامة الوزن رمبا، مع أنه ليس من الضرورة الشعرية  - 1
 اإلخالل ابحلالة اإلعربية. وميكنه تفادي ذلك لو قال: 

 حروف أجبدية حتمل حل املسألة.، "نيٌ شِّ وَ  غٌ ـسْ  دَ فَ ، ءٌ اثَ و  لٌ ــطَ فَ ، الٌ ذَ و  ضٌ ــبَ ، اءٌ خَ و  نُ جيَْ " -2

 وردت يف املخطوط دون ألف. - 3

يف البيت إقواء؛ فالقوايف كلها جمرورة إال هذه جاءت منصوبة، وذلك أن كلمة "السرت" معطوفة على مفعول به منصوب  - 4
 الشعر، ويتجنبه لو قال مثال: والتوابع تتبع ما قبلها. واإلقواء من عيوب

 لببال قد ينمي صميم أابئه *** من هللا يرجتي املفازَة ابلسرتِّ 

 وردت يف املخطوط دون ايء. - 5

. لسان العرب،  - 6 يَدْه: الُقْمرِّيَّة َضْرٌب مَِّن احْلََمامِّ  .5/115"الُقْمرِّيُّ": طَائٌِّر يُْشبه احلَماَم. اْبُن سِّ



 دراسة والتحقيقال                                                                                          لثالفصل الثا 

92 
 

   

 حمّمدالشيخ إىل  (م 1829/ه1245زروق )تأمحد رسالة الشيخ  خمطوط حتقيق -5
 (م1828/ه1244)تبن عبد القادر بن أيب زيد البلبايل الرمحن عبد بن

 التعريف ِبملرِسل  -.ا5

 كان،  "زروق "ــب امللّقب الُبداوي، اجلعفري صابر بن موسى بن حممد بن أمحدأبو العباس  هو                  
 أمحد بن حممد الشيخ وعنم(، 1761ه/1175) الونقايل هللا عبد بن حممد الّشيخ عن العلم أخذ ،املاع إماماً 

 فقيها فكان ،" الّتاودي " كالشيخ علمائها، بعض عن وأخذ فاس إىل سافر ،)م1797/ه1212ت(الزجالوي
 وهبا بودة، قصور من" ةحيد سيدي ويةاز  "ببلدته ونزل لتوات ذلك بعد رجع ة،شعري قصائد عّدة له وأديباً، حافظاً 

 .2(م 1829/ ه 1245) عام رمضان 17يوم األربعاء  تويف

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب5

 عبد نب حمّمدإىل الشيخ  (م 1829/ه1245زروق )تأمحد  النص رسالة إخوانية، أرسلها الشيخ             
، يلومه فيها على رد شهادته بعد أن كان (م1828/ه 1244)ت البلبايل زيد أيب بن القادر عبد بن الرمحن

يقبلها، ويستفسره عن السبب الذي محله على ذلك، وذكر يف بدايتها أبنه ليس حريصا على أن يكون مفتيا وال 
 قاضيا وال شاهدا، نظرا للبتالء الذي يصحب هذه الرتب.

انتهت  زروق؛ حيث ُكتب يف ّنايتها "أمحد  الشيخ هو ابهحاص أن ثبتيُ  ما رسالةال يفجاء  وقد            
"، ويف العبارة خطأ يف كلمة "الزوق" زوق البداويالخبط مرسلها وهو الفقيه سيدي أمحد ُوجدت الرسالة كما 

ن طرف كاتب آخر غري صاحبها والصحيح هو "زروق" وهي زلة قلم من الناسخ. والظاهر أن الرسالة ُنسخت م
 ".رمحه هللا تعاىل"، ويبدو أّنا ُكتبت بعد وفاته؛ نظرا للعبارة األخرية اليت وردت فيها وهي " الفقيه سيدي لقوله: "

وورد جزء كبري من نص الرسالة دون حتقيق يف اجلزء الثاين من كتاب "احلركة األدبية يف أقاليم توات من           
هـ" ألمحد أاب الصايف جعفري، الذي طُبع طبعته األوىل مبطبعة بريز مارين ابجلزائر سنة 13ّناية  هـ حىت7القرن 

ى". حيث اخّتذ النَص منوذجا من ر هللا وقضأم ملا قدّ  . وانتهى إىل قوله:"179، 41-40يف الصفحات  2009

                                                                                                                                                                                     

 زايدة من )ج(. - 1

؛ الصديق حاج أمحد، التاريخ 58،78ص توات، علماء أخبار من الزهرات عمر، قطف سيدي العزيز عبد حممد نظر:ي - 2
 .127-125؛ أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص156-155الثقايف، ص
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فها التواتيون خالل الفرتة املدروسة. النماذج اليت استشهد هبا على أن الرسالة هي إحدى الفنون النثرية اليت عر 
 البلبايل. الرمحن عبد بن حمّمدإىل الشيخ  زروقأمحد  أرسلها الشيخوأعقبه بشيء من التحليل. وأثبت أبن الرسالة 

 : النص أمهية -.ج5

اليت  ا حيمل الكثري من احلكم اليت تتعلق ابلتورع عن املناصبصا نكوّن يف الرسالة أمهية تكمن               
تكون حمل ابتالء اإلنسان يف عرضه. كما يعطي النموذج املثايل أثناء املطالبة ابحلقوق من خالل إبداء االحرتام 

 -كَردِّّ الشهادة مثال–وعرض القضية وتقدمي احلجج واقرتاح األسباب احملتملة اليت ال تقوى على انتزاع هذا احلق 
 من حق مشروع.واملطالبة إبثبات الدوافع املوجبة للحرمان 

أما أمهية الرسالة ابلنسبة ملوضوع البحث فتتجلى يف كوّنا متثل نوعا آخر من أنواع الرسائل اليت عرفها              
 التواتيون، بل هو األكثر شيوعا بينهم، وهو الرسائل اإلخوانية.

 منهج املؤلِّف: -.د5

الفقيه األرضى، . إىل احلمد هلل املرَسل إليه فقال: "الم على بدأ املؤلِّف رسالته ابحلمدلة مث الس                  
"، مث شرع يف ألف سالم عليك ورمحة هللا وبركاته ،العالمة املرتضى سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل

 عرض القضية، مستشهدا ابلنظم والشعر يف أكثر من موضع كاستشهاده بقول أيب دالمة:

 

 

 ومن ذلك:  ؛وجاءت بعض األبيات اليت استشهد هبا خمتلة الوزن

 ةــــــــيَّ دِّ ـــــهَ ــــــلْ لِّ  ول  ــــب ـ قَ ـالوَ  ةُ ــــــسَ   اـــــــــيَ رِّ ــــالوَ  ةُ ـــامَ ــمَ ا اإلِّ ذَ ــــوكَ 

وورد يف النص بعض احملسنات املعنوية كالطباق اإلجيايب احلاصل بني كلٍّ من الكلمتني                 
 ".وتسمع مقالته ،تعرف حالته"، والسجع الذي ورد يف قوله: "مشروف/شريف"و " رفيع/وضيع"

ي ابلتأدب وتربز يف النص نزعة صاحبه الدينية من خالل إكثاره للجمل االعرتاضية اليت توح                
 ".رهدهلل ، حاش هللا، أعزه هللا وحرسه والتقدير واإلجالل، ومن ذلك: "

وجاء يف الرسالة صيغة غلبت عليها العامية؛ وهي احلديث بلسان املتكلم املفرد مث بلسان اجلماعة                 
". ووردت عبارة َكثُر استعماهلا نالكمع أين وهللا مل نكرتث بذلك، وال مهين ما همث الرجوع إىل املفرد، حني قال: "

 ".وعلى الرأس والعني مَ عْ ونِّ يف العامية وهي: "

ُهمُ إَِّذا النَّاَس َغطَّ  ثُ   ْوينِّ تـََغطَّْيُت َعنـْ ْم َمَباحِّ  َوإِّْن حَبَثُوا َعينِّّ َففِّيهِّ
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وقد مزج صاحب النص بني السرد واالحتجاج ملناسبتهما للموضوع، كما غلب على النص األسلوب              
فسق لِّ  أ ، وقوله: "" الذي جاء يف صيغة األمر وغرضه االستفسارأخربين ملوجب رد الشهادةاإلنشائي كقوله: "

 " الذي جاء بصيغة االستفهام وغرضه اإلنكار.طرأ علي وشهدت به عياان؟

 النسخة: وصف -.ه5

أبدرار، وبعد البحث مكتبة بن الوليد بقصر اب عبد هللا  يفاملخطوط  ُعثر على نسخة واحدة من               
 ماد على هذه النسخة الوحيدة يف التحقيق.عن نسخ أخرى للمخطوط يف مظاّنا، ولكن دون جدوى، مت االعت

وقد ورد نص الرسالة يف شطر وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول منه: " احلمد هلل. الفقيه               
". ويف ألف سالم عليك ورمحة هللا وبركاته ،العالمة املرتضى سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحن البلبايل األرضى

وق البداوي رمحه هللا تعاىل ر وهو الفقيه سيدي أمحد ز  ،جدت خبط مرسلهاانتهت الرسالة كما وُ "السطر األخري: 
ويف اجلزء األول من اللوحة اليت ورد فيها النص جزء من رسالة أرسلها عبد الرمحن بن إدريس التوايت  ."آمني

ظهر يف ّنايتها، ومل يتبني منها املرسل التنالين، كتبها انقال من خطه أحممد بن أمحد البدوي وحممد احملضي، كما ي
إليه ألن بدايتها كانت قبل اللوحة املدروسة. وبعد نص الرسالة سطرين يظهر أّنما تقدمي لسؤال منظوم لسيد 

 البكري بن عبد الكرمي امللقب بسيد الشيخ، يسأل فيه أخاه سيدي حممد عبد احلق عن حكم التبغ.

سطرا، ومتوسط كلماته: 12سم عرضا، ومسطرته: 11سم طوال و8.4ب: ومقاس النص املكتو                
وعبارة "ويف  كلمة يف السطر، والنص خال من التصويبات والتعليقات، سليم من التلف، وُكتبت كلمة "لك"  23

ل بني ( اليت تفص.ووردت فيه عالمة ترقيم وهي: النقاط البارزة ) ،الثاين والسابع على التوايلفوق السطر  أزله مت"
 السمك.معتدل سن، جاء حبرب أسود اللون متوسط احلاألبيات، واخلط الذي ُكتب به النص مغريب 

 :حتقيق املخطوط -.و5

حمّمد بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن أيب زيد  الشيخ ]نص رسالة الشيخ أمحد زروق  إىل
 البلبايل[

 .احلمد هلل

ألف سالم  ،حممد بن عبد الرمحن البلبايلمة املرتضى سيدي احلاج الفقيه األرضى، العال ]إىل[                 
 -أعزه هللا وحرسه-   وعلى من اكتنفته دائرتك خصوصا أيب فارس سيدي عبد العزيز ،عليك ورمحة هللا وبركاته

 وبعد:



 دراسة والتحقيقال                                                                                          لثالفصل الثا 

95 
 

ذه اخلطط فاإلعالم لك أبين لست مفتيا وال قاضيا بل وال شاهدا، وال حريصا على شيء من ه                 
إذ هي من أرفع اخلطط  -حاش هللا-حبرمة نبيه مجيعها، ال لنفسها  1بل وال أرتضي ذلك وأان عائذ ابهلل ومستجريا

وما من صاحب خطة  ،بل ملا يعرض ملن ابتلي بشيء منها يف عرضه الذي هو أعز األشياء على العاقل ،والرتب
ورحم  ،أو شريف أو مشروف ،عرضه عند وضيع أو رفيعوال يسلم  ،من هذه اخلطط إال وهو هدف للقيل والقال

 هللا القائل:

 2ةـــــــــــيَّ نِّ السَّ  مِّ ـــمَ اهلِّ وَ  مِّ اَل ــــــــــحْ أَ    ـــــــوا الْ ولُ ا أُ هَ ــنْ  مِّ ىَب أَ  عٌ ـــــسْ تِّ 

 ةــــــــيَّ ـــــضِّ ــقَ ـلْ لِّ  ضُ رُّ ــــعَ ــــالتَّ وَ  ةُ ــــــــمَ   وــــــكُ احلُ وَ  ةُ ادَ هَ الشَّ  يَ ــــــــهْ وَ 

 3ةــــــــيَّ دِّ ـــــهَ ــــــلْ لِّ  ولُ ــــبـُ قَ ـالوَ  ةُ ـــــــسَ   اـــــــــيَ رِّ ــــالوَ  ةُ ـــامَ ــمَ ا اإلِّ ذَ ــــــــوكَ 

 4ةـــــــــــــــــــــــــــيَّ ــِــّـــــــصوَ ــــــــــالوَ  ةُ ـــــــــــــــــــمَ   وـــــــــصُ ــــــــاخلُ وَ  ةُ ــــــالَ ــــــكَ َو ــــال مُثَّ 

 ةيَّ نِّ  نِّ ــــسْ حُ  عْ ــــا مَ وا هلََ ـــــعُ دْ تَ   ةٍ ورَ رُ ـــــــــــــــضَ  الِّ ــــــــــــــحَ ـــــــ بِّ الَّ إِّ 

 5ةـــــــــــــيَّ رِّ ـــَـــالب نَ ـمِّ  لُ ـــــــــيـلِّ  القَ الَّ إِّ   هُ ـــــــــــلـُ هْ أَ وَ  انُ ــــــمَ زَّ ـــال دَ ـَســــــــــفَـ

وألجل هذا أقول: ابهلل عليك اي سيدي الفقيه أخربين ملوجب رد الشهادة مع قبولك هلا سنني                 
من مّت يف أزله و  ،قضامتطاولة، ألفسق طرأ علي وشهدت به عياان؟ أو أخربك به شاهدان مربزان، أم ملا قدر هللا و 

بذلك، وال مهين ما  1مع أين وهللا مل نكرتث ،به عند كافة من عرفنا مجيعاوهو املقطوع  ؟الواقع بيننا 6التاجر
                                                           

 "مستجريا": هكذا وردت يف النص، والصواب مستجرٌي ابلرفع، للعطف على اخلرب. - 1

ُّ: الرَّفيُع. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، "السَّنِّيَّة": من ا - 2  .14/403لسََّناء مَمُْدوٌد، والسناء مَِّن الرِّْفعة، والسَّينِّ

 البيت مكسور.  - 3

 البيت انقص. - 4

د مـ( يف فاس، وق1603ه/1012األبيات حملمَّد اْلُمَؤيد بن القسم بن حُمَمَّد بن علي املتوىف سنة اثنيت عشرَة بعد األلف ) - 5
َال َضُرورَة تدعوا هَلَا من َها أولو االحالم واهلمم السنية.اال حبِّ نـْ حسن  وردت برواية فيها تقدمي وأتخري وزايدة ونقص وهي: تسع َأىب مِّ
اهلدية. نية. وهى الشََّهاَدة والوساطة واحلكومة يف القضية. وََكَذا االمامة والوديعة والتعرض للوصية. وََكَذا االجابة للطعام وللوالئم و 

حممد أمني بن فضل هللا احلموي األصل الدمشقي، خالصة األثر يف أعيان القرن  فسد الزََّمان َوأَهله اال اْلَقلِّيل من الربية. ينظر:
 .4/122احلادي عشر، دار صادر، بريوت، دط، دت، 

 "التاجر": هكذا وردت يف النص، ولعله يقصد "الشجار"، ألن السياق يقتضي ذلك. - 6
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كن إن كان لوال بدع و  ،من هو أحسن حاال منك وأرضى شهادة، من هو أعدل مين وأزكى بردّ  تُ يْ هنالك، وأتسَّ 
فيها وإن كان الرد  2ل هللا عمل من يداهنالرد لنصرة الشريعة وأتييدا حلقيقة فيها ونعم وعلى الرأس والعني، وال قبِّ 

لغرض من األغراض الفاسدة فالراد واملردود عليه أبناء رجل وامرأة، وكل منهما تعرف حالته وتسمع مقالته، كما 
 -اإلسالم 4قةدزاند ره وإن كان أحدوهلل - 3قال ابن عبد القدوس

ل  وهُ ـــــــَم النَّاَس َعظَّمُ ـــَمْن َعظَّ  سَ  لِّ صْ وَ َوفَاَز ابِّ  ةــــَوالرِّايَّ

 5ةــــَلقِّيَل يفِّ َأْصلِّهِّ جَنَاسَ   كاً ـْو َكاَن مِّسْ ــْم لَ ــَوُمْزَدرِّيهِّ 

 :6أظهر منه قول أيب دالمةو 

ُهمُ  ثُ   إَِّذا النَّاَس َغطَّْوينِّ تـََغطَّْيُت َعنـْ ْم َمَباحِّ  7َوإِّْن حَبَثُوا َعينِّّ َففِّيهِّ
                                                                                                                                                                                     

 "نكرتث": هكذا وردت يف النص والصحيح "أكرتث"، ألنه حتدث قبلها وبعدها بضمري املتكلم املفرد.  - 1

"يداهن": من داَهن فالاًن: صانعه وأظهر له خالف ما يضمر حىت يقضي مصلحَته. معجم اللغة العربية املعاصرة،  - 2
 .1/778مادة)دهن(، 

حكيم الشعر، زنديقًا متكلماً، يقدمه أصحابه يف اجلدال عن مذهبهم، م(: كان 777هـ/160صاحل ابن عبد القدوس)ت  - 3
وقتله املهدي على الزندقة شيخًا كبرياً. قال أبو أمحد بن عدي: صاحل ابن عبد القدوس بصري، ممن كان يعظ الناس ابلبصرة 

 أعرف له من احلديث إال الشيء ويقص عليهم، وله كالم حسن يف احلكمة، فأما يف احلديث فليس بشيء كما قال ابن معني، وال
 .2/116، 1974، 1اليسري. صالح الدين حممد بن شاكر، فوات الوفيات، تح: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط

رَةِّ وابلرُّبوبِّيَّةِّ، أو َمن يـُْبطُِّن الُكفْ  - 4 مياَن. "زاندقة": مجع زنديق وهو القائُل ابلنُّورِّ والظُّْلَمةِّ، أو َمن ال يـُْؤمُِّن ابآلخِّ َر ويُْظهُِّر اإلِّ
ينظر: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى، القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

 .891م، فصل الزاي، 2005، 8إشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط

 مل يعثر على مصدر البيتني. - 5

ه زند بن اجلون، ابلنون، وقال بعضهم: زيد ابلباء وقد غلط. هكذا رواه العلماء ابلنون، وكان أبو دالمة مطبوعًا مفلقاً امس - 6
ظريفاً كثري النوادر يف الشعر وكان صاحب بديهة، يداخل الشعراء ويزامحهم يف مجيع فنوّنم، ينفرد يف وصف الشراب والرايض وغري 

 .1/54مداحاً للخلفاء.ابن املعتز، طبقات الشعراء،  ذلك مبا ال جيرون معه، وكان

كانت لرجل شهادة عند أيب دالمة، فدعاه إىل تبليغها عند القاضي بن أيب ليلى، فقال له: إن شهاديت ال تنفعك عنده،   - 7
ق القريواين، فقال الرجل: ال بد من شهادتك، فشهد عند القاضي وانصرف وهو يردد البيت املذكور. أبو على احلسن بن رشي

 .1/54م، 1981هـ/1401، 5العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط
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 البداوي رمحه هللا تعاىل آمني.  1محد الزوقجدت خبط مرسلها وهو الفقيه سيدي أانتهت الرسالة كما وُ 

م( إىل 1859هـ/1276رسالة الشيخ حممد املأمون بن مبارك البلبايل)ت خمطوط حتقيق -6
 م(.1867ه/1284الشيخ البكري بن عبد العزيز البلبايل )ت

 التعريف ِبملرِسل واملرَسل إليه  -.ا6

 املرِسل: -1.ا.6

 حفظف تسابيت، بلدية من "برينكان "بقصر لدوُ  البلبايل، امبارك بن املأمون حمّمد الشيخ هو                    
 الشيخ ابنه وعن  ،البلبايل الرمحن عبد بن حمّمد الشيخ عن العلم فأخذ " ملوكة "قصر إىل انتقل مث الكرمي القرآن

 املنطقة فقهاء من عمج يديه على وخترّج علمية، مدرسة وأسس سهأر  مسقط إىل رجع ،العزيز عبد حمّمد فارس أيب
  )م 1928 /ه1348 ت( العريب دحممّ  والشيخم(  1884/ه1302 ت(الطاهر حمّمد الشيخ ابناه :منهم

 املهدي حمّمد الشيخ وأخوه  م(1907/ه 1325ت( الربكاين الرمحن عبد بن العزيز عبد بن حمّمد الشيخ وكذلك
 الزاينية الطريقة مشايخ زايرة على الرتدد كثري كانو  احمللي، القضاء منصب توىل كما،   )م1900/ه 1318 ت(
 هجرية وألف ومائتني وسبعني ست سنة وذلك اته،ر زاي إحدى يف هبا املنّية وافته وقد لقنادسةاب
 .2م(1859هـ/1276)

 املرَسل إليه: -2.ا.6

ن جده ووالده  مبلوكة، ، أخذ العلم عالبلبايل الرمحن عبد بن حممد بن الشيخ البكري بن عبد العزيز                
قال عنه صاحب الدرة الفاخرة: "كان عاملا ماهرا يف فنون كثرية، فقيه متفننا...وكان صاحلا حمبا للصاحلني، مهورا 
ابلدين واخلري، وظهر من حسن سريته ومجيل طريقته، وكل فعاله حسن طيب"، من أبرز تالميذه أخوه سيدي 

 .3(م1867ه/1284تسامل، وافته املنية سنة )

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب6

                                                           

 "الزوق": هكذا وردت يف النص، والصحيح "زروق". - 1

بن حسان،  ؛ عبد الرمحن142؛ الصديق حاج أمحد، التاريخ الثقايف،ص37 ص ، املرجانية الشجرة حسان، بن أمحد ينظر: - 2
 .77أدب اإلجازة، ص

 .131؛ أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص15-14ينظر: عبد القادر بن عمر التنيالين، الدرة الفاخرة، و - 3
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م( إىل 1859هـ/1276النص رسالة إخوانية أرسلها الشيخ حممد املأمون بن مبارك البلبايل )ت              
م(، بعث معها متاعا يتمثل يف"معول وغْزل"، 1867ه/1284الشيخ سيد البكري بن عبد العزيز البلبايل )ت

 السالم إىل الوالدين، والدعاء له . وطلب منه تبليغ

وورد يف الرسالة ما يثبت أن صاحبها هو الشيخ حممد املأمون بن مبارك البلبايل، حيث صرّح يف              
 .عبيد ربه حممد املأمون بن مبارك البلبايل"ّنايتها ابمسه ونسبه فقال" "

 : النص أمهية -.ج6

تتمّثل يف توضيح األمور الدقيقة املتعلقة بقضاء احلوائج بني الناس. وقيمة للنص قيمة اجتماعية                
دينية تتمثل يف احلرص على أداء األمانة إىل صاحبها، رفقة رسالة تكون شاهدا على أدائها، وحامال يكون ضماان 

 لوصوهلا.

هلا بني التواتيني عامتهم وخاصتهم، وتعزز الرسالُة البحَث بذلك النوع من املكاتبات اليت كثُر تداو               
 وهو الرسائل اإلخوانية. 

 منهج املؤلِّف: -.د6

األحب األرضى، افتتح املؤلف رسالته ابحلمدلة، مث شرع يف مدح املرسل إليه والسالم عليه فقال: "             
ام.."، وذكر امسه ونسبه يف اخلّل املرتضى، أخينا السيد البكري بن شيخنا سيدي حممد عبد العزيز، السالم الت

 ختام الرسالة فقال:"حممد املأمون بن مبارك البلبايل".

وقد جاءت مقدمة الرسالة مزخرفة ابحملسنات البديعية املتمثلة يف السجع بني الكلمتني "األرضى               
اإلجياب الواقع بني  واملرتضى"، واجلناس الناقص بني كل من "التام و العام" و"الربكة واحلركة"، وطباق

 "السكون/احلركة".

وورد يف النص بعض الكلمات والصيغ العامية نظرا لطبيعة موضوعها؛ فمن الكلمات" "مسحة"               
وهي آلة يدوية تستعمل يف الزراعة والبناء اصطلح عليها ابملصدر الصناعي "املعول"، ومنها "غزل اللك" وهو لفظ 

قوله: "وسّلم مين على الوالد والوالدة"؛ حيث كان ميكنه أن يستغين عن لفظ "مين"، كما عامي أيضا. ومن الصيغ 
ميكنه أن جيمع "الوالد والوالدة" يف لفظ واحد وهو "الوالدين"، ومن الصيغ أيضا قوله: "يف وقت اإلستجابة"؛ إذ  

  حتتاج إىل "يف" الظرفية.كان األحرى أن يقول: "وقت اإلستجابة" ألن كلمة "وقت" حتمل معىن الظرفية فال



 دراسة والتحقيقال                                                                                          لثالفصل الثا 

99 
 

ويف خامتة النص تقدمي وأتخري؛ حني قال: "وسّلم مين على الوالد والوالدة ... وقل هلما يزوداين               
ابلدعاء يف وقت االستجابة، وعلى األوالد والدائرة والطلباء"، واملقصود هو: " وسّلم مين على الوالد والوالدة وعلى 

 والطلباء، وقل للوالدين يزوداين ابلدعاء يف وقت االستجابة".األوالد والدائرة 

 النسخة: وصف -.ه6

ُعثر على نسخة واحدة للمخطوط يف خزانة ملوكة. وقد ُكتبت خبط املرسل نظرا للعبارة اليت جاءت                
 ".وكتب حمبكم دائما عبيد ربه حممد املأمون بن مبارك البلبايليف ّنايتها "

األحب األرضى، وقد ُكتبت الرسالة يف وجه لوحة واحدة، جاء يف السطر األول منها بعد احلمدلة "               
اخلّل املرتضى، أخينا السيد "، ويف السطر األخري ُكتب: " حمبكم دائما عبيد ربه حممد املأمون بن مبارك البلبايل" 

 وكتب "آمني" على يسار السطر األخري.

  8سطرا، ومتوسط كلماته: 11سم عرضا، ومسطرته: 9سم طوال و9قاس النص املكتوب: وم               
كلمات يف السطر، والنص خال من التصويبات والتعليقات، سليم من التلف، ، واخلط الذي ُكتب به مغريب 

 .مسيكمقروء، حربه أسود اللون 

 

 

 

 

  :حتقيق املخطوط -.و6

 [بلبايل إىل الشيخ البكري بن عبد العزيز البلبايلرسالة الشيخ حممد املأمون بن مبارك ال]

 احلمد هلل. 

]إىل[ األحب األرضى، اخلّل املرتضى، أخينا السيد البكري بن شيخنا سيدي حممد عبد العزيز،                
 السالم التام، املبارك العام، مع الرمحة والربكة، يف حاليت السكون واحلركة.

 وبعد:   
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ـَنها ألهل السيد احلبيب1فرتى مع حامله لك مسحة                املبعوث قبُل لك، قبل اآلن، مع غزل  2، مكَّ
 القاطن ابملطارفة، ومل أيمر إبرساهلا إىل اآلن. 3مع موالي عمر

ابلدعاء يف وقت  4وسّلم مين على الوالد والوالدة، أطال هللا عمرمها وغمر خريمها، وقل هلما يزاودان              
 مجيعا. والسالم. 6والطلباء 5االستجابة، وعلى األوالد والدائرة

 وكتب حمبكم دائما عبيد ربه حممد املأمون بن مبارك البلبايل. آمني.

 

 م(1947هـ/1367ترسالة الشيخ أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف ) خمطوط حتقيق -7
 م(20ه/14)تإىل الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز الربكاين 

 التعريف ِبملرِسل واملرَسل إليه  -.ا7

 املرِسل: -1.ا.7

أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن أمحد الراشدي أصال املطاريف منشئا ودارا،   سالشيخ أبو العبا                    
رمحه -د وأفاد تويف وأفىت ودرس فأجا 7كان أحد العلماء األجالء والفقهاء الفضالء، توىل القضاء ببالد الدغامشة

                                                           

 .تستعمل للحفر "مسحة": معول، وهي آلة يدوية - 1

 مل يعثر على ترمجته. - 2

شأ فيها، قدم إىل قصر ملطارفة لتعليم القرآن وعلوم الشريعة، أبوالد إبراهيم تيمي، ون موالي عمر بن موالي محادي، ُولد - 3
عاش خالل القرن الثالث عشر، وتويف ابملطارفة وخّلف ذرية تُعرف بعائلة الزمريي، تشتهر ابلعلم والصالح. أمحد بن حسان، رواية 

 .16/03/2016شفوية، يف: 

 "يزاودان": هكذا وردت يف النص والصحيح "يزوداين" - 4

 لدائرة": أي احمليطني به من أهل وأقارب وجريان."ا - 5

"الطلباء": مفردها طليب، واملقصود طالب العلم، وطليب من أبنية املبالغة، وهي مع مجعها مما يقتضيها القياس. ينظر:  - 6
 .3/275الزبيدي، اتج العروس، 

لوالية أدرار، وهي القرى التابعة لبلدية املطارفة  الدغامشة : اسم يطلق على جمموعة من القصور الواقعة يف الشمال الشرقي - 7
 حاليا.
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يوم الثامن عشر من شهر أبريل الفالحي سنة سبع وستني وثالمثائة وألف هجرية  -هللا تعاىل
 1( بوابء الطاعون الذي انتشر آنذاك ومات بسببه خلق كثري.م1947هـ/1367)

 املرَسل إليه: -2.ا.7

، تلقى مبادئ العلم واملعرفة على يد حممد الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  الربكاين                 
الطاهر بن حممد املأمون البلبايل، مث ارحتل إىل الزاوية القندوسية وظل يرتدد عليها أثناء إقامة والده هبا، واختاره 
أهلها خليفة لوالده بعد وفاته فتوىل اإلمامة والتدريس ابلزاوية، وارتبط بشيوخها فحظي مبحبتهم وتقديرهم، فكان 
من حفظة كتاب هللا املواظبني على تالوته وتعليمه ونشره، وكان حريصا على تدوين الفوائد ونسخ املتون وكتابة 
الكتب، كما كانت له حماوالت شعرية خمتلفة يف امللحون والفصيح، له قصيدة  يتوسل فيها إىل هللا تعاىل، وله 

وله أبيات حتمل املدح والذم فإن قرئت على حاهلا  قصيدة أخرى  مساها "حبر العشاق" تشتمل على ثالثني بيتا،
 أفادت مدحا وإن قرئت معكوسة أفادت ذما.

 .2يف الثالثينيات من القرن العشرين امليالدي يتويف رمحه هللا يف بضع ومخسني وثالمثائة وألف هجرية أ

 

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب7 

إخوانية، أرسلها الشيخ أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن أمحد الراشدي املطاريف النص رسالة                
م(، يؤّكد له فيها 20ه/14( إىل الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  الربكاين )تم1947هـ/1367)ت

 أن احملبة بينهما ابقية ال تتغري.

 أمحد بن عبد الكبري حيث ُكتب يف ّنايتها " الشيخ وه اكاتبه أن ثبتيُ  ما رسالةال يف ورد وقد               
، وما يثبت عبيد ربه سبحانه؛ أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن أمحد اإلمام الراشدي أصال، املطاريف منشئا ودارا"

 ة "...أن املرَسل إليه هو الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  الربكاين، العبارة اليت وردت يف مقدمة الرسال
 السيد حممد عبد العزيز بن الفقيه العالمة السيد احلاج حممد".

                                                           

 95؛ الصديق حاج أمحد، التاريخ الثقايف، ص162-161ينظر: أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص - 1

 .70-67ينظر: أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص - 2
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وقد طُبعت الرسالة دون حتقيق يف كتاب "الشجرة املرجانية يف التعريف ابألسرة البلبالية الرّكانية"، لصاحبه          
العزيز  الربكاين،  ، حني ترجم للشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد70-69أمحد بن حممد بن حسان، يف الصفحة 

 وذكر أبن أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف هو من بعث إليه الرسالة.

 : النص أمهية -.ج7

تتجلى أمهية النص يف كونه وثيقة شاهدة على روح األخوة واملودة بني العلماء واحلرص على دوام             
 الرتابط بينهم. 

 .تكمن يف كوّنا متّثل فرعا جديدا من الرسائل اإلخوانية؛ هو الرسائل الوّدية وأمهيتها ابلنسبة للبحث            

 منهج املؤلِّف: -.د7

افتتح املؤلف رسالته ابحلمدلة والتصلية، مث شرع يف إطراء املرسل إليه والسالم عليه والدعاء له فقال:              
وسلم تسليما. من كاتبه إىل األحب الودود، ذي  احلمد هلل وحده، وصلى هللا على سيدان حممد وآله وصحبه"

 السخاء واجلود...".

وذكر اتريخ كتابة الرسالة فقال يف ّنايتها: "بتاريخ أواخر شهر هللا النبوي ربيع األول عام ثالثني              
إلمام الراشدي أصال وثالمثائة وألف هجرية"، وذكر امسه يف اخلتام فقال: "أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن أمحد ا

 املطاريف منشئا ودارا".

وقد جاءت الرسالة مسجوعة يف معظمها ومن ذلك قوله: "الودود..اجلود،             
احلبيب..احلليب..النجيب، جليس..أنيس، األعالم..الكرام، وّدان..سّران، الظاهرة..الطاهرة، يكون..السكون"، 

ضري"، وفيه حمسن بديعي معنوي جتّسد يف الطباق اإلجيايب الواقع ويف النص جناس انقص بني الكلمتني "خري و 
 شرا"./بني الكلمتني " احلركات/السكون" و"خريا

ومما يلفت االنتباه يف الرسالة أن مقدمتها املزخرفة ابحملسنات اللفظية واملعنوية، املشبعة ابإلطراء واملدح              
ن الرسالة ُكتبت إلزالة الشك يف دوام املودة بني قطبيها وتفادي ما ميكن والدعاء، أغزر من املوضوع، مما يوحي أب

 ، وهذا ما جيب إعالمك به".مأن يقع من الوشاة؛ وخاصة عند قوله: "لسنا ممن تتبدل حمبته من األحشا

 النسخة: وصف -.ه7

ل بدليل قوله يف وقد ُكت خزانة بعزي بقصر برينكان. يف ُعثر على نسخة واحدة للرسالة               بت خبط املرسِّ
 من كاتبه ..".ومت االعتماد عليها يف التحقيق. بديتها:"
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من كاتبه إىل وقد ُكتبت يف وجه لوحة واحدة، جاء يف السطر األول منها بعد احلمدلة والتصلية "               
أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن األحب"، ويف السطر األخري قال: "  ةاألحب الودود، ذي السخاء واجلود، الربك

 أمحد اإلمام الراشدي أصال املطاريف منشئا ودارا لطف هللا به"، مت رسم التوقيع دوّنا.

سطرا، ومتوسط  13سم عرضا، ومسطرته: 9سم طوال و10.5ومقاس النص املكتوب إىل التوقيع:                
التعليقات، سليم من التلف، ُضبطت بعض كلماته كلمة يف السطر، والنص خال من التصويبات و   11كلماته: 

 ابلشكل، واخلط الذي ُكتب به مغريب جيد، حربه أسود اللون دقيق السمك.

  :حتقيق املخطوط -.و7

 [رسالة الشيخ أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف إىل الشيخ عبد العزيز بن حممد الربكاين]

 مد وآله وصحبه وسلم تسليما.احلمد هلل وحده.  وصلى هللا على سيدان حم

األحب احلبيب، الذي حمبته صافية   ةمن كاتبه إىل األحب الودود، ذي السخاء واجلود، الربك               
ّل وأنيس، ساللة  كاحلليب، الغّر النجيب، َمن حمبُته فرض عني واجبة، وسواه انفلة، خري جليس، وأفضل كل خِّ

الكرام، حبيبنا وصفي وّدان، ووعاء سّران، الربكة الظاهرة، واألسرار الرابنية الطاهرة، الفقهاء األعالم، وخنبة النجباء 
األخ الشفيق، السيد حممد عبد العزيز بن الفقيه العالمة السيد احلاج حممد، ألف سالم هللا عليك عدد ما كان وما 

 ، اآليت عجزه بعده.تعاىل وبركاته عدد احلركات والسكون، وذلك من كاتبه لك يكون، ورمحة هللا

، وهذا ما جيب 2م، أننا لسنا ممن تتبدل حمبته من األحشا1اعلم إعالمك خريا، ووقاك شرا وضريا               
 إعالمك به، ودمت خبري والسالم.

 ]ثالثني وثالمثائة وألف هجرية[. 1330بتاريخ أواخر شهر هللا النبوي ربيع األول عام               

أصال املطاريف منشئا  3عبيد هللا سبحانه أمحد بن عبد الكبري بن حممد بن أمحد اإلمام الراشدي               
 ودارا لطف هللا به.    

                                                           

 .4/495ب، "ضري": ضرر، ضاَرُه َضرْياً: َضرَّه. ابن منظور، لسان العر  - 1

يبُه من َمْكُروه من عبيد أَو أهل أو جرية. املعجم  - 2 "أحشام": مجع حشم، وحشم الرجل خاصته الذين يغضبون لغضبه َوملا ُيصِّ
 .176الوسيط، 

 "الراشدي": نسبة إىل أوالد راشد، وهي قرية من قرى بلدية املطارفة. - 3
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 فورطابة إىل نواب بعض قصور تسابيت. جاك رسالة احلاكم الفرنسي خمطوط حتقيق -8
 التعريف ِبملرِسل: -.ا8

عاش  يف اجليش الفرنسي، سكريع، (FORTABA JACQUESفورطابة جاك )               
حكم مقاطعة تسابيت يف احلقبة األخرية من فرتة االستعمار الفرنسي  خالل القرن الرابع عشر للهجرة،

أُسست  م1958هـ/1378للجزائر، كان حيمل رتبة مالزم أول )فسيان( ورُقي إىل رتبة نقيب )قبطان( سنة 
  .1م1952هـ/1372يف عهده بلدية تسابيت وذلك سنة 

 مؤلفه: نسبته إىل من ِبلنص والتحقق التعريف -.ب8

النص رسالة رمسية، أرسلها احلاكم الفرنسي فورطابة إىل ممثلي بعض قصور تسابيت الذين يلونه،              
أيمرهم إبحضار التالميذ الذين كانوا يزاولون الدراسة ابملدرسة الفرنسية سابقا، والتالميذ اجلدد الذين يريدون 

 . لتحاق هبا، إىل مكتب السلطة الفرنسية املوجود آنذاك بقصر بن طلحةاال

من فورطابة؛ وذلك يف بداية الرسالة حني قال: " هو ابهصاح أن ثبتيُ  ما رسالةال يف ورد وقد            
 "، ابإلضافة إىل التوقيع واخلتم الرمسي الذي ُوضع يف ّناية الرسالة.فورطابة سعادة السيد القبطان

  : النص أمهية -.ج8

للنص قيمة اترخيية؛ فهو وثيقة شاهدة على االحتالل الفرنسي للمنطقة، ويّتضح من خالله مدى             
 سعي السلطات الفرنسية يف طمس اهلوية العربية واإلسالمية، بتكوين الصغار على املنهج الغريب.

من أشكال الرسائل اليت عرفها أهل توات خالل أما ابلنسبة ملوضوع البحث فالرسالة شكل جديد           
 الفرتة املدروسة؛ وهو الرسائل الرمسية.

 منهج املؤلِّف: -.د8

بدأ املؤلف رسالته ابحلمدلة، مث وضع اتريخ كتابة الرسالة ابلتقومي امليالدي، وكتب دونه "عدد           
كتبه، كما هو احلال يف اإلدارة اليوم. مث سّود " لعله يشري به إىل الرقم التسلسلي للرسائل الصادرة عن م150

 ". ووضع يف ّناية الرسالة توقيعا وختما.من سعادة السيدنفسه قبل ذكر امسه فقال: "

                                                           

 .1952، دية تسابيتبل ،أرشيف احلالة املدنيةسجل املواليد،  :ينظر - 1
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" يقصد به نيابغلبت عليها األلفاظ والصيغ العامية كقوله: " كيكةوجاءت لغة النص ر                
" الساعة السبعةصد اخلاص أو الكائن يف بن طلحة، وقوله: "" يق أمتاع بنطلح "نواب" مجع انئب، وقوله "

" وهو لفظ فرنسي يعين "املكتب" البريووالصحيح "السابعة". كما وردت يف النص لفظتني أجنبيتني مها: "
 " ويعين املدرسة.االكونو"

 ..."ملك فال بدّ ...  ليلزمكموغلب على النص لغة األمر لطبيعة موضوعه كقوله: "               

 النسخة: وصف -.ه8

ثر على نسختني من املخطوط الذي يتضمن رسالة احلاكم الفرنسي فورطابة إىل نواب كل من عُ             
، ويبدو أن خزانة موالي علي عوبيدي بقصر بن طلحة ، يفغابة موالي علي وبن طلحة والقصايب واهلبلة

رى إىل انئب قصر اهلبلة نظرا للعبارة اليت ُكتبت يف إحدى النسختني أُرسلت إىل انئب قصر القصايب، واألخ
 ّناية كل منهما؛ فقد ُكتب يف األوىل"انيب القصايب خاصة"، ويف األخرى "انيب اهلبلة خاصة".

وبعد نظر تبني أن الرسالة املرسلة إىل انئب قصر القصايب، أحسن خطا  وأوضح رمسا؛ فتم اختاذها            
 ز )ق(، وُرمز للرسالة املرسلة إىل انئب قصر اهلبلة ابحلرف )هـ( على أّنا نسخة اثنية.أصال ورُمز هلا ابلرم

 

 :ة )ق(النسخ وصف -1..ه8

 08يوم  .احلمد هلل وحده يف السطر األول منها: " جاءيف وجه لوحة واحدة،  لنسخة )ق(ت اُكتب               
أمحر  ختم دائري الشكلعلى "، ودونه توقيع الممن غري أتخر والس "، ويف السطر األخري"1959جوان سنة 

 .، وبعده "انيب القصايب خاصة" على يسار النصتبت فيه عبارات ابللغة الفرنسية غري واضحةكُ   اللون،

سطرا، ومتوسط   11سم عرضا، ومسطرته  11سم طوال و15.5ومقاس النص املكتوب إىل اخلتم:             
ة خالية من التعليقات، سليمة من التلف، ابهتة اخلتم، ُكتبت خبط مغريب كلمات، والرسال  06كلمات كل سطر 

 متوسط السمك. سود اللونأ بقلم حديث حربه يبدو أنه ُخطّ  ،مقروء

 :ة )هـ(النسخ وصف -1..ه8

يوم  جوان  .احلمد هلل وحده يف وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول منها: " لنسخة )ه(جاءت ا            
ختم على "، ودونه توقيع على الساعة السبعة صباحا من غري أتخري والسالم "، ويف السطر األخري"1959سنة 
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، وبعده "انيب اهلبلة خاصة" على يسار تبت فيه عبارات ابللغة الفرنسية غري واضحةكُ   أمحر اللون، دائري الشكل
 .النص

سطرا، ومتوسط   14سم عرضا، ومسطرته  12.5سم طوال و18.5ومقاس النص املكتوب إىل اخلتم:             
كلمات، والرسالة خالية من التعليقات، سليمة من التلف، ابهتة اخلتم، ُكتبت خبط مغريب   06كلمات كل سطر 

 متوسط السمك. سود اللونأ بقلم حديث حربه ُخطّ  رديء،

 :حتقيق املخطوط -.و8

 [يترسالة احلاكم الفرنسي فورطابة إىل نواب بعض قصور تساب]

  .احلمد هلل وحده

   1502عدد:                                                                 1909جوان سنة  081يوم 

            

 7بنطلح القصايب 6غابة موالي علي 5إىل نياب 4فورطابة حاكم برج بن طلح 3من سعادة السيد القبطان
 .8اهلبلة

 السالم عليكم ، أما بعد:

                                                           

 غري واضحة يف )هـ( - 1

 الرقم التسلسلي للرسائل الصادرة عن املكتب. - 2

"قبطان": اجلمع قباطني، تعين قائد املائة عند الرومان، وتعين رتبة نقيب يف اجليش، و كان االستعمار الفرنسي يويّل حامليها  - 3
 .8/171: رينهارت بيرت آن ُدوزِّي، تكملة املعاجم العربية، املقاطعات التابعة له أثناء حكمه يف اجلزائر. ينظر

 بن طلحة: مركز مقاطعة تسابيت بوالية أدرار.  - 4

 "نياب": هكذا وردت يف النص، والصحيح "نّواب" - 5

 : من قصور بلدية تسابيت.6،5،6
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 5األطفال الذين كانوا يقرءون يف االكون 4/لنا/ 3[أمتاع بنطلح مجيع 2البريو 1إال]يلزمكم أن تبعثوا           
يت يف االكون فال بد هذا العام اآل 6الدخول//واألطفال الذين حيبون  -املدرسة الفرنسية ينيع- متاع بنطلحا
                                                                                .والسالم 11/أتخر/صباحا من غري  10لسبعةالسبت على الساعة ا 9[يوم]غدا  8[لنا]هم و ثتبعأن  7[لكم]

                                                              خاصة      12انئب /القصايب/

إىل كبري  (م1968هـ/1388ت) عبد العزيز احلاج أمحد بنرسالة  خمطوط حتقيق -9
 .اهلبلة

 :التعريف ِبملرِسل -.ا9

عبد العزيز بن حممد بن عبد هللا اجلعفري امللقب عطاهللا،  ُولد بقصر وجالن من  بن احلاح أمحد                 
م ، طلب العلم على يد الفقيه سيدي حممد الشريف، فكان حافظا 1905ه/1323 منطقة تسابيت عام

                                                           

 "إال" هكذا وردت يف النص، والصحيح "إىل" - 1

 ملكتب"، وهو املقر الذي كانت تصدر منه السلطات الفرنسية أوامرها."البريو": لفظ فرنسي يعين "ا - 2

 زايدة من )هـ(. - 3

 سقطت من )هـ(. - 4

 "االكون": لفظ فرنسي يعين املدرسة.  - 5

 " أن يدخلوا": يف )هـ(. - 6

 زايدة من )ه(. - 7

 زايدة من )ه(. - 8

 زايدة من )ه(. - 9

 صحيح "السابعة"."السبعة": هكذا وردت يف النص، وال - 10

 " أتخري": يف )ه( - 11

 "اهلبلة": يف )ه( - 12
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، مبنطقة تسابيتم 1962هـ/1382م إىل 1944هـ/1364علوم الشرعية، توىل القيادة عام للكتاب هللا فقيها اب
؛ أبرزها مساندة اجملاهدين والتسرت على أخبارهم وتضليل احلكومة الفرنسية لمنطقةله مواقف نبيلة خالل قيادته ل

 .1هـ1388/م1968نوفمرب  20تويف بوجالن يوم اخلميس  يف تعّقبهم،

 مؤلفه: نسبته إىل من نص والتحققِبل التعريف -.ب9

إىل   م(1968هـ/1388)ت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزالنص رسالة رمسية أرسلها قائد تسابيت            
كبري اهلبلة ومجاعته، ينبئهم أن احلاكم الفرنسي ليس راض عن الضريبة اليت دفعها سكان قصور تسابيت يف تلك 

 لنقص مببلغ مايل، جيب تسديده على أقساط متساوية خالل أربعة شهور.السنة، وأيمرهم بتعويض هذا ا

؛ حيث ُكتب يف بداية احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزوقد ورد يف الرسالة ما يثبت أن مرسلها هو           
ية الرسالة وقد "، ابإلضافة إىل اخلتم الذي ُوضع يف ّنامن قايد اتسابيت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزالرسالة "

 ".   1944ُكتب فيه "سي أمحد بن حاج عبد العزيز قايد التابيت سنة 

 : النص أمهية -.ج9

النص وثيقة اترخيية تثبت مدى استغالل االستعمار الفرنسي للجزائريني من خالل الضريبة               
حيمل قيمة أخرى تتمثل يف الصورة العامة اإلجبارية اليت تعجزهم، واألعمال الشاقة اليت يكّلفون أبدائها. كما 

اليت يربزها عن سّلم السلطة احمللية أثناء االستعمار الفرنسي؛ الذي يرتأسه القبطان يليه القائد ودونه ممثلي 
 القصور.

وتضيف الرسالة للبحث منوذجا آخر من الرسائل الرمسية اليت عرفها إقليم توات خالل الفرتة             
 املدروسة.

 منهج املؤلِّف: -.د9

مث ذكر مث وضع اتريخ كتابة الرسالة ابلتقومي امليالدي،  ابحلمدلة فالتصلية، بدأ املؤلِّف رسالته                  
 رمسيا حيمل امسه ونسبه ورتبته واتريخ تنصيبه قائدا. ووضع يف ّناية الرسالة ختماامسه وأشار إىل املرسل إليه، 

ة الرسالة سوقية حتمل بعض األلفاظ العامية مثل:"بزرة" وتعين الضريبة اليت كان أيخذها وجاءت لغ             
" اليت تعين األعمال الكريف" و"البريواالستعمار الفرنسي من اجلزائريني، ووردت يف النص لفظتني أجنبيتني مها "

           البدنية اليت عادة ما تكون شاقة كحفر الفقارة وغريها.                   
                                                           

ل(، رواية شفوية، وجالن،  - 1  .14/03/2016عبد الرمحن بن احلاج أمحد عطاهللا )ابن املرسِّ
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وأسلوب املؤلف وإن كان إنشائيا غرضه األمر لكنه ليس حادا فهو إىل الطلب أقرب، ألنه يؤدي دور              
فاإلعالم لكم أبمر صدر من البريو يف شأن أنه الواسطة بني احلكومة الفرنسية وممثلي القصور ويربز هذا يف قوله: "

 ".ليس راض عليكم

 النسخة: وصف -.ه9

ة موالي علي عوبيدي بقصر بن طلحة، وهي نسخة خزان يفاملخطوط  عثر على نسخة واحدة من              
 أصلية بدليل اخلتم الرمسي الذي ُوضع يف ّنايتها.

صلى هللا .وحده احلمد هللوقد جاءت الرسالة يف وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول منها "              
ويكون الدفع من غري أتخر وإايكم واالستهزاء  "، ويف السطر األخري"1952أوت  6يوم . على سيدان حممد وءاله

". ووضع يف آخرها ختم دائري الشكل كتب بني حيِّّــَزيْــه من اجلهة السفلى ابللغة والسالم. عن ذلك األمر
 الفرنسية:

 "ANNEXE de TOUAT &  GOURARA ن " وتعين "ملحقة توات وتيميمون" ، وُكتب م
اجلهة العلوية للختم كلمات فرنسية غري واضحة، وداخل اخلتم ُكتب "سي أمحد بن حاج عبد العزيز قايد التابيت 

 " والتاريخ املذكور كتب ابألرقام الغبارية. 1944سنة 

سطرا، ومتوسط كلمات   15سم عرضا، ومسطرته 12سم طوال و16ومقاس النص املكتوب إىل اخلتم:           
كلمة، والرسالة خالية من التعليقات، أصاهبا تلف على جانبيها مل يدرك النص، وشق عمودي   11كل سطر 

يوشك أن يفصلها إىل شطرين، وآخر عرضي بسيط،  ُكتبت خبط مغريب متوسط احلسن، حبرب أسود متوسط 
 السمك.

 :حتقيق املخطوط -.و9

 [اعتهومج احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز إىل كبري اهلبلةرسالة  نص]

 صلى هللا على سيدان حممد وءاله                      .احلمد هلل وحده

 1952أوت  6يوم 

  .السالم عليكم ،ومجاعته 2احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز إىل كبري اهلبلة 1اتسابيت 1من قايد               

                                                           

 "قايد": الرجل الذي كانت تنصبه احلكومة الفرنسية واسطة بينها وبني اجلزائريني وتعنّي له منطقة يتوىل أمرها فيها . - 1
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 أما بعد:

عليكم ابحلالة اليت وقعت فيها دفع  3أنه ليس راضي فاإلعالم لكم أبمر صدر من البريو يف شأن               
عليكم عدد  6وهو قد وجب ،1951الصادر سنة  5وقد بعث لكم الكريف ،قصور عرشي يف هذه السنة 4ةبزر 

يكون دفعه  ،فعليكم أن جتتهدوا يف دفع الكريف ،مثانية وثالثني ءالف وتسعمائة وثالثني فرنك ]فرنك[ 38.930
 جل يف كل شهر تدفع الربوع ذلك العدد:دون كل األ ،القابل 8ربنفامخر آ مهامتو  ،7هورتفريق على أربعة الش

 9732.50          خر أوت        آ

 9732.50              9مرباخر سبتآ

 9732.50خر أكتوبر               آ

 9732.50رب               نفامخر آ

                                                                                                                                                                                     

"اتسابيت": هكذا وردت يف النص، واملتداول اليوم "تسابيت"، وهي كلمة بربريية تطلق على منطقة من مناطق اإلقليم  - 1
( قصرا تقع يف الشمال الشرقي 14التوايت، معناها ابلعربية "املكان املعزول عن الطريق"، وهي اليوم دائرة تتكون من أربعة عشر )

 .13( كيلومرت. ينظر: أمحد بن حسان، الشجرة املرجانية، ص60)من والية أدرار على بعد ستني 

 من قرى تسابيت. - 2

 "راضي": هكذا وردت يف النص والصواب "راض". - 3

"بزرة": لفظ عامي يطلق على الضريبة اإلمجالية اليت كان يؤديها الفالحون اجلزائريون من احملاصيل الزراعية لالستعمار  - 4
 الفرنسي.

": لفظ فرنسي يعين الضرائب الفردية اليت يؤديها اجلزائريون للمستعمر الفرنسي، وتعين أيضا األشغال اليدوية اليت "الكريف - 5
 يقوم هبا العمال.

 "وجب": هكذا وردت يف النص والصواب "أوجب" - 6

 "الشهور": هكذا وردت يف النص والصواب "شهور". - 7

 "نوفمرب"."نفامرب": هكذا وردت يف النص والصحيح  - 8

 "سبتامرب": هكذا وردت يف النص والصحيح "سبتمرب" - 9
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  .ن ذلك األمروإايكم واالستهزاء ع ،ويكون الدفع من غري أتخر

 والسالم.                                                                       
 

أعيان  إىل (م1968هـ/1388ت) عبد العزيز احلاج أمحد بنرسالة  خمطوط حتقيق -10
 .بعض القصور

   :التعريف ِبملرِسل -.ا10

 سبقت ترمجته.                  

 مؤلفه: نسبته إىل من تحققِبلنص وال التعريف -.ب10

احلاج أمحد بن احلاج عبد النص رسالة رمسية، أرسلها قائد القياد بتسابيت                   
ومجاعتهم، يبّلغهم بقرار صدر من  كربتنواهلبلة و  ملعيزو  وجالن أعيان قصور، إىل م(1968هـ/1388ت)العزيز

 ن استهالكهم من التبغ، وزراعة القمح بدل ذلك.احلاكم الفرنسي؛ أيمرهم فيه بعدم زراعة ما يزيد ع

؛ حيث ُكتب يف بداية احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزوقد ورد يف الرسالة ما يثبت أن مرسلها هو           
"، ابإلضافة إىل اخلتم الذي ُوضع يف ّناية من قايد القياد بعرش تسابيت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزالرسالة "

 ".1953جانفي  احلاج أمحد بن حاج عبد العزيز قايد القيادلة وقد ُكتب فيه: "الرسا

 : النص أمهية -ج.10

وثيقة اترخيية تشهد على هيمنة املستعمر الفرنسي على احلياة  كونه يف الّنص أمهية تكمن               
ر الذي جاء يف الرسالة، وإن كان االجتماعية واالقتصادية للجزائريني، واستغالل حماصيلهم؛ فمن خالل القرا

ظاهره ينبئ مبراعاة املصلحة العامة للمواطنني، إال أن املستعمر غايته غري ذلك، فهو يسعى إىل حصد الضريبة 
 األرفع مثنا، ألن القمح أعلى ضريبة من التبغ، وهذا ما يصرح به النص.

 منهج املؤلِّف: -.د10
التأريخ، مث ذكر رتبته وامسه نسبه وسلَّم على املرسل إليهم مث دلة والتصلية بدأ املؤلِّف رسالته ابحلم            

وكبري اهلبلة  إىل كبري وجالن وكبري ملعيز ،من قايد القياد بعرش اتسابيت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيزفقال:"
ل ونسبه ورتبته ضع ختم رمسي ُكتب بداخ"، ويف ّناية الرسالة وُ السالم عليكم ،وكبري كربتن ومجاعته له اسم املرسِّ

 واتريخ تنصيبه قائد القياد.
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أتمرون انس ..ةكثرة حراثتها مشّ ..يف شأن مثن خبس وغلبت على النص الصيغ العامية كقوله: "               
"، كما سادت يف الرسالة املفردات اليت حتمل معىن األمر والنهي نظرا لطبيعة ألنفسكم يستعملونه..قصوركم 

 ".وإايكم، ال يقبل، أتمرون ضوع، ومنها: "املو 

 النسخة: وصف -.ه10 

احلاج أمحد بن احلاج عبد  من املخطوط الذي يتضمن رسالة ثالث نسخ مت العثور على               
زانة موالي علي وجالن وملعيز واهلبلة وكربتن، إحدى هذه النسخ خب قصور ممثليإىل  م(1968هـ/1388ت)العزيز

، وُحفظت النسختان األخريتان ضمن واثئق عائلة عطاهللا بقصر وجالن حتت إشراف  صر بن طلحةعوبيدي بق
 عبد الرمحن عطاهللا.

وبعد مراجعة النسخ والتمعن يف حمتواها، تبنّي أن نسخة بن طلحة تتميز جبودة خطها وحسن حاهلا                
 مز للنسختني األخريتني ابحلرفني  )ب( و)ج(.ومتام نصها، فاخُتذت أصال وُرمز هلا ابحلرف )ا(، ورُ 

 

 :النسخة )ا( وصف -1..ه10

من " بعد احلمدلة والبسملة والتاريخ وردت الرسالة يف وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول                   
 اموهذا " األخري  "، ويف السطرإىل كبري وجالن ،قايد القياد بعرش اتسابيت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز

أزرق اللون،  ضع يف آخرها ختم دائري الشكل ". ووُ والسالم. وإايكم واالستهزاء عن ذلك األمر ،علمكم بهن
 ANNEXE DE TOUAT *CAIDAT DUتب بني حيِّّــَزيْــه ابللغة الفرنسية "كُ 

TSABIT*" بن حاج عبد العزيز احلاج أمحد " وتعين "ملحقة توات، قيادة تسابيت"، ويف صحن اخلتم ُكتب
 " والتاريخ ابألرقام الغبارية.1953جنفي  قايد القياد

أسطر، ومتوسط   09سم عرضا، ومسطرته 9.5سم طوال و11ومقاس النص املكتوب إىل اخلتم:                
كلمات، والرسالة خالية من التعليقات، سليمة من التلف، يتوسطها شق عرضي بسيط   10كلمات كل سطر 

 دقيق السمك. بين فاتح اللونن طّيها، كلماهتا واضحة، ُكتبت خبط مغريب متوسط احلسن، حبرب انتج ع

 :النسخة )ب( وصف -2..ه10

من " بعد احلمدلة والبسملة والتاريخ وردت الرسالة يف وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول                
وإايكم  ،علمكم بهن امهذا " "، ويف السطر األخري  عبد العزيزقايد القياد بعرش اتسابيت احلاج أمحد بن احلاج 

كتب بني و  أزرق اللون، أُتلف جزء منه، ضع يف آخرها ختم دائري الشكل". ووُ والسالم. األمر هذاواالستهزاء عن 
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ويف  نسخة )ا(،عبارات بقيت بعض معاملها يتبني منها أنه نفس العبارات املكتوبة يف ال حيِّّــَزيْــه ابللغة الفرنسية
 ".1953جنفي  احلاج أمحد بن حاج عبد العزيز قايد القياد"  صحن اخلتم ُكتب

أسطر، ومتوسط   09سم عرضا، ومسطرته 8سم طوال و10ومقاس النص املكتوب إىل اخلتم:                
، كلماهتا سلم النص منه تلف جوانبها أصاهباكلمات، والرسالة خالية من التعليقات،   9كلمات كل سطر 

 السمك. اللون متوسط بيّن ، حبرب مقروءواضحة، ُكتبت خبط مغريب 

 :النسخة )ج( وصف -3..ه10

من " بعد احلمدلة والبسملة والتاريخ وردت الرسالة يف وجه لوحة واحدة، ُكتب يف السطر األول                
وإايكم  ما تستعملونه ألنفسكم" "، ويف السطر األخري عبد  حأمحد بن ح قايد القياد بعرش اتسابيت 

أزرق اللون، أُتلف جّله، يتبني من بعض ما تبقى منه أنه نفس  ضع يف آخرها ختم دائري الشكل". ووُ واالستهزاء
 اخلتم املنقوش يف النسختني السابقتني.

أسطر،  08سم عرضا، ومسطرته 10سم طوال و7اخلتم:  ما تبقى من ومقاس النص املكتوب إىل               
ومتزق مس النص يف  تلف جوانبها أصاهباكلمات، والرسالة خالية من التعليقات،   8ومتوسط كلمات كل سطر 

 السمك. بيّن اللون متوسط، حبرب مقروء، ُكتبت خبط مغريب ابهتةكلماهتا بعض  ، بعض كلماته

 

 :حتقيق املخطوط -.و10

 

 [القصور أعياناحلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز إىل رسالة  نص]

 

 1955سبتامرب  6/2/يوم                                .1/وءاله/صلى هللا على سيدان حممد  .احلمد هلل وحده

                                                           

 سقطت من )ب(  - 1

 سقطت من )ج( - 2
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إىل كبري وجالن وكبري ملعيز وكبري  ،من قايد القياد بعرش اتسابيت احلاج أمحد بن احلاج عبد العزيز              
 .4/عليكم/سالم ال ،3/ومجاعته/ 2/وكبري كربتن/ 1اهلبلة

 بعد: 5/أما/

كثرة /ألن توات  ؛9ةمَّ فع يف الشّ دُ  8/الذي/ ،7صدر من البريو يف شأن مثن خبس 6/أبمر أخربكم/             
 ،حراثتها 13/ينقصوا من كثرة/أتمرون انس قصوركم أبن ، 12/نأشلا/ 11/هذا/وعلى  ،ةمشّ  10/حراثتها

 يستعملونه/ 2/من الذي/حرث أكثر  1/مهمن/كم وال يقبل احلا  ،يف مكاّنا القمح 14/علونجي/و
  .3/مهألنفس

                                                           

 "وكبري اهلبلة وكبري ملعيز": يف )ب(- 1

 .وجالن، ملعيز، اهلبلة، كربتن: من قصور تسابيت ؛سقطت من )ب( و)ج( - 2

 سقطت من )ج(. - 3

 سقطت من )ب(. - 4

 "و": يف)ج(. - 5

 مكم مبا": يف )ج(."أعل - 6

 "مثن خبس" هكذا وردت يف النص والصحيح: الثمن البخس. - 7

 سقطت من )ب(. - 8

 "الشمة": التبغ. - 9

 "أكثر حرثها" يف )ج(. - 10

 "ذلك": يف )ج(. - 11

 سقطت من )ب( و)ج( - 12

 "ال يكثروا من": يف )ب(. - 13

 "جيعلوا": يف )ج(. - 14
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.والسالم                    .7/األمر 6/ذلك/عن /وإايكم واالستهزاء  ،5/علمكم بهن امهذا 4/و//

                                                                                                                                                                                     

 ": منكم: " يف)ج(. - 1

 يف )ب( و)ج(."ما":  - 2

 "تستعملونه ألنفسكم": يف )ج(. - 3

 سقطت من )ب(. - 4

 سقطت من )ج(. - 5

 "هذا": يف )ج(. - 6

 سقطت من )ج(. - 7
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ثاين عشر والرابع عشر يف ختام هذا البحث الذي جعل من الرسائل التواتية املخطوطة بني القرن ال          
للهجرة مناذج اشتغل على مجعها ودراستها وحتقيقها، حماوال بذلك الوصول إىل إجاابت عن اإلشكالية اليت انطلق 

 منها، َخُلص إىل جمموعة من النتائج ميكن بسطها يف النقاط التالية:

خصائص تتشاركها مع   للرسالة حمددات؛ تتمثل يف اللغة واألسلوب والغرض والبنية والشخصيات، وهي -1
 كثري من األلوان األدبية، وهذا ما يؤهلها ألن تكون أداب جديرا ابلدراسة.

من أبرز املظاهر اليت ُعرفت يف إقليم توات خالل  الكتاتيب واملدارس القرآنية والتأليف والرحالت العلمية، -2
على وجود حركة علمية، هلا ظروف القرن الثاين عشر للهجرة والقرنـَنْي املواليَـنْي له، وهي مظاهر تربهن 

  ساعدت على نشأهتا، وأعالم أسهمواْ يف بلورهتا.

عرف أهل توات الرسائل أبنوعها املختلفة؛ علمية وإخوانية ورمسية، وقد كان لكل نوع من هذه األنواع ما  -3
 مييزه عن اآلخر:

اهبا علماء وأدابء، وكثريا ما جاءت يف صورة فالرسائل العلمية متيزت برقي اللغة وبالغة األسلوب؛ ألن ُكتّ           
سؤال وجواب، وقد ُكتبت نثرا كما كتبت شعرا ورمبا مزجت بني اللونني، وغلب على مواضيعها علوم الدين كالفقه 

 والتصوف.

وسادت الرسائل اإلخوانية على غريها عددا، ألّنا ال تتوقف على علم أو فن أو هيئة أو سلطة،           
إىل كوّنا وسيلة تواصل أكثر إحلاحا، وقد غلب على موضوعاهتا األغراض االجتماعية اليومية كقضاء  ابإلضافة

احلوائج والتبليغ عن مستجدات احلياة، وما تنفرد به دون الرسائل األخرى كوّنا تفيض ابملشاعر اإلنسانية من فرح 
 وحزن وتودد وعتاب وشوق وجفاء.

د كانت أدق توثيقا؛ نظرا للتأريخ الذي تفتتح به، والتوقيع واخلتم الذي تنتهي به، أما الرسائل الرمسية فق         
ابإلضافة إىل التصريح بقطبيها يف بدايتها، وهذا ما جيعلها واضحة املعامل، كما أن لغتها مباشرة يغلب عليها 

 اإلنشاء، وهي على عمومها قصرية ال تتجاوز وجه لوحة واحدة.
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التنوع الذي عرفته الرسائل يف إقليم توات تعددت قّيمها، ومن أبرز هذه القيم: العلمية واألدبية  وعلى قدر         
 والتارخيية واألخالقية:

 م العلمية:القيّ   -1

تتجلى معظم القّيم العلمية يف الرسائل العلمية؛ إذ تشهد على وجود حركة علمية إبقليم توات، وتدل           
لطلبة على نشر العلم وطلبه، من خالل تلك الرسائل االستفتائية واإلفتائية، حيث على مدى حرص العلماء وا

جاء معظم نصوصها ثراي ابألحكام الفقهية اليت تفصل يف نوازل حديثة أو قضااي طارئة، ميكن االنتفاع منها يف 
وصحية توحي ابملستوى  صور املسائل اليت أتيت على منواهلا، ابإلضافة إىل بعض الرسائل اليت حتمل معارف طبية

 العلمي التجرييب الذي وصل إليه علماء اإلقليم.

ويشتمل هذا النوع من الرسائل على بعض عناوين املصادر العلمية اليت اعتمدها علماء اإلقليم يف حياهتم العلمية،  
 كما حتفظ أمساء العلوم اليت كانت متدولة يلقنها الشيخ لتالميذه يف الكتاتيب والزوااي.

 :م األدبيةلقيّ ا  -2

وإن كانت أكثر جتلٍّ يف الرسائل العلمية، ومن بني هذه م، تشرتك الرسائل العلمية واإلخوانية يف هذه القيّ           
القيم: الشكل العام للرسالة إذ تبدو أشبه ما تكون ابملقالة احلديثة، هلا مقدمة ومضمون وخامتة. وعادة ما أتيت 

 حتمل براعة استهالل تنبئ ابملوضوع. البديع اللفظية واملعنوية، عليها مسحة من بيان، املقدمة بليغة حمشوة أبنواع

وكثريا ما جاءت هذه الرسائل مشبعة ابلنصوص األدبية اليت اختذها الكتاب حجة يف املواضيع اليت كتبوا عنها، بل 
كل سؤال وجواب كانت من إن بعض هذه النصوص كاألبيات الشعرية اليت وردت يف الرسائل اليت كانت على ش

 إبداع هؤالء الكتاب.

 :م التارخييةالقيّ   -3

فجلُّ الرسائل حتمل أمساء ألعالم منهم العلماء ومنهم احلكماء ومنهم  ؛تتقاسم كل الرسائل هذه القيم          
 حكت عنها، احلكام ومنهم أعيان القوم، ميكن االستناد إىل التاريخ الذي ُكتبت فيه هذه الرسالة واألحداث اليت

 ملعرفة الفرتة اليت عاش فيها هؤالء واالستفادة منها أثناء الرتمجة هلم.

ومن خالل هذه الرسائل وخاصة العلمية منها ميكن االستدالل على املناطق اليت كانت أنشط حركة يف اجلانب 
يت كانت هلا اليد الطوىل يف العلمي، بل وحىت العائالت اليت كانت أكثر اهتماما ابلتعلم والتعليم، والشخصيات ال

 حتريك عجلة العلم والفكر.
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ولعل الرسائل الرمسية كانت أبلغ شهادة من غريها يف التوثيق ألعمال املستعمر الفرنسي وخمططاته وانتهازه 
واستغالله للشعب اجلزائرى. فيمكن االعتماد على هذه النصوص للتأريخ لبعض األحداث والوقائع اليت عاشها 

 خالل هذه الفرتة.اإلقليم 

 القّيم األخالقية:  -4

ويتجلى ذلك يف عبارات  ؛كانت طابعا طُبعت به معظم الرسائل العلمية واإلخوانية  القيم األخالقية         
ل واملرَسل إليه، وكذا اجلمل االعرتاضية اليت حتمل اتوحى ابالحرت اليت  احملمودة والكىن ،التبجيل م املتبادل بني املرسِّ
، أعزه هللا وحرسه ،رزقه هللا رضاه ،نفعنا هللا هبم ن السماحة وخاصة ما جاء منها بصيغة الدعاء، مثل: "الكثري م

أرسلها  لطف هللا به..". وتتجاوز هذه القيم رسائل الود واالستفسار إىل رسائل اللوم والعتاب؛ كالرسالة اليت
، حيث حتافظ عباراهتا على يلومه فيها على رد شهادته، البلبايل الرمحن عبد بن حمّمدزروق إىل الشيخ أمحد  الشيخ

اي ...حممد بن عبد الرمحن البلبايلالفقيه األرضى، العالمة املرتضى سيدي احلاج الوقار والتواضع، ومن ذلك قوله: "
 ...".سيدي الفقيه

اسالت اليت تبادالها كانت هذه هي النتائج اليت سعى البحث إىل إدراكها من خالل اشتغاله على تلك املر          
أهل توات خاصة وعامة، واليت ال تزال حباجة إىل شيء من العناية الستظهار ما حتمله من نصوص قّيمة، يُعتمد 
عليها يف كثري من اجملاالت العلمية واألدبية والتارخيية. وعليه ميكن اختاذ هذه الرسائل املتنوعة الفنون، الكثرية 

زائن، مواضيع حبوث ميكن أن ترّكز على اجلانب األديب والفين منها، كما ميكن أن العدد، املتناثرة يف رفوف اخل
ينفرد البحث بدراسة نوع واحد منها حسب نوعها أو حسب الفن الذي حتدثت عنه أو حسب مؤلّفها، لتكون 

 الدراسة أعمق وأجدى.

تذة وابحثون، إليقاف دروس كانت هذه لبنة حتاول أن جتد لنفسها موضعا يف صرح وضع أساسه أسا         
اإلمهال، وبثور العوادي، ونفض غبار التقاعس عن تراث األمة الغابرة. فإن أصبت فمن هللا وحده، وإن أخطأت 

 فمن نفسي. واحلمد هلل أوال وأخريا.
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 حممد الزجلوي  إىل الشيخ حممد بن عبد الرمحنرسالة الشيخ حممد بن أملخطوط الوجه األول من النسخة )ك( 
 البلبايل
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رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي  إىل الشيخ حممد بن عبد ملخطوط الوجه الثاين من النسخة )ك(  
 البلبايل الرمحن
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 بايلالبل رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي  إىل الشيخ حممد بن عبد الرمحنخطوط النسخة )ب( مل
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عبد حممد الشيخ إىل عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل رسالة الشيخ حممد  خطوطالنسخة )ب( مل  
  حممد بن عبد الرمحن البلبايل بنالعزيز 
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ز عبد العزيحممد الشيخ إىل عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل رسالة الشيخ حممد  خطوط( ملمالنسخة ) 
  حممد بن عبد الرمحن البلبايل بن
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إىل موالي أمحد بن موالي املهدي  الّتنالين الرمحن عبد بن البكريرسالة الشيخ سيد  خمطوطالوجه األول من 
 التارداليت
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إىل موالي أمحد بن موالي املهدي  الّتنالين الرمحن عبد بن البكريرسالة الشيخ سيد  خمطوطمن  خريالوجه األ

 .اليتالتارد
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 .البلبايل احلبيب أمحد بن َأحممدإىل الشيخ رسالة الشيخ حممد بن أمحد ملطاريف  خطوطالنسخة )س( مل
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 وجواهبا البلبايل احلبيب أمحد بن َأحممدرسالة الشيخ حممد بن أمحد ملطاريف إىل الشيخ  خطوطالنسخة )ج( مل
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 بن عبد القادر بن أيب زيد البلبايل الرمحن عبد بن حمّمدإىل الشيخ زروق أمحد رسالة الشيخ  خمطوط
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 إىل الشيخ البكري بن عبد العزيز البلبايل بن مبارك البلبايلرسالة الشيخ حممد املأمون  خمطوط
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 رسالة الشيخ أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف إىل الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز الربكاين خمطوط
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 ي جاك فورطابة إىل نواب بعض قصور تسابيترسالة احلاكم الفرنس خمطوطالنسخة )ق( من 
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 رسالة احلاكم الفرنسي جاك فورطابة إىل نواب بعض قصور تسابيت خمطوط( من هـالنسخة )
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 إىل كبري اهلبلة احلاج أمحد بن عبد العزيزرسالة  خمطوط
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 .تسابيت صورقأعيان بعض  إىل احلاج أمحد بن عبد العزيزرسالة  خمطوطالنسخة )ا( من  
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 .تسابيت أعيان بعض قصور إىل احلاج أمحد بن عبد العزيزرسالة  خمطوط( من بالنسخة )
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 .تسابيت أعيان بعض قصور إىل احلاج أمحد بن عبد العزيزرسالة  خمطوطالنسخة )ج( من 
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 فهرس اآلايت
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآليـــــــــــــــــــة
 

ْسمِّ َربَِّّك اَلَّذِّي َخَلَق﴾  22 01 العلق ﴿اِّقْـرَأْ ابِّ
 75 01 الفيل ﴿أمََلْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك﴾

 75 01 الشرح ﴿أمََلْ َنْشرَْح﴾ 
لِّْلَجَبلِّ َجَعَلُه دَكًّا﴾ وا جَتَّلى َربُّهُ ﴿فـََلمَّ   84 143 االعراف 

 

 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الــــــــحـــــــــديـــــــــــث

 

 09  ييبِّ دِّ أتَْ  نَ سَ حْ أَ  فَ يبِّّ  رَ ينِّ بَ دَّ أَ 
َجابَةِّ  إلِّ َ َوأَنـُْتْم ُموقُِّنوَن ابِّ  75 ....اْدُعوا اَّللَّ

ْن َطَوارِّق اللَّ   86 86يل إالَّ طَارِّقاً َيْطُرُق خَبريأعوُذ بَِّك مِّ
ْمرٍِّئ َما نـََوى َا الِّ ، َوإِّمنَّ لنِّّيَّاتِّ َا اأْلَْعَماُل ابِّ  90 ...إِّمنَّ

مثِّدِّ فَإِّنَُّه جَيُْلو اْلَبَصَر َويـُْنبُِّت الشَّْعر إْلِّ  86 َعَلْيُكْم ابِّ
َ بَِّدْعَوٍة إِّالَّ آ َها َما َعَلى اأَلْرضِّ ُمْسلٌِّم يَْدُعو اَّللَّ  75 ...اَتُه إِّايَّ

ََحدُِّكْم َما ملَْ يـَْعَجْل، يـَُقوُل: َدَعْوُت فـََلْم ُيْسَتَجْب يلِّ   75 ُيْسَتَجاُب ألِّ
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 فهرس األشعار

 

 الصفحة البـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــت

 
ُهُم َوإِّْن حَبَثُوا َعينِّّ فَ  ثُ إَِّذا النَّاَس َغطَّْوينِّ تـََغطَّْيُت َعنـْ ْم َمَباحِّ  99-97 فِّيهِّ

 17 أال أبلغ األحالف عين رسالة     و ذبيان هل أقسمتم كل مقسم
 17 أال أبلغا عين جبريا رسالة على أي شيء ديب غريك دلّـَكا

ْئَت تعرُف يف اآلدابِّ َمنزِّلَ   10 ...مُ ــــــيت  َوأنَّين قْد َعداين الَفْضُل والنِّّعــــــــإْن شِّ
 82 ...هُ ــــــــــلَّ وَ ـــــــمُ  ابِّ وَ ـــــاجلَ ــــي بِّ ـــِــّ نّ إِّ ــــ فَ ينِّ ـــــــبـْ جِّ أَ  اوْ دَ ـــتَ اهْ  اسُ النَّ  كَ ي بِّ ا الذِّ نَ خَ يْ  شَ ايَ أَ 
 98 ...ةـــــــــــيَّ نِّ السَّ  مِّ ـــمَ اهلِّ وَ  مِّ اَل ــــــــــحْ أَ ـــــــوا الْ ولُ ا أُ هَ نْـ  مِّ ىَب أَ  عٌ سْ تِّ 

 94 ...رِّ هْ دَّ ـــال دَ أَبَ مْ ـــكُ ـــا بِّ ـــــنَ ورُ رُ ــــــسُ  امَ دَ وَ  مْ كُ ياتِّ حَ  ولِّ ــطبِّ يت ادَ ــس مْ ـكُ ــوابَ ــجَ 
 82 ...هُ ـــبُ ــيْ طَ حُ فَ نْـ يَـ  حِّ ــــيالرِّ  جِّ ــــيرِّ أَ  مُ اَل ـــسَ ةً ــــــــــبَّ ــــحَ ـــمَ  يُّ ـــــــفِّ ـــصَّ ــا الــــهَ ــــيُّ أَ ــيَ  كَ ـــيـْ لـَ عَ 
 95 رِّ ـــصْ ــــنَّ ـــالوَ زِّ ــــعِّ ـــالـــبِّ  اآللَ وَ مْ ــــكُ ــــلُ ــــــمَ ـــشْ ـــيَ وَ ةٌ ـــــــيَّـ حِّ ـتَ  مُثَّ  هللاِّ  مُ اَل ـسَ  مْ ــــكُ ـيْ ــلَ ــعَ 
 80 هْ ــــــقُ ارِّ وَ بَـ  تْ حَ اَل  نيَ حِّ  لَ اَل ي اهلِّ اكِّ حَ يُ هِّ ــــــابِّ وَ ــــــي جَ ِــّـــــي فدِّ ــــــــــــالِّ وَ  رُّ دَ هِّ لَّ لِّ ــــفَ 
 90 ْن رَاَقَب النَّاَس َماَت َغمًّا  َوفَاَز اَبللَّذَّةِّ اجَلُسورُ مَ 

لـــــــَم النَّاَس َعظَّمُ ـــَمْن َعظَّ  سَ  لِّ صْ وَ وُه َوفَاَز ابِّ  99 ...ةــــَوالرِّايَّ

َتقِّر      تاةِّ َنْدُعو اجلَفَلىيف املشْ  نُ نَْ   09 التــرى اآلدِّب فينا يـَنـْ
 21 تلِّّها اجلََرعا     هاجت يل اهلّم واألحزاَن والوجعااي داَر َعْمرةَ  من حمُ 

 

 

 األعالم فهرس
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 الصفحة العلم اسم

 55 أمحد الطاهري اإلدريسي

 27 أمحد ابي

 109 الوجالينأمحد بن عبد العزيز 

 103 أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف

 74 أمحد بن حممد بن عبد الكرمي السكندري

 82 املهدي التارداليت أمحد بن موالي

 55 أمحد ديدي

 95 زروق أمحد 

 90 َأحممدبنأمحداحلبيبالبلبايل

 82 البكريبنعبدالرمحنالّتنالين

 100 البكري بن عبد العزيز البلبايل

 51 البكرينب عبد الكرمي

 106 جاك فورطابة

 27 محدان خوجة

 99 زند بن اجلوأنبو دالمة 

 17 زهري بن أيب سلمى املزين

 48 ساملبنمحمدأبيبكرالعصنوين

 46 سليمانبنعلياإلدريسي

 

 99 صاحل ابن عبد القدوس
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 08 طرفة بن العبد

 53 عبد الرمحان اجلنتوري

 53 عبد الرمحنبنإبراهيمالّتوايت

 53 نالينيعبدالرمحنبنعمر الت

 76 عبد العزيز بن حممد بن عبد الرمحان البلبايل

 103 بد العزيز الربكاينعبد العزيز بن حممد بن ع

 76 عبدالكرميبنمحّمدبنعبدامللكالبلبايل

 34 عبد الكرمي بن هوازن القشريي

 48 عبداللهابنأبيبكرالعصنوين

 54 عبد هللا احلاجب

 40 عقبة بن انفع الفهري

 73 علي بن عبد هللا أبُو احَلَسن الشَّاذِّيل

 102 عمر بن محادي

 51 عمربنعبد القادرالتينالين

 52 عمربنمحمداملصطفىبنأمحد الرّقادي

 21 عمرو بن املنذر اللخمي

 47 عيسىبنمحمدالبطوي

 17 كعب بن زهري بن أيب سلمى 

 21 َلقيطِّ بنِّ يَعُمر

 100 املأمون بن مبارك البلبايل

 21 املتلمس
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 54 احملفوظ القسطين

 52 ير زمحمّمدبنأب امل

 75 حممد بن أيب بكر الزجالوي

 75 بن أمحدالدمياطيّ حممد 

 90 حممد بن أمحد ملطاريف

 54 حممد بن املربوك اجلعفري

 69  الزجالويّمداملعروفبابنالعاملأحمدبنحمم

 69 دبنعبدالرمحنبنعبدالقادربنأبيزيدالبلبايلمحم

 48 حممد بنعبدالكرمياملغيلي

 ّ  73 حُمَمَّد بن حُمَمَّد بن َأمْحد أَبُو َحامِّد اْلَغزايلِّ

 47 ياري أبوحيياملن

 49 ميمونبنعمروبنالباز

 47 حييبنيديرالتدلسي

 74 حيىي بن شرف النووي

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع

 رواية ورش عن انفع.الكرمي: القرآن -
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 املخطوطة: -
 

 .1952، بلدية تسابيت ،أرشيف احلالة املدنيةسجل املواليد،  .1
يذكرما بتوات من العلماء واألشراف، خمطوط، خزانةالطيب عمر بنعبدالقادراملهداوي التنالين،الدرةالفاخرةف .2

 .الشاري، كوسام، أدرار
حممد بن عبد الكرمي البكراوي ، درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم، خمطوط خبزانة أبناء عبد  .3

 الكبري، ملطارفة.
ن علماء األلف الثاين، حمّمد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي، جوهرة املعاين فيما ثبت لدي م .4

 خمطوط، خزانة بن عبد الكبري، املطارفة.
 حممد بن عمر اجلعفري، نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، خمطوط خبزانة أاب سيدي جعفري، بودة. .5
 خمطوط رسالة احلاج أمحد بن عبد العزيز إىل أعيان بعض قصور تسابيت. .6
 ري اهلبلة.خمطوط رسالة احلاج أمحد بن عبد العزيز إىل كب .7
 خمطوط رسالة احلاكم الفرنسي جاك فورطابة إىل نواب بعض قصور تسابيت. .8
خمطوط رسالة الشيخ أمحد بن عبد الكبري الراشدي املطاريف إىل الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز  .9

 الربكاين
أيب زيد  خمطوط رسالة الشيخ أمحد زروق إىل الشيخ حمّمد بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن .10

 البلبايل
خمطوط رسالة الشيخ سيد البكري بن عبد الرمحن الّتنالين إىل موالي أمحد بن موالي املهدي  .11

 التارداليت
 خمطوط رسالة الشيخ حممد املأمون بن مبارك البلبايل إىل الشيخ البكري بن عبد العزيز البلبايل .12
 د بن أمحد احلبيب البلبايل.خمطوط رسالة الشيخ حممد بن أمحد ملطاريف إىل الشيخ َأحمم .13
 خمطوط رسالة الشيخ حممد بن أحممد الزجلوي  إىل الشيخ حممد بن عبد الرمحن البلبايل .14
خمطوط رسالة الشيخ حممد عبد الكرمي بن حممد بن عبد امللك البلبايل إىل الشيخ حممد عبد  .15

 العزيز بن حممد البلبايل.
 
 
 
 

 املطبوعة: -
 

 دت.،، دطاإلسكندرية، وي،اهليئةاملصريةللكتابإبراهيمعليأبوخشب، األدابألم .16
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 هـ. 1404 ،بريوت،1 ، العقدالفريد،دارالكتبالعلمية،طأمحد بن حممد بن عبد ربه .17
بن وهب، الربهان يف وجوه البيان، ،تح: حممد شرف، مطبعة الرسالة، مصر، أمحد بن سليمان  .18

 د ط ، د ت.
 .1981، 5جلنةمناألدابء، ط :أبوالفرج األصفهاين، األغاين، تحعلي بن احلسني  .19
هـ، مطبعة بريز 13هـ حىت ّناية 7احلركةاألدبيةيف أقاليم توات من القرن :أمحدأابالصافيجعفري .20

 .2009، 1مارين، اجلزائر، ط
 . 1،2009منتارخيتواأتحباثفيالرتاث،مكتبةالنهضةاملصرية،القاهرة،ط:أمحدأابالصافيجعفري .21
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 ملخص البحث

 

 

 :الكلمات املفتاحية

  ة.خمطوط ،دراسة، حتقيق رسالة، توات، أدب،
 

بني القرن الثاين عشر والرابع  يسعى البحث إىل إبراز نوع من أنواع الكتابة اليت ُعرفت يف إقليم توات              

 عشر للهجرة؛ وهو الرسائل. 

ل ومرَسل إليه، ولتوافر هذه األداة على جمموعة من                فمنذ القدمي كانت الرسالة أداة تواصل بني مرسِّ

ة اجلزء اخلصائص األدبية، فقد أّهلتها لتكون ضمن قائمة األدب، وبذلك تكون العالقة بني الرسالة واألدب عالق

، ويتسع األدب إبدراج الرسالة حتت جناحه كوسيلة ألداء ضوابطهالرسالة من األدب لغته وأساليبه و ابلكل؛ فتتخذ 

 يسمى "أدب الرسالة". ، وعليه جاز أن حيصل الرتكيب اإلضايف بني املصطلحني فينتج بذلك ماأغراضه

املختلفة؛ العلمية منها واإلخوانية والرمسية، وإن كانت  وقد عرف أهل توات الرسائل املدونة أبنواعها              

 العلمية أرقى لغة وأكثر إفادة، فاإلخوانية أوفر وجودا وأغزر وجداان، والرمسية أدق توثيقا وأوضح شكال.

ا وقد خّص البحث جمموعة متنوعة من الرسائل التواتية املخطوطة ابلدراسة والتحقيق، تبنيَّ من خالهل              

أن مواضيعها تتنوع بتنوّع أغراضها بني التودد والشوق واللوم والعتاب، واالستفسار والرّد، واألمر والنهي. وتتفاوت 

مستوايت لغتها؛ فمن راقية إىل بسيطة إىل سوقية. وتتعدد قّيمها بني الدينية والعلمية والفكرية واألدبية والتارخيية. 

نها احلسن ومنها املقروء ومنها الرديء. وختتلف أحجام نصوصها بني الطول وتتباين جودة خّطها فمنها اجليد وم

  والقصر.

 

 



 ملخص البحث

 

Mots clés: 

Littérature, message, Touat, étude, enquête, manuscrit.  

         Chercheur cherche à mettre en évidence le genre 
d'écriture qui est connu sur le territoire Touat entre le XIIe siècle 
et le quatorzième du hidjeri; les messages.  

          Depuis l'ancien était l'outil de communication de 
messages entre l'expéditeur et le destinataire, mais la 
disponibilité de cet outil sur une gamme de propriétés littéraires, 
il a permis d'être inclus dans la liste de la littérature, et donc la 
relation entre le message et la littérature relation partie au tout, 
doit être prise par la lettre de la littérature de son langage, les 
méthodes et les contrôles, et l'expansion de la littérature pour 
inclure la lettre sous son aile comme un moyen de fins de 
performance, et il peut obtenir une installation supplémentaire 
entre les deux termes est produit de sorte que le soi-disant 
"littérature de message". 

           Les gens ont été connus Touat Messages blog écrits de 
différents types, les scientifiques et les Frères et officielle, bien 
que la langue de message scientifique de la plus belle et la plus 
utile, et Frères plus présence et le plus sentiment, et l'officielle a 
expliqué précisément la forme documentée.  

           La recherche a distingué une variété de messages de 
Touat étude manuscrit et enquête, qui a constaté que les sujets 
sont fins aussi diverses entre la cour et le désir et le blâme et 
reproche, et d'enquête et d'intervention, et les commandes et 
les interdictions. et les niveaux de langue différents, il est 
significative, simple, et lâche. Il existe différentes valeurs entre 
religieux et scientifique, intellectuelle, littéraire et historique. elle 
varie de la qualité de sa ligne de décalage et de bons Alassane 
eux ceux lisibles et mauvais. les tailles varient textes entre la 
long et le court. 

 



 

 

 

خّلفها الغابرون من تلك الرسائل اليت يف الرتاث التوايت  مما يشّد انتباه الباحث
ّع معرفة ة تش. تركوها أثرا يدل على مرور أمّ علماء وحكماء وحّكام وعوامّ 

يسافر                     ا وعتاِب.   دتود  متتلئ حزما وعزما، وتفيض و وحكمة، 
الباحث من خالهلا إىل عهد مل يسعفه الزمن على أن يقيم فيه، ليكتشف آداِب 
يف النوازل العلمية، وفنوان يف العالقات االجتماعية، وحقائق يف القضااي 

 التارخيية.
 

           Ce qui attire l'attention de chercheur du patrimoine 

de  TOUAT  les messages laissés par  les anciens  des savants 

et des hommes sages et les chefs des facteurs qu'ils ont quitté 

après avoir indiqué le passage  de la nation  rayonnent  la 

connaissance et de la sagesse  et rempli  autoritaire et  

déterminé  et  débordant convivial et  blâmé  pour voyager 

chercheur  à partir  de laquelle règne n'a pas indûment  le 

temps que la résidence  pour découvrir  bienséances 

en mendiants scientifique et  Arts  dans les  relations 

sociale et les faits dans les questions historiques. 

 


