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 التعريف بالمخطوطة وبيان منهج التحقيق -المبحث األول@
 موضوع المخطوط: -أوال

العجايػب كالررايػب و ك ػ  ه  يػو يػ فن يف  ػ  عنواف الكتاب )ربفة اؼبلوؾ كالرغايب ؼبا يف الػ  كالحرػر  ػ  
عػ   ٔالعجائبو كهذا الف  كتػب  هػب ضعػمل اؼبػ وفل كالر الػة كاعبرػرا هل كخبالػة الحلػ ااهل كاؼبقػالكهلن جػاؿ ال نػو  

هػذا الفػػ ك ككتػاب )عجائػػب اؼب(لوجػػات  لل ػفكي  الػػي  هػػب ضالعجهػب العجػػاب ككتػاب حفػػر يف هػػذ  الحػاب   قػػ   ػػ   
كي  لكػػ  أ  كػػذكر اظبػػب ه اػػالم كا ػػ ا  ػػ   لػػرار   ػػاؿك  اػػب )فريػػ ة العجائػػب   ضػػ  الػػوو م ك هيػػا  كتػػاب ال ػػف 

. ٕكتػػاب حفػػر كهػػو )افهػػة اؼبخػػتاؽ يف افػػلاؽ ا  ػػاؽ  للخػػريا الدػػ ل  ك)ك ػػوم الحلػػ اف  لهػػاجوت اغب ػػوم كغػػ   لػػ 
    كر العجائػب كغرائػب الػ اها  ػا يقػتحع   كيضها ال نو  ك " جوؿك ج  كجفم على الكتاضل األكلل كو يم  هي ا 

الع ن ك  يد جب ال لب اؼبقت هم كإف كػاف ا  عػف ك ػن جػا وا علػى كػن ؿبػاؿ ك ػا  كػر  ػ   كوا  اؽبنػ   عجػب  ػ  كػن 
عجاب ألف إجلهم اؽبن   الب  ع ضع   قا ة ضال    علـو لكن كا   كأ يق ع فب  يقكنب إىل ا ف  ف  ثن هذ  األكوا  

   ضل اهنا  و و  كأ يعل اغباك  ؽبا اام  ل  الحل   ك كاام كل  األكوا  يف كجم    األز نػة اػبالهػة كأ يحػ   يف ضل 
فبكػػ  اػين اغبدػػوؿ كال ػػ وة لػاغبة أل ثػػاؿ كلػػ   -اػػحرااب ككعػاىل  -ؽبػا ا ف  رػػر ك  عػل  ػػع  ف كػػن ؿبػاؿ يف   ػػب 

  عجائػب األاػاـ ك  كو ػ  ك  كعلػم  نيػا إ ػ ل العال ػات األ واؿ لكػ  الكػالـ يف لػرة هػذا الكػالـ ك ه ػا  كػر   ػ
 .ٖكا   علم"

 كفبا ُاطّر يف هذا الف ك

افيػػن  دػػرن  كلػػب اغب ػػ    وب العػػاؼبلن  ٗكتػػاب   دػػ  اؼبػػراـ ب عجايػػب األهػػراـ لعحػػ  ال ػػا و الحرػػ ا ل  -
 .٘ا ركب على اتة  دوؿ  كر  هب األهراـ كاغبجر اؼبق ى ضاىب اؽبوؿ ب ؾبل  لطه

 -كهػػو الػذم   ػػاو إلهػب ال نػػو  –كتػاب عجائػب اؼب(لوجػػات  لفكريػا ضػػ  ؿب ػ  ضػػ  ؿب ػو  الكػػويف ال ػفكي    -
 لفب يف ز    فاوجتب    الوط ن جاؿك كج   كر  هب   هاء ياضاها طحع الريب الرا ن ك  ينكرها افس الذك  العاجنن  إهنػا 

م   ء  ع ج وة اػبال ن كصبهع  ا  هبك إ ا عجائب لنع الحاومن كإف كاام ضعه ة ع  العا ات اؼبعيو ة لك    يقتعظ
ك ل  إ ا  ع وؿ  ك ؿبقوس       هيان كإ ا  كاية ظريفة  نقوضة إىل وكاهتان كإ ا فواص غريحةن ك ل  فبا   يف  

جرضتيػػا الع ػػر ضتجرضتيػػا ك   عػػك لػػلؾ كليػػا أل ػػن الخػػ  يف ضعضػػيان   ػػإف   ححػػم  ف ككػػوف  نيػػا علػػى ر ػػة  خػػ ر لت
كإياؾ  ف سبن  ك  ف كفل إ ا أ كدب  رة  ك  ركل  ػإف  لػ  جػ  يكػوف لف ػ   ػرط  ك  ػ كث  ػااع ك قػح   ػا كػرل 
    اؿ اؼبرناطهس ك ذضب اغب ي    إاب إ ا  لاضب وائرة الثـو ضطلم كل  اػبالهة  إ ا غقلتب ضاػبن عػا ت إلهػب   ػإ ا 

ؼ عنايت  إىل الحرث ع    والب  ىت يتضح ل    ر . جاؿ كظبهتبك و يم  رناطهقا   هبذب  ال كنكر فالهتب كالر 
 )عجائب اؼب(لوجات كغرائب اؼبو و ات  
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 ك  ض      كر     ات  وضعك 

 األكؿك يف  رح العجب 

 الثاينك يف ك قهم اؼب(لوجات 

 الثالثك يف  عك الرريب 

 ٙالراضعك يف ك قهم اؼبو و 

ألر  ا ػػ ك ؿب ػػ  ضػػ  عحػػ  الػػرضب  األا لقػػ ن  كلػػبك )اغب ػػ    كتػػاب اؼبرػػرب عػػ  ضعػػمل عجائػػب اؼبرػػرب   -
ق ػ  كر  هبك  اب االب ضعضيمك  ف يذكر لب اقحب كضال   ٙ٘٘الذم  ض ع العاأ عل ا على كو ه  ... اخل ن   لفبك انة 

رب  ك ػػا  ػػاه    ػػ  عجائػػب الحلػػ اف  ا ػػابن جػػاؿك  ر يػػم  ف  ظبػػ  هػػذا اع ػػوعك )اؼبرػػرب عػػ  ضعػػمل عجائػػب اؼبرػػ
ك  علػبك ضراػم ففااػة  و اػا الػوزير عػوف الػ ي ك وبػد اضػ  ؿب ػ  ضػ  هحػ ة ك ف   كػر إ قػاابن جػاؿك  ػإين ؼبػا كلػلم إىل 

ن اػػػم عخػػػرة كطبقػػػ ائة  اػػػفل    قػػػ   كو   اج ػػػم  ػػػهفب  وضػػػع اػػػنلن كؼبػػػا و عػػػم إلهيػػػاك اػػػنة قٙٔ٘ضرػػػ ا  اػػػنة 
 .ٚعلى عا كب قن طبس كطبقل كطبق ائة  افل  ضا ق    ا ب ك كر  ٘٘٘

قن  كلػػػبك )اغب ػػػػ    وب العػػػاؼبل جهػػػػـو ٖٓٙكتػػػاب ربفػػػة العجايػػػػب  ضػػػ  األرػػػػ  اعبػػػفومن اؼبتػػػوبك اػػػػنة   - 
الق وات كاألو ل.. اخل ن  كر  هب  اب  لا كتاضا  خت ال على ا راو العلوية كالقفلهةن ه  و  بك ضعجائب اؼب(لوجات 

 .ٛا ك )ال وو اؼبنت ات    عجائب اؼب(لوجات كوكب علىك  دوؿ ك ضوابن كافتدر  ضعضيم كظب

ك كيع   الحعمل 9فنديككتاب فري ة العجائب ك ري ة الررائب  لع ر ض  الوو م اؼبل ب ضفي  ال ي ن جاؿ   -
ـ ك لػا يف   ينػة  لػب الخػيحاء كتاضػا يف اعبررا هػا ظبػا   ٖٛٗٔق =  ٜٗٚضل اؼبػ وفل   ضػل اعبرػرا هلن كػويف اػنة 

ضاعتنػاء العال ػة ههالاػ و  ػع كرصبػة  كهنهػة كطحػع  ٓٔـ يف   ينػة لواػ  ٕٗٛٔب ك ري ة الررائب طحػع اػنة فري ة العجائ
ن ٕٔقٕٜٕٔضاعتناء العال ة اووا غ كيف ال اهرة انة  ٔٔج يف  كضقا  ٕـ يف  ٜٖٛٔـ إىل انة ٖ٘ٛٔ يضا    انة 

اظم اؼب لا يف ع     رائ   وائ  غالهة الث     اه ا ع  إ ري ها كضال  العػرب كالخػاـ كيخػت ن كتاضػب هػذا علػى فريطػة 
عا ة لقائر األوا   ك  كفاؿ فريطتب ؿبفوظة اق(يا يف اؼبكتحة اؼبلكهة يف ضاويس كه  فبارلة لل(رائط األكىل الي ضرزت 

ج  كر م كتاضب هذا إىل اللرة الفراقهة كلب  يضا كتػاب كت ػة اؼب(تدػر يف  فحػاو عن   قهره  اؼبررب يف ض ء هنضتيمن ك 
قن ػنحغ  ٜٗٚقن ػوهو كك لة ككت ة لكتاب اؼب(تدر ألر الفػ ا لرايػة اػنة ٕ٘ٛٔج انة ٔالحخر طحع يف ال اهرة  يف 

 .ٖٔـ ٖٛٗٔق=  ٜٗٚاض  الوو م يف ال رف الثا      اؽبجرة  ككويف انة 

ـ"ن جػاؿ  نػ ي ك ٛٗٓٔ-ٖٜٚق=  ٓٗٗ- ٖٖٙلطحهعهة كالررائب الدناعهة للحػ كين "كتاب العجائب ا  -
الح كين هو لا ب كاويخ األ م الخرجهة ك هب  كر كواويخ القنل اعتك ضطحعب العال ة اافاك األؼباين يف   ينة  يحق  
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اػبالهػة يف النجػـو كالتػاويخن ككتػاب ـن كلب  دنفات  فرل كث ة  ت نة  نيا كتاب ا راو الحاجهة ع  ال ركف ٛٚٛٔانة 
اإلو ا  يف   كاـ النجـو ككتاب اعب اهر يف اعبواهرن ككتاب العجائب الطحهعهػة كالررائػب الدػناعهة ككتػاب ال ػااوف يف 

 .ٗٔاؽبهئة كالنجـو ككتاب الده لة ككتاب   اله  اؽبهئة كغ ها

ا كجػػع للدػػراضة  هيػػا كهػػ  ، ػػ  اؼبعػػفن ك ػػا  هيػػا  ػػ  العجائػػب كالررائػػب ك ػػ ٘ٔكتػػاب جدػػة  تػػوح الحينقػػا  -
ق ػوه   كاية  تح اؼبقل ل ٖ٘ٓٔلفرة انة  ٘ٓٔقن ػ  يضا يف  ٜٕٓٔلفرة انة  ٕٔٔطحعم يف ال اهرة يف 

 وض الفهـو  ع لعه   در كيقح   ل   ل(ص كاويخ الفهـو جحن اإلاالـ ك ع  ا  هيا    ال وؿ اللطها  ي  فبلوءة 
 .ٙٔضاػبرا ات اؼب(تلفة

كتاب  توح الحَػْيَنَقا ضاهت اـ الطاضعل يف  درن كااعكس وكاج ال دة على طحعاكبن     طُحع يف  دػر  ظى  
)ال اهرة  ربم عنواف " توح الحَػْيَنَقا الرػراء ك ػا  هيػا  ػ  العجائػب كالررائػب ك ػا كجػع  هيػا للدػراضة و ػواف ا  علػهيم 

  إىل الواجػ م كجػ   كػر اػركهس يف  عجػم اؼبطحوعػات العرضهػة  صبعل"ن  نقوضان إىل الخهخ ؿب ػ  ضػ  ؿب ػ  اؼبعػفن ككػذل
 .ٚٔطحعة للكتاب ٖٕكاؼبعرضة" 

قن ام ٙٚٚغرائب العجائب كعجائب الررائب  ض   ر  جلةك  ضب  ض  وبد التل قاينن اؼبتوبك انة  -
 ٛٔكاحعل كاحع ائة

إلاقػػاف يواجهػػم ك ووا... اخل   يف عجائػػب اؼب(لوجػػاتن  كلػػبك ) ضبػػ  ا  ضبػػ ا ضعػػ    ػػا  ظيػػر  ػػ   عػػ ف ا -
قن ام كرالرل ٖٜٙغبقل ض   ق     ال ضاة يف عدر القلطافك اله اف فافن   لفبك إلضراههم ضا ا الوزير انة 

 .ٜٔككقع ائة

ككتب العجائب أ كك  كجفا على الظاهرات الطحهعهة كالحخرية  رقبو ضن ا ت   كاوهػا للكتػب الخػرعهةن  -
ن كجػػ  طحػػع  ػػ   ؾب وعػػة   ػػفاء   يثهػػةن ضتر هػػ   ر عحهػػ ة ٕٓائػػب ألر اػػعه  الن ػػاشك ػػ   لػػ  كتػػاب  نػػوف العج
ن كجػػ   كو  اؼبدػػنا يف كتاضػػب هػػذا  كايػػات غريحػػةن ربكػػ    ػػهاء عجهحػػة   يدػػ جيا ٕٔ خػػيوو ضػػ   قػػ  حؿ اػػل اف

اػوؿ لػلى ا  الع نو ألف  هيا  ػ  التياكيػن  ػا هػو ظػاهر. ك كو  كػذل  ضعػمل األ ا يػث الدػرهرة الػي  فػ   ػا الر 
لػػلى ا  علهػػب  -علهػػب كاػػلمو كرػػ يث الح ػػرة الػػي ككل ػػمن ككػػالـ الػػذئبن ك ػػ يث الرػػاون كغػػ   لػػ  فبػػا لػػح عنػػب 

ا ك تننا.-كالم   . كا ت ن الكتاب عل  الكث     اغبكايات اؼبو وعة كاؼبنكرة ان ن

األزهػػاو يف عجائػػب األجطػػاو ك اخػػ  ٕٕك ػػ  ـبطوطػػات كتػػب العجائػػبن  كو  العال ػػة الػػ كتوو عحػػ  ا  الرنػػهم
 ضػػ  إيػػاسن كعجائػػب اؼب(لوجات"للرراػػاط ن ك"ربفػػة اؼبلػػوؾ كالرغائػػب ؼبػػا يف الػػ  كالحرػػر  ػػ  العجائػػب كالررائػػب"  ضػػ  
َرلِّ ن ك" اكم اغبقاف     هػاة اغبهػواف" للػ يبرمن ك ريػ ة العجائػب ك" ريػ ة الررائػب" ض  الػوو من ك"غرائػب 

َ
زاحن اؼب

 ٖٕوف" ؼب لا ؾبيوؿالفنوف ك لح العه
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 وصف المخطوطة: -ثانيا

كتاب ربفة اؼبلوؾ كالرغايب ؼبػا يف الػ  كالحرػر  ػ  العجايػب كالررايػبن كدػنها   :المخطوط عنوان -5
العحػػ  الف ػػ  إىل ا  كعػػاىل الخػػهخ اإل ػػاـ العػػاأ العال ػػة الفا ػػن الكا ػػن اؼبفهػػ  الحػػاوع  ػػياب الػػ ي ن  فهػػ  الطػػالحل  ر 

رَ 
َ
لِّػػ  الخػػا ع    لّػػب ا  كعػػاىل كغفػػر لػػب العحػػاس  ضبػػ  ضػػ  الخػػهخ الفا ػػن الكا ػػن اػػوو الػػ ي   ر اغبقػػ  علػػ  زاحػػن اؼب

 كلوال يب كعب هع اؼبقل ل. 

 النقػ(ة كلػ  غػالؼ علػى ُكتػب  ألاػب  لػ   ػهعهان كػاف  اؼب(طوط ؽبذا األللهة النق(ة  ال   ف  عت   -ٕ
 ػػل  ر ػػم عهنػػا ن   ػػاؿ هػػذي   - فظػػب ا   –"ع ػػر  لػػيب  الػػنصك هػػذا - للكتػػاب األلػػلى اػبػػط ىبػػالا خبػػط –

 الحهتل  تواال   او  خفى ضإ ف ا  كعاىل

 يا إؽب  دبر   كعل                          كضاـ القه ي  الطاهري 

  ف كعا ه  ككخف  ضدرم                يا إؽب  ضاغبق  كضاغبقل"

هذا اػبط ضل الرلااة كالحقاطة ك ثل ا يػ ؿ علهػب اظبػب   ػ    هب ع ن  هثبخط النسخ ُكتب اؼب(طوط   -ٖ
 .كاف النّقافوف يقت(  واب يف اقخ الكتب

لػػػػفرةن وُج ػػػم صبهعػػػػا يف كاػػػط الدػػػػفرات يف  عالهػػػان ككخػػػػت ن كػػػػن  ٖٚٗيخػػػت ن اؼب(طػػػػوط علػػػى  -ٗ
 اطرا. ٕٔلفرة على 

 ضل اؼباء كاؽبول  ٕٗ كؿ الكتابك ضقم ا  الرضب  الر هم اغب     ضااط ا وض -٘

"كا ػػ  الفػػراغ  ػػ  كتاضػػة ربفػػة اؼبلػػوؾ كالرغايػػب ؼبػػا يف الػػ  كالحرػػر  ػػ  العجايػػب كالررايػػب حفػػر الكتػػابك  -ٙ
َرلِّ  غفر ا  لب كعب هع اؼبقػل ل. ح ػل. ك لػ  

َ
كدنها ككالها اؼبر ـو الخهخ  ياب ال ي    ضب  ض  الخهخ زاحن اؼب

ـو اغبػػاج زيػػ  الػػ ي  الطراضلقػػ  يف الهػػـو القػػاضع  ػػ   ػػير صبػػا ل ا فػػر اػػنة اػػم ض لػػم العحػػ  الف ػػ  ؿب ػػ  ضػػ  اؼبر ػػ
 كعخري  ضع  األلا."

التـف الكاكب اظػاـ "التع هحػة"ن كهػ  الكل ػة الػي ككتػب يف  اػفن الدػفرة اله ػك غالحػا لتػ ؿ علػى ضػ ء  -ٚ
  .ٙك٘كٗ)لوو و ك ا يح ك يف الدفرة الي كلهيان  حتتحع هذ  التع هحات يبك  ا ط ئناف إىل كقلقن الكتاب

ضػػن ضهػػ    ػػ  فبػػ   كػػى ضعػػ   ض لهػػنن  هػػث كو  يف حفػػر  جػػوؿ النااػػخ "كا ػػ  اؼب(طػػوط لػػهس ضهػػ  اؼب لػػاو  -ٛ
الفراغ    كتاضة ربفة اؼبلوؾ كالرغايب ؼبا يف ال  كالحرر  ػ  العجايػب كالررايػب كدػنها ككػالها اؼبر ػـو الخػهخ  ػياب 

َرلِّ  غفر ا  لب كعب هع اؼبقل ل. ح ل. ك ل  ض لم ال
َ
عح  الف   ؿب   ض  اؼبر ـو اغباج ال ي    ضب  ض  الخهخ زاحن اؼب
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زي  ال ي  الطراضلق  يف الهـو القاضع     ير صبا ل ا فر انة اػم كعخػري  ضعػ  األلػا." كلبلػص  ػ  هػذا الػنص 
 ق .ٕٙٓٔإىل  ف اؼب لا كاف ج  كويف جحن هذا العاـ )

يف  كتحػػة كاكحػػب  كلػػ  العحػػاوةك "كو ػػ  -خبػػط  زوؽ ـبػػالا لل(ػػط األلػػل -ككو  يف  اػػفن الدػػفرة العا ػػرة 
 عل  العجاف ض   قل العجاف".

.  ثػن لفظػػي "العجايػػب" ٕٙيف  م  و ػع  ػػ  اؼب(طػوطن ضػػن  كػى ضاإلضػػ اؿ ٕ٘أ يػر   ػػرؼ اؽب ػفة ؿب  ػػا -ٜ
ك"الررايػب" يف عنػواف الكتػابن كإ ا وظبتػا ضػالتر ه  لػػاوكا "العجائػب" ك"الررائػب"ن ك ػ  ه كركتيػا كالػليا  كف كنويػػب 

  اؽبا شو إ  يف اؼبوا ع الىت رُب ث لحقا عن  ال اوئ.على  ل  يف 

ا اقػػػػاف"ن  كلػػػػرتيا "اإلاقػػػػاف"ن " كل ػػػػة   ثػػػػن حبػػػػذ يا  م ضالن ػػػػن اؼب(طػػػػوط كػػػػن  يف اؽب ػػػػفات ُوظبػػػػم ك ػػػا
ك"ا نااػيا" كلػرتيا "  نااػيا"ن  ك ضػالت(فها  ثػن "القػ ا" ك"العل ػا" ك"اغبك ػا"ن كلػرتيا "القػ اء" ك"العل ػاء" 

كاف كتحع كل  الكل ات يف اؽبا ش يقحب العنم لل ر  ن كيضهع كجم ال ػاوئ كيخػتم  هنػب وظبػُم   كاغبك اء". كؼبا
 كل  اؽب فات ضالتر ه  كلهس ضاغبذؼ  ك الن ن  ك الت(فها.

ك ا ُوظبم الذاؿ  ا ن يف كث     اؼبوا ػع "كالعػواـ ي لحػوف الػذاؿ  ا نن كيقػتع لوف  كثػر اؼبعػاين الػي كو ت 
–األ  ػػر – ػػذعووا  – حبتػػ   -ل يػػ ن كلػػرتياك  واعػػا-كػػ وؼ –األ  ػػر – ػػ عووا  – حبتػػ   -اعػػا ثػػنك  و   ٕٚ هػػب"

  كف كنويب على  ل  يف اؽبا شو إ  يف اؼبوا ع الىت ربتاج لتنويب.لذيذو لررتيا -كذوؼ 

فال ػان كاات( ـ الكاكب "لرة  كلوين ال اغهث"ن  هث إرحات الواك الػي هػ  عال ػة اعب ػع. كهػ  لرػة راضتػةن 
ؼبػػ   اكرهػػان ك لػػراب هػػذ  اللرػػة يلر ػػوف الفعػػن اؼبقػػن  إىل ظػػاهرن  ثػػك  ك ؾب ػػوعن عال ػػة كضػػ   .  ه ولػػوفك جا ػػا 
الفيػ افن كجػا وا الفيػ كفن كج ػػ  اؽبنػ ات.  ػاأللا كالػػواك كالنػوف يف  لػ   ػركؼن    ػػ ائرن إلاػنا  الفعػن إىل ا اػػم 

كبوك جا م هن . كج  ككلم  ذ  اللرة النيبن للى ا  علهب كالمن جاؿ  الظاهر.  يذ  األ رؼ عن هم كتاء التااهث يف
"يتعاجحوف  هكم  الئكة ضاللهنن ك الئكة ضالنياو". كجاؿ القيهل ك  لفهمن يف كتػب اغبػ يث اؼبركيػة الدػراحن  ػا يػ ؿ 

ضعضػػيمك هػػ  لرػػة  ز   علػػى كثػػرة هػػذ  اللرػػة ك و هتػػا. ك كػػر حرػػاوان. كاقػػب ضعػػمل النرػػويل هػػذ  اللرػػة إىل طػػدءن كجػػاؿ
ن ك"وبجوف إلهيا  هن وك هة"و ك ا وذكروا علماء التاريخ" و"وجاؤا األمراء". ك    واه   يف اؼب(طوط جولب "ٕٛ نوءة

 كاف كذل  كركتب ك ا هو  كف كدرهح  ك إ اوة.

  نياك اقخ ع ة لل (طوط -ٓٔ

 ٜٕ.ٕٜٛ/ٔ كاغبفظ وجمضو لهااان جبا عة  كقفوو ن ضإقبللان   كتحة يف اق(ة -

 ٘ – ررا ها  :اغبفظ وجم اق(ة  كتحة الحل ية ضاإلاكن ويةن -
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اق(ة  عي  اؼب(طوطات العرضهةن ضال اهرةن كهى اقػ(ة  دػووة عػ  اقػ(ة  كتحػة الحل يػة ضاإلاػكن وية  -
 اعبررا ها كالحل افح  ٖٚٔٙ

اقػ(يا ككدػويرها كالعنايػة كج  مت ا عت ا  يف هذا التر ه  عن اقػ(ة  كتحػة الحل يػة ضاإلاػكن ويةن كالػىت مت 
  ا يف  كتحة اإلاكن وية.

ك ع فتم )كتح(ااػة ؾبلػس ضلػ م اإلاػكن وية  علػى الدػفرة األكىل  ػ  النقػ(ة ك اػفن الدػفرات  -ٔٔ
 ٖٕٛك ٖٕٙك ٖٕٗك ٖٕٕك ٖٕٓك ٜٜٔك ٜٚٔك ٜ٘ٔك ٜٖٔك ٜٔٔك ٜٜك ٕٛك ٛ٘ك ٖٛن كٛٔالتالهػػػػػػػػػػػػةك 

 .ٖٚٗك ٖ٘ٗك ٖٖٗك ٖٔٗك ٖٕٖك ٖٖٓك ٜٜٕك

ّهف اق(ة الحل ية ضاهنا اق(ة كا لػة كتحػم ضعػ  عدػر اؼب لِّػا ض لهػنن كأ يُػذكر  هيػا  هنػا جُػر ْت علػى كت  -ٕٔ
     ك وا عيان ك ا كت ّهف  يضان ض لة األفطاء كا وة الق ط  هيان كك ػو  التدػرهرات كالتعله ػات كااػت واؾ الػن ص 

  ك للتنويب على الكل ات اؼبي ة يف النص. على اؽبا ش. ك ا ااُت( ـ اللوف األضبر لحهاف ض ايات الفدوؿن

 ترجمة المؤلف: -ثالثا

ـ ك هػو  ضبػ  ضػ  علػ  ضػ   ضبػ  ضػ  زاحػنن عػاوؼ  ٕٚ٘ٔضع   - ٓٓٓق =  ٜٓٛضع   - ٓٓٓاض  زاحن )
ضالتاويخ     هن  در. كاف يتعاطى النظر يف الر ن كالنجا ة  ه اؿ لب )الرّ اؿ ن ه كاف  ػ   ػوظف  اظػاوة اعبػهش. لػب  

ـبطػػوط   -ـبطػػوط  ك)ربفػػة اؼبلػػوؾ يف عجائػػب الػػ  كالحرػػر  - طحػػوع  ك)اػػ ة القػػلطاف اػػلهم  -كتػػاب ) ػػتح  دػػر 
 .ٖٓـبطوط  -ـبطوط  ك)جااوف النجا ة -ك)اؼب ا ت يف القرر كالر ن 

ن   او إلهب لا ب اؼب(طوط  ل   يثب ع    ينة افداؿ  كلة األكاف كاكداؿ  كلة ض  عث افكلب كتابك ا
 م كالقلطاف طو اف ضام.  طبه

كػػذل    ػػاو يف هػػذا اؼب(طػػوط إىل كتػػاب "ـبتدػػر اعبررا هػػة" يف  كثػػر  ػػ   و ػػعن ك ػػ  كلػػ  اؼبوا ػػع جولػػبك 
إاػ  ؼبػا  هنهػم كتػار اؼبقػ ى دب(تدػر اعبررا هػان  -ك  نػا ا  كإيػاؾ إىل اؼبػنيل ال ػومن كالطريػ  اؼبقػت هم–اعلم يا  فػ  "

عػػان   كػر  هػػب كثػ ا فبػػا كركتػب يف األكؿن ك لػػوو  هػب  ػػا كهقػر  ػػ   هنػاو األوض ك حاؽبػػا ككعػ ت  هػب  ين  اعػػن كتاضػا  ا 
كحباوها كاحاهتان ك هواهنان كضناياهنان كضع   قا ة اؼب فن ككم يف كن إجلػهم  ػ   حػن كهنػرن ك ػ ائنيا اؼبخػيووةن ك ػ  ع ػر 

وز كا راو الحاجهة كال اواةن ك    تريان كضعػمل كل  اؼب ف ك   اكنيا    اؼبلوؾ اؼبخيووةن ك ا  ا    الطالام كالكن
 ئ    حراو اغبك اءن ك فحاو ال   اءن ك حػ   األهنػاو اؼبخػيووة  ػ   يػ   ػ اها كإىل  يػ   نتياهػا ك قػا اهتا ك ػا علهيػا 

اػ(يا ك ػػا  ػ  الػحال  ك ػػا  ػا  ػػ   هػوافن ككػذل  الحرػػاو اؼباغبػة ك ػػا  ػا  ػػ  اؼبػ ف كاعبفايػر اؼبع ػػووةن كعػ ة  ظبائيػػا ك را
إف  –ينحم  هيا كاؼبوا ع الي  هيا اؼبعا ف على افتالؼ   ناايان على  ا يايت  كر  يف غاية ا فتداون ك مت الفايػ ة 

 ن كهو  قحنان كضب اقتعل."- اء ا  كعاىل 
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-جػاؿ كراكخكو قػك ك )كهػػو   ػ  كحػاو  ػػ وف  الفػتح العث ػاين ؼبدػػرو جػ  ك ػع إىل  ااػػب   لفػب التػػاوىب  
 دنفا حفر يف اعبررا ها ضعنواف )ربفة اؼبلوؾ كالرغائب ؼبا يف ال  كالحرر    العجائب كالررائب ن كاظرا  - الت اكؿالكث 

ألاػػب ؿبفػػوظ يف ـبطوطػػة  ريػػ ة دبكتحػػة ضو لهػػاف ضاكقػػفوو   ػػإف ربلهلنػػا لػػب اػػه ا عنػػ   ػػ  الت( ػػل إىل  ػػل إفضػػاعب 
علػػى  اػػب ينت ػػ  إىل مبػػط الكوز وغرا هػػا اؼبعيػػو   ػػع ا هت ػػاـ جب هػػع ل وااػػة عل هػػة  جه ػػةو كيبكػػ   ف اقػػت ؿ  ػػ  عنوااػػب 

.   ا ع  اؼب لا افقب  ػإف  علو اكنػا ك ػا عنػ   ػ   اػب كػاف  ػاه ا غب ػالت جندػو  Mirabiliaلنوؼ العجائب 
 ٖٔـ ٗٗ٘ٔق=ٜٔ٘الروومن كع ن  نج ا للحالطن ككاف  ها يرزؽ إىل عاـ 

 مصادر المؤلف: –رابعا 

 ضر  جلهن    اؼبدا وو كتنوع  ا ضل اعبررا ها كالتاويخو كج   كرها   دّر ا يف كتاضبن كهىكااتعاف اؼب لا 

  فحاو ال كلة اؼبدرية لل ا   اض  ال فط   كزير   لب  -
 لخهخ  الؿ ال ي  األاهوط ل  فحاو  در -
 الح اية كالنياية  ض  كث  -
 اػبطط لل ضاع   -
 الف(رم  ض  الط ط   -
 يف التاويخ  ض  األر الكا ن  -
 اؼبواعظ كا عتحاو لل  ريفم -
 النجـو الفاهرة  ض  كررم ضر م -
 الوايف ضالو هات للدف م -
 ـ   ٕٕٓٔ - ٚٔٔٔق =  ٜٛ٘ - ٔٔ٘كاويخ  راف للرراين ) -
 كاويخ  لب للدا ب ك اؿ ال ي  ض  الع م -
 و لة الق ايف -
 ـ  ٕ٘ٔٔق =  ٔٔٙو لة اؽبركم لليركم )ت  -
 لووة األوض  ض   وجن -
 عجائب الحل اف  ض  اعبفاو  -
 ـ   ٜٓٛق =  ٜٖٙعجائب الحل اف  ض  اعبفاو )ت  -
 عجائب اؼب(لوجات لل فكي  -
  توح  الخاـ للواج م  -
 ـ  ٕٖٗٔق =  ٖٙٚكتاب )كنف ال وو ك ا ع الررو   ض  ال كا اوم )ت  -
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 كتاب الحل اف  ض  الف هب اؽب  اين  -
 الف اف  ض  اعبوزم  رحة -
 ك هات األعهاف  ض  فلكاف  -
 ك هات األعهاف للدف م  -

 منهج التحقيق: -خامسا 

 يتل(ص  نيل رب ه  الكتاب  ه ا يل ك

 حط الّنّص كك ويببن ك ل  ضتدرهح  ا اعلا     كدرها  ك ربريان كإك اؿ  ا ا ط  نبن كإ ػا ة  -ٔ
  ا ي تض  القهاؽ إ ا تب.

 ال رحاهة الكريبة إىل اوو ال رحف الكرم ُ حهِّنان اام القووة كوجم ا ية. عفكت ا يات -ٕ

ػا يف كتػب القػنة اؼبطيػرةن  ػإف كػاف اغبػ يث يف الدػرهرل  -ٖ فرَّ ُم األ ا يث النحوية الخريفة     ظاهنِّ
يػ  يف الن ػن ع ػ  ككلػم اكتفهم ضالعفك إلهي ا كجػ   زيػ  علهي ػان كإف كػاف يف غ نبػا عفككػب إىل  ظاّاػب  ػا   كػ ن ك  ت

 على إانا      العل اء.

ا    الكتب اغب يثهة  ك التاوىبهة  ك اللا م. -ٗ  عفكت ا راو إىل  ظاهنِّ

 كرصبم لألعالـ كاأل اك  الواو ة يف الكتابن  خ ان إىل  دا و اللصبة ضافتداو. -٘

  ر م اؼبفر ات اللروية الي ض ت يل غريحة. -ٙ

 النروية كالكتاضهة.لرَّرم األفطاء  -ٚ

 ذكر بالد األندلس -@المبحث الثاني
ك ا  هيا    العجائب كالررائبن كطوؿ هػذا الدػ ع   جاؿ اض  زاحنك  كر الد ع الثالث كه  ضال  األا لسك

   اؼبخرؽ إىل اؼبررب على اا ن الحرر األعظم    اعبحن اؼبق ى جبحن  طر هوش إىل الطرؼ اؼبق ى ضطرؼ األغفايل 
األ حواة على اعبحن األعظم إىل الخػاكات ضقػحعل  راػ(ا علػى جريػب  ػ   فيػرة طريػبن كطولػب  ػ  اؼبخػرؽ إىل اؼبرػرب 

الحرر الرك  ن ك    كؿ هذا الحرر إىل اعبحاؿ اؼبعرك ة جبحاؿ الدوؼن كه  كووة الكوويةن رالشبائة  را(ان كعر ب على 
يف اؼبرػػرب  ػػ  طػػرؼ األغػػفايل األ ػػحواة علػػى الحرػػر األعظػػم إىل  كؿ  حػػاؿ الخػػاكات كقػػعوف  راػػ(ا ك لػػ   ػػ  األيػػاـ 

إىل اؼبو ػع اؼبقػ ى ض كفاجػةن كهػو اؼبػ فن إ  ضػال  ضنػاوة ن  كقعة  ياـن كعر ب يف اؼبخرؽ    اعبحػن اؼبقػ ى ضػاطر هوش
شبااوف  را(ان كه  شبااهة  ياـ كهػذ اعبحػن اؼبقػ ى ضػاطر هوش اؼبت ػ ـ الػذكر هػو الفالػن ضػل ضػال  األاػ لس كضػل ضػال  

اعبحػن شبػػاو   ػىت  فػػن يف الحرػر كهػو اؼبعػػركؼ جبحػن الهيػو ن كيف هػػذا ٕٖالػرـك كهػذا اعبحػػن حفػذ  ػ  الخػػ اؿ إىل اؼبخػرؽ
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عظه ػػة ك  ػػجاو الدػػنوضر كالط ػػش كالػػح سن ك هػػب   ػػجاو يػػػ فن ربػػم الخػػجرة الوا ػػ ة  لػػا  ػػاوس ك  يظيػػر  ػػػنيم 
كا  ن ك   هذا اعبحن هُبلب الح س إىل األا لس كإىل اؼبرربن ك هب  ع ف الكرن األشب ن ك نب هُبلب إىل ضال  اؼبخرؽن 

لػب اظػ . كيف هػذا اعبحػن  دػ  عظػهم زائػ  اؼبنعػة. كضػال  األاػ لس ضػال  كيف هذا اعبحن كث     النرن يع ػن عقػال  ػا 
 عت لػػة اؽبػػولن  قػػنة الرػػ ان عجهحػػة اؼبهػػا ن طوؽبػػا  وضعػػوف يو ػػان كيخػػ يا  وضعػػوف هنػػرا ن كهػػ   ضػػر  ضػػال  األوض ػ ك كثػػر 

س يف  ع ػوو األوض اقالن ك ل   اب ل ع لعب ك هب  وضعػوف   ينػة جواعػ  كحػاون ك زيػ   ػ  شبػاال   ينػة لػراون كلػه
 لرر  نبن ج  هبوز اؼبقا ر رالرا    اؼب ف يف يـو كا  ن ك   ضركة ضال  األا لس  اػب   يبخػ   هيػا اإلاقػاف   راػ(ل 

  كف  اءن ك  رالرة  رااخ إ  هب  اػبحف كالفيم كالفاكية يف اغبوااهم.

  ضنػاء ال ػرطحهل الػذي  كػااوا ضاألاػ لس كه    ينة عظه ة ج يبة الحناءن ي اؿ  هنا  ػ اراولة مدائن األندلس
كه   ر ك ة كاووها    ك افن اؼبنروتن اؼب فوؿ  كر يف ااثىن يف اوكفاعػب علػى  –علهب القالـ  –على عي   واى 

ك ب األوض    فاوج اؼب ينة  وضعوف  واعػان ك ػ   افليػا  عتػ ؿ  ػع اؼب ينػة  قػاكم  وض الخػواوع. ك يػاو هػذ  اؼب ينػة  
لى  اواوهان كهذ  اؼب ينة كق ى الحهضة ألهنا يطلع علهيا اوو   ىبفىن  ضهمل كحهمّل لب اؼب ينةن اواء كػاف كليا ضاوزة ع

 ل  لهال  ك هناوان كاواء كاف لروا  ك غه ان كفعم الرـك  ف  ل  النوو  هيا     هث ع رتن كاؼبقل وف يفع وف  ف 
كافتلفوا يف هذي  الػر للن  –ك رج   ٖٖ هش الدنعاين –  ل  النوو ُك    هيا     هث      هيا الر الف الداغباف

ن كا فػػر  ػػ  التػػاضعلن  فػػال عػػاـ الفػػتح اػػنة -لػػلى ا  علهػػب كاػػلم  – ثحػػم  ف    ػػ نبا  ػػ   لػػراب واػػوؿ ا  
إ  ل ككقعل    اؽبجرةن على  ا  كر  اض  اعبفاو يف كتاب عجائب الحل افن كهذاف الر الف    وااف يف اعبا ع   اـ 

،ػػراب كهػػو الهػػـو كنهقػػةن ككػػاف هػػذا ا،ػػراب  ػػ   جػػر كا ػػ   ػػ  الرفػػاـ األضػػهمل جػػ  ا ػػر  هػػب ا،ػػراب ضاضػػ ع الدػػنعة ا
كالت(رمن كيف هذ  اؼب ينة طلقم   يػ فليا  ػنش ك   هػة إ   ػات  ػ  اػاعتبن ك ػ  عجائحيػا  ف   يعّفػ   هيػا  ػئ 

يقوس  هيا اػبخب ك  ج اش. كيف كاويخ األاػ لس  اػب و ل ك  يقوس    اائر اغبحوب كالفواكبن ك ظنب طلق ان ك  
 هيػػا الطعػػاـ  ػػ   ائػػة اػػنة كالعنػػب  علػػ   ػػ  اػػتة  عػػواـ كيػػ فر  هيػػا اغب ػػص كالفػػوؿ عخػػركف اػػنةن كهػػ  كثػػ ة الػػفوع 

ةن كهو كالضرع كالفواكبن  ىت   يكا   هليا ياكلوف إ  الفواكب الهاضقة لكثرهتا كه  على النير العظم اؼبق ى ضنير ا  
 ينحعث    ضال   ا ة إىل   ينة كطهلة.

  ينة عظه ة كضهنيا كضل ارجقطة     عالهػا شبػااوف  راػ(ا ه ينػفؿ إىل اكتااػة كيف هػذا اؼبو ػع  ٖٗتطيلة
ي ع  هب هنر  و ةن كهذا النير  هب يو    هب كث     الػذهبن ك  يو ػ  الػذهب يف ضػال  األاػ لس إ  يف هػذا اؼبو ػعن 

 ل حفري  اهايت  كرنبا إف  اء ا  كعاىل.كيف  و ع

  ينة عظه ة ضهنيا كضػل ارجقػطة شبػااوف  راػ(ا  يضػا  ػ   عالهػا كأ يكػ  يف ضػال  األاػ لس يف  ػ ف  و ة 
ك  يو ػ  اغبجػر  هيػا إ  جلػهالن    ينػة ك ػ ةنالرـك  عظم  نيا  ر ان كه  علػى ظيػر النيػرن كهػو يقػ ى ضنيػر  ػن ن 

ان كه  جلهلة اؼبها  كالحقاكلن ك هيا يع ن ال وكع الحهضاء كحلة اغبربن كحاهة النراسن ه ينفؿ هنر كاف لر    ٖ٘كإف ك  
  ضرة    اكنااة إىل طراواةن ه يوجع يف الحرر  ه فن  هب  كثر     وضعل  هالن كهو عذب.

 هػوشن كظيػوو هػذا النيػر كطراواة   ينة كح ة كث ة الفوع كالفاكيةن كه  كواء هػذا النيػر فبػا يلػ   حػن  طر 
على ك ب األوض    فرك ب  ػ   حػاؿ إضػرة  ػىت ي ػع يف الحرػر طبقػة عخػر يو ػا يتعػاطى النػاس  هػب القػراج  ػ   علػى 

 كطهلة إىل  كنااةن ك يضا     د    لهش إىل   ينة طرطو ة.
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 على  ا ة هذا النير فبا يل  طر هوش. طرطوشة

كه     ضناء اػبفو كجهن    ضناء ال رطحهل ن كه  كاام  او  ل  الػرـك كال ػرطحهلن ك لػح  نمدينة طليطلة
الركايتل  هنا ضناء اػبفو الذي  كااوا يف ز   إضراههم اػبلهنن ك كػر اضػ  اعبػفاو يف كتػاب عجائػب الحلػ افن  ف اضػ  الن ػرك  

و  ضال  اؼبرربن ك نيا فرج إىل ااؽ جرطا نة ضكووة ك ل   ل ك    ض –علهب القالـ  –اكنيان كهو  رعوف إضراههم 
 ك    ضحال  األا لس ن على  ا يايت  كر .

كطلهطلػػة يح ػػى ال  ػػح  هيػػا شبػػاال اػػنة   يقػػوس ك كثػػر  ػػ   لػػ ن كهػػ    ينػػة كثػػ ة الػػفوع كالضػػرعن ك هيػػا 
ضالفوجػػاؿن ك لػػ  ؼبػػا ظبػػع  العجػػب العجهػػب الػػذم  ػػا ك ػػع  ثلػػب كهػػ  اللتػػاف ك ػػعي ا  ضػػو جااػػم عحػػ  الػػرضب  اؼبعػػركؼ

ضالطالام الي يف جحػة  ويػ  لػنع هػو هػذي  ال حتػل كنبػا يف فػاوج طلهطلػة يف ضهػم يف  ػوؼ النيػر يف اؼبو ػع اؼبعػركؼ 
ضحاب ال ضاغل ك ل   هن ا يبتلئا كوبقرا  ػع زيػا ة ال  ػر كا دػاابن ك لػ   اػب إ ا كػاف يف الوجػم الػذم يػرل  هػب اؽبػالؿ 

اء كإ ا كػاف يف حفػر الخػير  اكت ػن ادػا اػحهعي ا  ػال يػفا  كػذل  يفيػ  يف الهػـو كاللهػن ادػا ىبرج  هيا  ئ  ػ  اؼبػ
احهعي ا إىل  ف يكت ن احعة  ياـ  هكوف  هي ا ادفي ا ه يفي  كػذل  ادػا اػحع يف كػن يػـو  ػىت يكػوف يف الخػير 

يكوف يف الخير   ػ  كعخػركف  وضعة عخر يو ان ك فذ ال  ر يف الن داف ا دم لن دااب يف كن يـو ادا احع  ىت 
يو ا  هن ص  نيا ادفيا  ال كفاؿ كذل   ين ص  نيا يف كن يـو ادا احعيا  ىت إ ا كاف يف الخير كقعة كعخركف 
يو ا  ال يح ى  هيا  ئ    اؼباء ك زالػم هاكػاف ال حتػاف إىل  ف  فػذ الندػاول طلهطلػة  ػ  اؼبقػل ل كاكدػن ف هػا ضػل 

ككػػاف عنػػ   اؼبػػنجم طبػػهس ضػػ  زضػػرة  الهيػػو م  ػػاوا  الكخػػا عػػ   ركتيػػا   ػػاؿ لدػػا ب  ال حتػػل إىل لػػا ب طلهطلػػةن
طلهطلةك إ ا كخفنا على  ركة كا  ة  ني ا ه ضع   لػ  اػر  كػن  ػئ إىل  ػا كػاف علهػبن ككػاف اؼبلػ  اعت ػ   ف طبػهس 

اػػم علهػػب  لػػم ي ػػ وكا الهيػػو م هػػذا  ريػػ  عدػػر  كك هػػ   هػػر ن  ل ػػا كخػػا علػػى كا ػػ ة  ني ػػا ك وا كا و هػػا إىل  ػػا كا
ك ق ت  نيم ا رنل ككاف  ل  يف انة شبااهة كعخري  كطبق ائةن ككػاف طبػهس هػذا  فػ  لػا ب طلهطلػة  اػب يافػذ 
جرطحةن ك فال هػو كإيػا  ك ػا جػاؿ لػبن كع ػن طلقػم الفتنػة ضػل العػرب  ػال زالػم اغبػرب ضهػنيم  ػىت ُ فػذت  ػنيم ضػال  

احهن الفر ةن  جلب ضب ضباـ األا لس إىل طلهطلة يف يـو كا ػ  ككػاف  األا لسن كع ن طلق ا لدا ب طلهطلة على
كلػ  النا هػة  ٖٙ ل  يف انة احع كعخري  كاحع ائة. كيف  حن طلهطلة  ض ر  هيا ههكػن الفهػرة الػذم كػاف يعحػ    هػن

ا كحبػران كؼبػا  ػتح ضنػو يف ز   الن رك  إىل  ف كندركا ضع  اؼبقهحن ك ل   ف الن رك  كاف يعحػ  الفهػرةن ك ػا  لػ  الػ اها ضػر 
  هة طلهطلةن ك  كا  هيا  لا اها ؾبوهر  لك ن ك لا كاج  لك ن كجق وا الذهب كالفضػة كاأل جػاو  ػ  الهػاجوت 
كاعبوهر ضالكهنن كك  كا  درفا  هب  نػا ع األ جػاو كالنحػات كاللرػات كالطالاػمن كعلػم القػه هاء كالكه هػاءن كك ػ كا 

كاأل جػػػاون ككركهػػػب القػػػ ـو كاللياجػػػاتن كلػػػووة  لػػػ  األوض كالحرػػػاو كالحلػػػ اف  دػػػرفا  هػػػب لػػػناعة  اػػػحاغ الهػػػاجوت 
كاؼبعا ف كاؼبقا اتن كك  كا جاعة كح ة فبلوءة    اإلكق ن ير  ال وهم   نب  لا  وهم    الفضة  هحػا إضريػفان كك ػ كا 

 ل األجػالهم القػحعة عهااػان كو ل  رحة عجهحة  قت يرة     فالط ج  ُع لػم لقػله اف ضػ   اكك ن إ ا اظػر النػاظر  هيػا و 
ؾبلقا  هب    الهاجوت الحير اف ضبن ضع ن  ر ػن  لػ  إىل الولهػ  ضػ  عحػ  اؼبلػ ن كك ػ   يضػا كتاضػا  هػبك إ ا  ػتح هػذا 
الحاب كرلب على هذ  النا هة جـو    األعراب على لفة هذ  الدوون  اغبذو     ترب اغبذون جاؿك  فتح   يف كلػ  

وؽ ض  زيا   يف فال ة الوله  ض  عح  اؼبل   ػ  ضػ    هػةن كجتػن طػاوؽ  لػ  اؼبلػ    ػر جتلػةن كسبلػ  القنة األا لس طا
ضػػال  ن كاػػ   ػػ  اػػ ن كك ػػ   ػػ   فائرهػػا إيوااػػا كلعػػب  هػػب الر ا ػػة ضرؿبيػػان جػػ   لػػئ  ػػ   كاين الػػذهب كالفضػػة فبػػا   
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ر ة فضراءن ك كااهيا    الذهبن كلرا يا  ػ  وبهط ضب كلان كك    ا اؼبائ ة الي كاام لقله اف ض   اكك     ز 
 الهخمن كاعبفعن كك   الفضوو خبط يوااين يف كوؽ    الذهب  فدص جبوهر.

كعلى   ينة طلهطلة ااعووة اوكفاعيا  ائة كطبقوف  واعا ك كو على هنر اا هة طلهطلة كق   اكاف طلهطلةن 
لل نع ك علوا  ل   ٖٚل   و يم العربن  جعلوا ؽبم طلق اككاف  ك اء طلهطلة اظركا يف علم النجـو  اب   ض   ف سب

يف ضهػػػمن ك كلػػػوا   ف كػػػن  لػػػ  كقػػػلط  هبعػػػن جفػػػال  ػػػوؽ  ػػػا علػػػى الحهػػػمن كااػػػت ركا إىل  ف اا ػػػرض  هػػػن ضهػػػم اؼبلػػػ  
كاػػػلطنوا و ػػػال  ػػػ  غػػػ   هػػػن ضهػػػم اؼبلػػػ ن كجػػػالواك او ػػػ  علػػػى الحهػػػم جفػػػال ك ػػػا  ػػػرت العػػػا ةن  ػػػاىب إ   ػػػتح األجفػػػاؿ 

على  ا  هيا  را عو   كاضر ال كلة ك اكركا علهػب  لػ  ك ػذوك  ك يػ كا ضػب  ػاىب إ   تريػان  حػ لوا صبهػع  ػا يف كا طالع 
 ي ييم    افائس األ واؿ على ع ـ  تريان  لم ير ع كأ يبتنعن  ل ا  تريا أ هب  إ  لوو العرب ككااوا على وكحاهنم 

لدػػوو إىل األوضن جػػاؿك كيف كلػػ  القػػنة ظيػػر العػػرب ضاألاػػ لس ضر ػػا يمن   لػػ ي  ضقػػهو يمن  ل ػػا عػػاي   لػػ  و ػػى ضا
 كاجتر وا إىل  ف  تروا طلهطلةن كجتلوا اؼبل  الذم  تح الحهم.

كه  على حفر هنر كا ة عن  كجوعب يف  النير األعظمن كيف هذا اؼبو ع الثػاين الػذم يو ػ   هػب    ينة إ حواة
الػفوع كالضػرع كالث ػاون  ػىت  اػب يو ػ   هيػا كفػاحن  كو التفا ػة رالرػة الذهبن كاهايت  كػر الثالػث. كهػذ  اؼب ينػة كثػ ة 

ال نطرة العظه ة اؼبعرك ة ض نطرة القهان كه         العجائبن كه      ٖٛ  حاون ك ا ضل هذ  اؼب ينة ك  ينة طلح ة
توف  واعػا كعر ػب رالرػوف  ضناء اػبفو األكؿ كه  عالهة الحناءن ي فن النير كلب ربم جوس كا    نيان كاوكفاع ال ػوس اػ

 وضعوف  واعان ج  ضك ضا جاو طوؿ اغبجر الوا ػ   ٜٖ واعان كعلى ظير كن جنطرة ضرج عظهم اوكفاعب على ظير ال نطرة
اػػحعة   وعن كعخػػرة   وعن كعلػػى و س الػػ ج يف كلػػ  األ جػػاو ر ػػب  هػػب اػػها  ػػ  األطلػػوفن إ ا  ػػر  فػػرج  كثػػر  ػػ  

راج  كثػر  ػ   لػ ن كإ ا و  اػفؿ اغبجػر كنػفكؿ القػها يف غ ػ  ن كربػم هػذا النيػر رالرة   وعن ك  ي  و     على إف
   ينة طلح ة.

كه  ضل  كح ةن    ضناء الع ال ةن ك ا األو ا ت كه   ع ػ ة   ػ  وفػاـ جػ   ك   عجائب األا لس  الو ة
و س الع و  إىل و س الثاين   ك نم ضاض ع الدنعةن ك لم ضا ق  الوزفن ضل كن ع و  كع و  عخركف  واعا ج       

ع ػو  حفػػر كال نػػاةن كهػػذ  األو ػػا ت كػاف وبػػحس  وؽبػػا يف األوض شبػػاف  رااػػخن كاؼبػاء هبػػرم  هيػػا إىل اؼبو ػػع اؼبعػػركؼ 
كهػػذ   -ك ػػا ك ػػ ـ-ضالرركقبػػةن كالرركقبػػة  و ػػع ضػػ يع الحنػػاءن ككااػػم يف كاػػطب  جػػواس  ائػػرة جػػ  ااع ػػ ت علىنع ػػ ة 

عالهػػا  ااضهػػب كدػػب اؼبػػاء يف  دػػة  ػػ  الرفػػاـ األضػػهملن  كوهػػا شبػػااوف  واعػػان ككػػاف اؼبػػاء األجػػواس جػػ   ترػػم ؽبػػا يف  
يندب  هيا    ا وكفاع العظهمن ككاام على  عال كل  األجواس غرؼ ك  ال  هبلس عهيا  لوؾ اػبفو ك لوؾ الهوااف 

 يتنفهوف.

هػػة   ينػػة جرطحػػة إىل شبػػاف  رااػػخ يف كااػػم  او  لػػ  ضػػ    هػػة ضاألاػػ لس كااتيػم يف ز ػػ   ضػػ      ينػة جرطحػػة  
الطػػوؿ كالعػػرض إىل  راػػ(لن كهػػ  علػػى  ػػاطئ النيػػر اؼبقػػ ى ضػػالوا م الكحػػ ن كعلػػى جػػ و رالرػػل  راػػخ  نيػػا  عػػ ف 
الفئح  يف اؼبو ع اؼبق ى ضنطركسن ك نب هبلب إىل الػحال . كيف جرطحػة اعبػا ع األعظػم الػذم لػهس يف الػ اها  ثلػب ضػك  هػب 

ض    هة ضاألا لسن كهذا اعبا ع لهس يف  ع وو األوض  ثلبن  هب    القػواوم الكحػاو  لػا اػاويةن  ارنا عخر     ل 
ك هب  ائة كرالرة عخر رريا للوجه ن  كثرها رب ن  لا  دحاحن ك هب    الن ػوش كالرجػـو  ػا   وبدػىن كض حلتػب لػناعات 

كن جوس  ػوؽ ال ا ػةن جػ  ربػ  الػرـك كاؼبقػل وف ك هش الع وؿن كعلى  ر ة ا،راب احع جقى جائ ة على ع   طواؿن  
ن كضػب  نػ  لػهس ٓٗيف  ق  ك عيان كيف عضا يت ا،راب  وضعة  ع  ةن ارناف فضرافن كارناف  زك يافن لهس ؽب ا ج ة
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على  ع وو األوض  ثلب يف  ق  لنعتبن كضب فخػب القػاج كاألضنػوس كال ػسن كعػو  ال ػاجل . ك ُكػر يف كتػب كػواويخ 
اػػػب ُ  كػػم ع لػػب يف اػػػحع اػػنلن ككػػاف يع ػػػن  هػػب شبااهػػػة عخػػر لػػااع لكػػػن لػػااع يف كػػن يػػػـو ادػػا  ث ػػػاؿ ضػػ    هػػة  

ؿب  من ككاف صبلة  ا لرؼ على اؼبن    رة   غ  عخرة ح ؼ  ث اؿ كطبقل  ث ا ن كيف اعبا ع  درا  هب  وضعة 
  ػبن كلػب عخػركف ضاضػا  دػفرات خبػط يػ  ن ك هػب ا ػط  ػ   –و ػ  ا  عنػب  –كوجات     درا عث اف ضػ  عفػاف 

ضالنراس األا لق ن ـبر ات زبريباتن زبريبا يُعجر الحخػرن كيف كػن ضػاب  لػ  يف هنايػة الدػنعة كاغبك ػةن كضػب الدػو عة 
العجهحة الي اوكفاعيا  ائة  واع ضاؼبلك  اؼبعرؼ ضالر ا  ن ك هيا     اواع الدنائع ال جه ة  ا يعجف الوالا ع  كلفب 

اام ؿب  ن كعلى ا فر لووة عدا  واى ك هن الكيان  ٔٗاعبا ع رالرة  ع  ة ضبر  كتوب على كا   كاعتبن كؽبذا
 كعلى الثالث لووة غراب اوحن اعب هع فل ة وضااهة.

اػحعة عخػر جواػان   ٖٗ جوااػيا ٕٗكدب ينة جرطحة ال ناطر العظه ة  الي  اجم جناطر ال اها  قػنا كاك ااػان كعػ  
كضل كن جوال طبقوف   ا  كؿباا  هذ   عظم     ف وبهط  ػا كلػا. كهػذا اعبػا ع كن جوس  نيا طبقوف   ان 

ن جاؿك صبعوا كتػب اؼبقػل ل ؼبػا  فػذكا الػحال  ك طػوهم يف ضهػم ٖٜٜا ف لاو كنهقةن ك ف ين و ن  ا لق  يف انة 
 لق ع  كن األو ة يف كوؽ الكتب.ج اـ اعبا ع ضع   ا ع لوا كنهقة كجفلوا علهيمن  لو  ف اإلاقاف  ل ى   اب إىل ضا ا 

ك   عجائحب الفيا ة الي زا ها  هب اؼبنتدر ض  عح  الرضب  النالر ل ي  ا  كج  ضنهم يف طبس كعخري  انةن 
ككػاف  هػب ؾبلػسن كػاف ظبكػػب  ػ  الػذهب كالف ػاج الرلػػهظ الدػايفن ككااػم  هطااػب  ثػن اػػ فبن كلػب جرا هػ   ػ  الػػذهب  

 كاػط لػيريل  ػ  زئحػ ن كيف كػن  ااػب  ػ   وااحػب  ضػواب جػ  ااع ػ ت علػى  جػواس  ػ  كالفضةن ككاف هذا اعلس يف
عػػػاج ك ضنػػػوس علػػػى اػػػواوم  ػػػ  ز ػػػاج  لػػػوفن كالخػػػ س كػػػ فن علػػػى كلػػػ  األضػػػواب  هضػػػرب  ػػػعاعيا يف ظبػػػ  الحهػػػم 

هػن اعلػس  ك ك هطااب  هكوف لب اوو يكا  ىبطا األضداون كإ ا  وا  عح  الرضب  النالر لػ ي  ا   ف يفػفع   ػ ا  ػ   
   ا الحتب   رؾ الفئح   هظير لب ؼبعاف عظهم  يف اعلس كال ؽن يافذ جبوا ع ال لػوبن كىبهػن ؼبػ  هنػاؾ  اػب جػ  طػاو 
ضب  ا  اـ الفئح  على  ركتبن كج  كاف هذا اعلس ي كو كيقت حن الخ س كها  ا  اوتن كهذا اعلس أ يت  ـ أل ػ  

  يف غػػ  ن كإمبػػا كهقػػر لعحػػ  الػػرضب  ضػػ   عاكيػػة  ػػا  علػػب ألاػػب  اـ يف اؼبلػػ  اػػتل اػػنةن  ػػ  اؼبلػػوؾ  ثلػػب   يف اإلاػػالـ ك 
 ٗٗككااػػم  لػػوؾ الػػرـك كػػفف لػػب اعبفيػػة علػػى  قػػ   وضعػػة   ػػيرن كأ يكػػ    ػػ   ػػنيم يف  ػػ ة  هاكػػب يركػػب  راػػا ك  وب ػػن

 القالح.

ل  ألهنا كيف  افن جرطحةك الوا م على الحرر هنووة جرطحة  عرك ة اإلا لس    ين
ُ
ة  حهلهة كج  جهن ؽبا كاج اؼب

علػػػى النيػػػر األعظػػػمن كهػػػذا النيػػػر يضػػػاه    لػػػة كالفػػػراتن ك هليػػػا  ػػػهيم  ػػػالكة كوجػػػة كضالغػػػة كعلػػػمن كعلهيػػػا كثػػػ   ػػػ  
 الحقاكل كاعبنات على  اطئ النيرن كج  سبخ  اؼبراكب  هب ربم ظالؿ الث او شباف  رااخ  ك كبوها.

ج إ  يف هذا اؼبو عن كهو  اءه  او  ىبرج    العل كينع    وؽبا كغ  . إمبا هو عل الفاج ك  يو   هذا الفا 
 ع ف ىبرج    ربم األوض كراب ك جاون كهذ  العل يف حفر  رؼ ا حهلهةن ك ػ  هػذا اعبحػن هبلػب الف ػم إىل ضػال  

 الرـك كإىل  درن ك هب كراب ىبلط  ع الف م  ال يبتاز  نب كيعج   عب.

اؼب ينة ضنرو  راخ   ينة ضلطلهوش كه  على النير األعظم اؼبق ى ضااب اؼبنحعػث  ػ  ربػم  كضال رب    هذ 
الريح    اؼبو ع اؼبق ى ضالر ون يرهب     و ع كىبفى     و ع راينن كهبرم  تدن اعبػرم لل  ينػة جلعػة ويػاحن ه 
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عظػػم كي ػػع  هػػب دب ينػػة ضػػايرة كهػػ  ينػػفؿ إىل   ينػػة ضلطهػػوشن ه ينػػفؿ إىل  دػػ  يقػػ ى ؿباورػػا  علػػى جػػرب  ػػ  الحرػػر األ
 ضال رب    إ حهلهة.

ك   اعبنوب   ينة  اوس الي  فذها الحرر ضضهاعيان ككاف  ا اؼبناوة اؼبخيووةن كج  كركنػا اػحب فػراب هػذ  
األوض كاحب  هنا عبة  اغبةن كفبا يل  هػذا اؼبو ػع يف اعبنػوب اعبحػاؿ اؼبعرك ػة جبحػاؿ الدػوؼ كهػ   تدػلة جبحػن طػاوؽ 

اؿ كاكركام كجبحاؿ  و واػةن ككواء هػذ  اعبحػاؿ علػى اػا ن الحرػر   ينػة  ال ػةن كعلػى  ااحيػا  قػر عظػهم  قػ  كجبح
 حاؿ  ال ة جبحاؿ العتب  ىت ىبتلط ضاعبحن اؼبق ى ضقل ن كهذا اعبحن        عجائب ال اها  ٘ٗالحرر عنيا. ككتدن

 ػ  عخػرة  عػواـ جػ   اػو  كلػاو  ثػن اغبجػر األاػو ن  ػإ ا  ألاب   ىبلو    الثلل لهفا ك   تاءن كج  يو ػ   هػب الػثلل 
كقر ك   يف جلحب رلل  ضهملن كهذا اعبحن   ينحم يف و اب احات ك  يعهش  هب  هوافن كطر ب     افن  ع ػوو كليػا 

 ن  فهػب  ػ  اعبػوز كاللػوز كال قػطن كالتفػاحن كهػو  كثػرٙٗضالقك ن  تدن ضالع او  ق ة عخػرة  يػاـن كهػو كثػ  الث ػرات
اعبحاؿ  ريران كىبرج    هذا اعبحن طبقة كعخركف هنران هبرم  نيا كقعة  هناو إىل الوا م الكح ن ك  ي  و     ي فن 
هذا اعبحن ك  يبخ   هب إ  يف اغبر عن  افكؿ الخ س ضرج القرطافن كيو    هب القنحن كاللضن كؿبلب الع ػاب كغ هػا 

اعبحن  نفذ ك  طري  إ   ػ  رالرػة  وا ػعن  ػإ ا لػع  إلهػب اإلاقػاف كلػاو يف    األعخاب الكث ة اؼبنفعةن كلهس ؽبذا 
 عال  اظر  نب ضال  كل قاف كغ هان كىباؼ الطالع إلهب     ف  هب ا ا عظه ا ي ـو يف ضعمل األ هاف ك ا ي ـو الحررن 

ئ كثػ  لخػ ة الػ   يف ز ػ  كهبرم  هب ويح ضاو ة هتل  كن     رت ضب كلػا  تبن كجػ  هلػ   هػب يف الػف    ػ  اػبلػ   ػ
 الدها.

كيف  افن هذا اعبحن    اا هة اؼبررب الررااطة كه    ق  اؼبػ ف كهػ  حفػر  ػا كػاف ض ػى يف ضػال  األاػ لس 
يف  ي م اؼبقل لن كُ فذتن كلاو األا لس كلب اداول. كعلى جرب غرااطة ضإر  عخر  را(ا  الكيػا كهػو  ػرؼ 

طبػػس  اػاس  ػ  ضػػ    ـ جػ  يحقػم  لػو هم كعظػػا يمن إ ا ا ػر يف   ػ هم طػػّ  عظػهم جػ  ذبػّوف ربتػػب  ػوفه عظػهم  هػب 
ن كجػ  ك خػر  ػ   لػو هم ضعػمل  ػئ  ػ  ك لهػب النػاس إيػاهمن ك  ػا الواػط  ػنيم أ يت خػر لػب ٚٗطنهنا كطنل النرػاس

  ئ    غبم ك   ل ن كعن   ج اـ الواط  نيم.

اػػنة إ ػػ ل ككقػػعل  ػػ  اؽبجػػرةن اػػالوا الػػرـك عػػ  ؼبػػا  فلػػوا األاػػ لس  ٛٗك كػػركا عل ػػاء التػػاويخ  ف اؼبقػػل ل
ك   ا اا  ف كاا  هنم ؼبا  فلوا  ٜٗ لراب الكيا كالرجهمن كالذم  هبن   اؿ األااجفةك  ا لنا  م علمن غ   ف  ضاءاا

لنػا ك  يعرؼ ؽبم  لالن كجالوا هكػذا ك ػ ااهم ؼبػا  ف ٓ٘هذ  الحال  االوا  هليا عنيمن   ا كاف  هيم    ير  ؽبم ف ا
 على اػبفو. 

علػػى النيػػر الكحػػ  اؼبقػػ ى ضقػػنه ن يخػػ   ػػ  كاػػطيا ك هػػب يو ػػ  الػػذهب    دػػنك   كلػػا   ينػػة غرااطػػة
األضبػر كهػػذا هػو اؼبو ػػع الثالػػث يف األاػ لسن  عػػ   ػػ   عػا ف الػػذهبن كالػػذهب الػذم يو ػػ  كوجػػا ك كثػر  ػػا يو ػػ  يف 

اؼبعرك ػة ض نطػرة اغبوااهػم كجنطػرة ال ا ػ   يف  دػب اػبنػ ؽن  كاط اؼب ينة يف اؼبو ع اؼبعركؼ ضال  كية  ا ضػل ال نطػرة
كاؼبدب يف كاط  حػن القػحكةن كجػ  يو ػ  يف و س الػوا م كيف  اػفلب ضهقػ   نػبن كهػذ الػذهب يحػاع ضفيػا ة علػى غػ   

لن علػى    الُقحع كاػبُ س كالرضعن كهذا النير ي فن يف غرااطة  ػ  اا هػة اعبنػوبن كىبػرج علػى جحلتيػا  ػا ضػل ال دػحت
ضاب ؿبكم الدناعةن عايل الحناء ج  عل  ض  ا  دفرة ضاغب ي ن كيف  وؼ هذا الحاب ضاضاف لر اف لالاتق اء  ػ  

 هن الندا    الحل   ٔ٘اؼباء كجم اغبربن ك  يو   يف صبهع ضال  األا لس  ثلبن كعلى النير  وضع جناطر هبوز )علهيا 
 إىل  هن الندا الثاين.
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إىل ضػال  اؼبرػربن  ٕ٘يف الخ اؿ  حن الكرن الذم على ضقطب  نػب هبلػب الكرػن األشبػ  كفبا يل   حن  ل 
كهذا اعبحن يدن إىل  حاؿ إ له . كيف هذا اعبحػن اغبدػ  اؼبعػركؼ حبدػ   ػكرن ك هػب  عا هػب كثػ ةن ك عجػب  ػا  هػب 

 افلبن كإ ا هحم الريح الخرجهة الث ب الذم يف اغبا ة الخرجهة  نبن كهذا الث ب   يدن إلهب           عال  ك     
فػرج  نػب  فػاف  ضبػػر كالليػبن كإ ا هحػم الػػريح اعبنوضهػة فػرج  نػػب  فػاف كخػعاع الخػػ سن كإ ا هحػم الػريح الخػػ الهة 
فرج  نب  فاف  زوؽ كالالزكو ن كإ ا اكنم الريح أ ىبرج  نب  ئن كهذا   ضب  كاـ ال هرن كيف هذا اعبحػن علػى جػرب 

ة الػي ي ػوؿ النػاس  هنػا كُنػّوو ككع ػػ  ككطهػب يف يػـو كا ػ ن كجػ  هبت ػع إلهيػا اػاس كثػ  يف  لػػ   ػ  هػذا اغبدػ ك الفيتواػ
ن كج   كر اغبوجل   اب اظرهػا ككل ػا اوكفػع النيػاو  ح علهيػا فضػرةن  ػإ ا كواػط النيػاو  ح علهيػا ضهػاضن كإ ا   ٖ٘الهـو

افذ كن كا    نيػا  ػا   كنػبن ك ػ  غػرر هػذا كاف كجم العدر  ح علهيا ضبرة جلهلةن  عن   ل  يت(اطفيا الناس كي
اعبحػػن ىبػػرج النيػػر اؼبقػػ ى ضػػوا م  ضااػػة النػػازؿ علػػى اغبدػػ  اؼبقػػ ى جخػػتالة ضػػ  اػبريػػعن كيف  قػػا ة هػػذا اغبدػػ  اغبجػػر 
العظهم الذم ىبرج  نب اؼباءن كهو  جر لل  ج  اوكفع    األوض كث ان كيف و اب ر ب كح ن ىبرج  نب غد     اؼباء 

لى ج و  ا يطر ن ضب شبااهة   جاون كىبرج  ع  ل  اؼباء  هتاف كثػ ة لػفر األلػواف  هيػا ا ػط ضبػرن ؽبػا  اهػاب عظهم ع
ك  راس كهو ظب  لذيذ اؼباكنن كإ ا اظر الناظر إىل ااحعاث كل  اغبهتاف     وؼ هذ  الد(رة ُفّهن لب  هنا اػهوؼ 

الد(رةن كينفؿ إىل كواء ضااة اؼبذكووةن كهبرم  ػىت ينػفؿ هذ   ٗ٘ قلولة  ع ؼبعاف الخ سن كينحعث هذا اؼباء     وؼ
إىل الوا م الكح ن كه  جدحة األا لسن كهذا النير ينفؿ    اعبحن اؼبق ى ضقفح ال يلمن اؼبخرؼ على   ينة  هراطة 

 ػا يف  ػ ة ىبرج    هناؾ على ج و  ا يطر  ضػب اغبجػر الوا ػ ن كهػذا النيػر يف  ػ ة ضػ    هػة ي ػاؿ لػب النيػر الكحػ ن ك 
الرـك ي اؿ لب كح ي ن كهذ النير ىبرج    عل  اؤها جلهنن كإمبا ك  كعظم  ادحاب األك يػة علهػبن كؾبػرا  علػى األوض 

 رااخن  اكؿ  ا ي ع علهب  اء العل الػي حبدػ   ػر ش  ػ  ع ػن  ػ ووةن  ػإ ا ضلػغ إىل  جػر اؼبػهس يف اؼبو ػع  ٘٘عخرة
هيا  ىت   يح ى  نب  ئ ج و  ائب    ع ه ىبرج    الوا م الكح  ه ينػفؿ إىل اؼبق ى ضالعخاو  تحلعب األوض كيروو  

اؼبقػػج  اؼبعػػركؼ دبقػػج  ال ػػاوةن ه ينػػفؿ هػػذا النيػػر اؼبو ػػع )إىل  اؼبو ػػع اؼبعػػركؼ ضػػحلح   ػػا   ينػػة إضػػرة  ه ػػع  هػػب النيػػر 
 اؼبق ى ضوا م ضااة  اؼبت  ـ الذكر.

كهو  حن عظهم كث  اػبدب      حن إضل  اؼبق ى جبحن   ووةن  دن  كيُفدن اعبحن اؼبذكوو ضقفح ال يلم
كاأل ػػػجاو كالث ػػػاو كاؼبا ػػػهةن  تدػػػن الع ػػػاوة كالقػػػك ن كيف هػػػذا اعبحػػػن  ػػػ  ال ػػػرل كاؼبعاجػػػن كاغبدػػػوف كالع ػػػاوة رالشبائػػػة 

نيػر اؼبقػ ى كرالروف   د ن كيف و س هذا اعبحن    ينة   ووة كه    نع   ائ  األوضن ك   جحل  هػذا اعبحػن ينػفؿ ال
ضتنػػ اضر النػػازؿ إىل  راػػهةن كهػػذا النيػػر  ضػػرؾ  هنػػاو األاػػ لس ألاػػب يقػػ    ػػ   ااحهػػب  قػػ ة اػػحعة  يػػاـن كينػػفؿ إىل اؼبػػا ن 
ك ح   هذا النير    عل كنحع    اؼبو ع اؼبق ى ضفل ياجوون كىبرج  نب يطر  ضب طبس  جاوةن  اكؿ    يخرب  هن 

ىبػرج  نجػرؼ  حػاؿ  ػ ووة  ػ  اؼبو ػع اؼبقػ ى ضفػل اؼبعػ فن  ٙ٘ هخوااش كهػذا النيػرجرية  رغلهط ه ينفؿ  هلت   ضنير 
ك ل   ف يف هذا اؼبو ع  حن على و اب ل(رة عظه ة  ركفعة يف اؽبول    او  هن    األوضن كيف و اب ر ب عظهم 

ع لب  كم ك كم الرع  ىبرج  نب عندر    اؼباء عظهم يركفع يف اؽبول ج و عخرة   وع ه ينفؿ على كل  الد(رة  ُهق 
ه ينر و إىل اا هة اؼبخرؽ على جرية   هخوش ككاف هذا اؼبو ع  كيف رروو اؼبقل لن كينر و  ػ  هػذا النيػر  ػ  علػى 
الد(رل إىل اا هة اؼبررب  ئ جلهنن كهو  ح   كا م األضبر ك هب يخلؾ  راهة كهنر جرطحة ه ينفؿ إىل اؼبو ع اؼبق ى 

يف  ياـ كزاوكب يف   ينة   ووة ضاك   الحناء كربكهم اؽبن اة  وا   ٚ٘غل ب  ضو إاراؽ ض  نبخ حبل  اإلضن كهذا اؼبو ع 
 ف وبػػاك  ضػػذل  اػػّ   ػػاوب الػػذم كػػاف ضػػاله  ن كلػػ   لػػ  اؼبو ػػع كلػػب حبػػرا  ػػ  اؼبػػاء  اوكػػ ع  اؼبػػاء كأ هبػػ   نحعػػا ك  

 ح ػى األ ػر علػى  الػبن ككػاف هػذا اؼبػاء ينػفؿ إىل  ـبر ا  اوا   ف ىبرج على وؤكس اعبحػاؿ  لػم يقػاع   اغبػاؿ ك  اؼبكػاف
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كا م األضبر. كا  لاؾ لكن  اء يف  حن  ػ ووة إ  يف هػذا النيػر. ك  ػا النيػر اؼبقػ ى ضتنػ اضر النػازؿ إىل   ينػة  راػهة 
ضبػر ك نػب  إاب ينفؿ إىل اؼبو ع اؼبعركؼ ضحلهاوشن  ه ػع  هػب النيػر اؼبقػ ى دبنجػوشن كيف هػذا اؼبو ػع  عػ ف الك يػم األ

إىل   ينة  راهة ارك عخر  راػ(ان ه ينػفؿ هػذا النيػر إىل اؼبو ػع اؼبقػ ى ضقػلحاوة  هػ فن إىل اؼبضػه  كالعػل  ػ    ػ  
كػن  ا ػة   ٛ٘عجائب ال اها ألف اؼبضه  فل ب ا    ا يف  حن    الرفػاـ األضبػرن كلػب  ا تػاف عػ  يبػل كرػاؿن اوكفػاع

ضعة  رااخن ك كاع  و ع  هب  ر ع    األوضن ك  ه   و ع  هب وضع  ر عن  نيا طبقوف جا ةن كطوؿ هذا اؼبضه   و 
 ك  ك فلب الخ س إ  إ ا كاام يف  ك يان كإىل هذا النير ك فن  اليب اػبخب النازؿ إىل  راهة كغ ها.

ضركتيا  ف صبهع عظه ة الحناء كث ة الث او كالفواكبن كه  جلهلة اؼبطر إ   ضر  ضال  األا لسن ك     ينة  راهة 
ضال  األاػ لس زوعيػا يحلػغ عخػرة  جفػفة كاػحعة عخػرن كزوع  راػهة إ ا طػاب يحلػغ اػتل كاػحعلن كينتيػى  ائػة إىل  وض 

  راهة إىل  و ع يعرؼ ضخن حه  كنحم  هب اغبحة الوا  ة  ائة انحلة.

اء األ    عاكية ض  ؿب  ن ك     ينة  فاا ك  ينة  راهة   ينة اؼبفيةن كه  على اا ن الحرر الرك  ن كه  ضن
كضلنقهة  يخ  النير اؼبق ى ضوا م  ٜ٘كه  ررر األا لسن ك هيا غفا اؼبقل وف   ينة النهرر    ضال  األو  ن كضل  راهة

 فر النازؿ      ينة ضنكةن كيف كاطب اعبفيرة اؼبعرك ة جبفيرة  فر. ك  ينة ضلنقػهة جػ   غل تيػا الث ػاو كاأل ػجاون ك هيػا 
ل  ا لهس يف ضل  غ هان  ىت  ف الر ن يحتاع    ضائعيا ضرضع  وهم  هعطهب اتل اوعػا   يخػحب ضعضػيا ضعضػان  اواع الت

الثهاب الر هعة    الكتافن كهذ  اؼب ينة على النير اؽباضط     ٓٙككذل  اائر الفواكب  هيا     اواع كث ة. ك هيا كفدن
ا يل  الررب حب ة جلح ةن ك هيا لنا    اغبهتافن ك يرهتا كر  ع   حن  وكاابن كه  على جرب    الحررن كضإزائيا فب

 كلفيا.

ضػوا م إضػرةن كضهنػب كضػل  ٔٙكفبا يل  ضلنقهة    اا هة اؼبخػرؽ   ينػة طرطو ػة كهػ  علػى طػرؼ النيػر اؼبعػركؼ
طرطو ة الراضطة اؼبعرك ة ضراضطة كخك ن ك هيا    األعا هبن كه  الح  الي إف افؿ علهيا جا لة  إف  اءها   يفي  ك  
ين ص لن داهنم ن كهذا الحئر   يقت ى  نب ض لون كيف ع  ب كبو الذواعلن كلب  و تاف ينفؿ الر ن علهيا ضآاهتب يبألهػا 

كالعجب يف لرر الحئرن كجلة  ائيان كجرب جاعيان كلو افلم علهب العقاكر الكث ة كا،الت العظه ةن ك  يفي  ه يطلعن 
افؿ علهيا يف طبقل  لا   اكن  وو كا  نيا  ا كو كا ك كا ػمن كأ  ٕٙ اؤها ك  ين صن كج  جهن إف إضراههم ض  كا فل
دبثن  ل ن ك جن ك كثرن كإ   كراا    ضال  األا لس ك عا هحيا  ا  كراا يف   اؤها ك  ين صن كغ      اؼبلوؾ اؼبت   ة 

 كاهايت  كر لووهتان كاذكر ا ف  ا اكدن   ا    ضال  الرـك     وض جختالة كغلهقهة كضال  ضناوة.

كاعلم  ف طرطو ة على النير الذم  كراا فبا يل  اعبحن اؼبق ى ضاطر هوش الفالن ضل ضال  األا لس كضػال  
اإل رالن ا فذ    اعبنوب إىل الخ اؿ    اا ن الحرر الرك   إىل ال ت اؼبعركؼ ض ت  ه ةن كيف هذا اؼبو ع  ات 
ؿب   ض  اغبجاج جائ  اؼبتواةن ك نب ي فن إىل ضػال  اإل ػرال اؼبت   ػة الػذكرن ه يركفػع هػذا اعبحػن إىل  ف يدػن إىل لػ ت 

 له هةن كعلهب  فن ض   ر عا ر  ل ا تتح   ينة  نخر ك د   نتهط ه اؼبعركؼ ض ت ضناوةن ك نيا ي فن إىل ضال  
رها ػةن  ٖٙيضرب هػذا اعبحػن إىل اا هػة اؼبرػرب علػى الثرػر اؼبعػركؼ ضثرػر األاحػاون كيف هػذا اؼبو ػع  لػ ت اؼبعػركؼ ضػ ت

نيػػا هبلػػب اغب يػػ  اؼبقػػ ى ك نػػب يػػ فن إىل ضػػال  جخػػتهلة كيف هػػذا اؼبو ػػع اؼب ينػػة اؼبعرك ػػة ضػػ ت جحالػػة ك  ينػػة  ػػلواةن ك 
ضالخلهوينن كهو   يػ   اػو  يع ػن  نػب حلػة اغبػربن ه يبتػ  هػذا اعبحػن إىل ررػوو  ػرا م اغبجػاوةن كطل نكػة كإىل   ػواز 
طلهطلةن كإىل الفل اؼبعركؼ ضالخاكاتن كيف ضعمل النقخ  الخراوات ك ل ت اؼبق ى ض ت ك اؿن ه ينفؿ  ىت يرككف يف 

 يقك     كواء هذا اعبحن يق وف ضالعالل ة.الحرر األعظمن ككن    
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   اؼب ف   ينة  ل  ة ك  ينة القحطاط كه   ا رة الحناءن ك  ينة ع ه اف كيف   ينة الخرضاال   وض العالجة
  ينة  يلة ك  ينة   حهمن ك  ينة  يلة  ك هنة رلكة  ك  ينة  وضه ن ك هناو هذ  األوض كليا كنتي  إىل الحرر األعظمن 

ا النيػػر اؼبقػػ ى ضػػوا م  ضػػر اػبػػاوج  ػػ  و س الخػػاوة الػػذم علػػى   ينػػة ضااػػةن ك ػػ  هػػذا اؼبو ػػع ىبػػرج النيػػر األعظػػم ك نيػػ
اؼبق ى ضاضرة النازؿ على ارجقػطةن علػى  ػا ك ػ ـ  كػر ن كا م  كوة ينػفؿ  ػ  ضػل ضػال  الخػريااهل كضػال  جخػتالةن كهػذا 

هػػذا النيػػر  عجوضػة لػػهس يف  هنػػر األوض  ثليػػان ك لػػ   اػػب النيػر ينػػفؿ ضػػل هػػذي  الدػػ عل علػى لػػلب  ػػ  األوض كيف 
يندػػب يف   ػػ   ػػا يكػػوف  ػػ  اادػػحاضب  ػػ   علػػى  ا ػػة عظه ػػة يرسبػػ   اهحػػا علػػى  ضعػػ   ػػ   ػػر عل  ػػ  اغبا ػػةن كالنػػاس 
يرك ػػوف  ػػ  ربتػػب كهبهئػػوف  لػػم يقػػ ط علػػى وؤكاػػيم  نػػب جطػػرة جلّػػوا  ك كثػػركان كيركاػػب  ػػ   وجػػب ينػػفح كالقػػيم  ػػ  كحػػ  

 ػن هاجن  ٗٙسن  كينر و يف     اكب او  ىت ينفؿ يف الحرر األعظمن كربتب اغبا ة الي يندػب  نيػا إىل الطريػ  إىلال و 
ككػػن  ػػ  فػػاض ض   هػػب ككو ػػب إىل  وض جخػػتالةن كالػػذم كدػػهحب ال ػػركح اؼبعرك ػػة ضالنػػاو الحػػاو ة يف  و ػػيم ككفاػػ  علهيػػا 

ير إىل اا هة الخ اؿ    األوض يق ى جختالةن كيف هذ  األوض    ضالفاا ن  إهنا ك ئ    يو يان ككن  ا كواء هذا الن
اؼبػػ ف   ينػػة لهػػوف ك  ينػػة لخػػنش ك  ينػػة  قػػرةن كيف هػػذ  األوض الكنهقػػة اؼبعظ ػػة عنػػ همن ك هػػن الػػرـك يفوكهنػػا كحهػػم 

كلػػهس  اؼب ػ سن كوبجػوف إلهيػا  هػن وك هػةن ك و ػيا كاػائر  لػػناؼ الػرـك كاألو ػ ن كإمبػا ككقػحم عنػ هم هػذا الخػرؼن
 هيا كرا     كراا  الحطاوجةن كلك  كاف  هيا ا ت اعيم ضقحب  اب ضناها  واوم     واوم عهقى اضػ   ػرمن ي ػاؿ 
لب ياحن كجهن اظبب يع وبن كؽبذا ي ػاؿ ؽبػا  ػنم يػاحن ك عػك اػنم  قػج ن كلكػ  كػن  ػ   هيػا ك والهيػا ي ولػوف ؼبػ  

كهػذ  الكنهقػة يف  فيػرةن كيف كاػط اػبلػهل يف الحرػرن لػهس ؽبػا  كاها اػْر إىل ضهػم اؼب ػ س إف  و ت  ف ككػوف  ا ػان 
  فن إ     الحرر     ر   و عن كعلهيا النير األعظم النازؿ    ضال   له هة اؼبق ى هنر  رال ينوؿ  ا ضل   ينة 

 لهوفن ك  ينة لخنش.

-ألوض الكحػػ ةن كاعلػػم كيف  وض جخػػتالة  ػػ  اؼبػػ ف الكحػػاو ظبػػ وة كاو طػػة كغلهقػػهة األوض الػػي ي ػػاؿ ؽبػػا ا
يف اإلاػػالـن  ػػا تو  لوكيػػا يف ضعضػػيمن كك ػػ  م  هػػن  ٘ٙ ف فبلكػػة األاػػ لس اؼبػػذكووة كااػػم وكنػػا عظه ػػا -ك  ػػ  ا 

ك قػهنة  ٙٙالكفر  ػ  اؼبػ ائ  ال ريحػة  ػنيمن ك ػازالوا يعهػ كها كفػرا  ػهئا ضعػ   ػئ إىل  ف كقػلط علػهيم لػا ب  لػحااهة
اػػػػنلن كضعػػػػ ها  ػػػػ   وا  الػػػػ فوؿ يف  يػػػػ  الندػػػػرااهة  كػػػػاف لػػػػب  ػػػػاؽبم كعلهػػػػب ك ػػػػا  ك فػػػػذ الػػػػحال ن ك ّ ػػػػْن  هليػػػػا رػػػػالث

 ٛٙ.ٚٙعلهيم

 المصادر والمراجع@

الرياضن  –إضراههم ض  اعه  ض  ضب  ال كارمن ـبتدر العحاوات ؼبعجم  دطلرات ال راءاتن  او اغبضاوة للنخر 
 ـ ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔن ٔط

ـ ن فري ة العجائب ك ري ة الررائبن ٖٛٗٔهػ/ٜٗٚض  ع رن ت   ظفراض  الوو م )زي  ال ي   ضو  فص ع ر ض  
 هػ. ٕٓٛٔضاعتناء الخهخك ؿب    اهلن ال اهرةن 

هػ ن كاويخ   خ ن رب ه ك ع رك ض  غرا ة الع ركمن  او الفكر ٔٚ٘اض  عقاكر )عل  ض  اغبق  ض  هحة ا ن تك
 ـ.ٜٜ٘ٔ -هػ ٘ٔٗٔللطحاعة كالنخر كالتوزيعن ض كتن 

 ؿبه  ال ي  عح   هن ) اء ال ي  عح  ا  ض  ع هن الع هل  اؼبدرم اؽب ذاين ن  رح اض  ع هنن رب ه ك ؿب  اض  ع
 ٜ٘ٛٔجن  او الفكرن   خ ن ٗن ٕاغب ه ن ط
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ـ ن كتاب افهة ٗٙٔٔهػ / ٓٙ٘اإل ويق  ) ضو عح  ا  ؿب   ض  ؿب   ض  عح  ا  ض  إ ويس اغب و م اغبق ن تك 
 .ـ ٜٜٛٔهػ/ ٜٓٗٔالكتبن ض كتن  ؽ ا  اؽن  كتحة عاأاؼبختاؽ يف افلا

 ـ. ٕٜٛٔ -ق ٕٓٗٔإظباعهن ضا ا الحر ا من ه ية العاو لن ض كتك  او الفكرن 

 كخا  على الذين يف اؼبكنوف إيضاح هػ نٜٜٖٔ تك الحر ا من الهم    ض    ل ؿب   ض  )إظباعهنالحاضاين 
 كاؼبعلم ال ي ن   وو وئهس ضالت ايا ال ي   رؼ ؿب  : اؼب لا اق(ة على كطحعب ضتدرهرب ن عكالظنوف
  ٜٗٛٔ ض كتن العررن اللاث إ هاء  او الكلهقىن ضهلكب و عم

الكتب  ـ ن كخا الظنوف ع   اا  ٙ٘ٙٔهػ/ٚٙٓٔال قطنطه ن ت   ا   فلهفة ) دطفى ض  عح  ا 
 .ـٜٜٓٔهػ/ٓٔٗٔكالفنوفن  او الفكرن ض كتن  

هػ ن األعالـك جا وس كرا م أل ير ٜٖٙٔال ي  ض  ؿب و  ض  ؿب   ض  عل  ض   اوس ال  خ  ن تكالفوكل  )ف  
 ـ.ٕٕٓٓن  او العلم لل اليلن ض كتن ٘ٔالر اؿ كالنقاء    العرب كاؼبقتعرضل كاؼبقتخرجلن ط

  طحعة جنٕ نٔط نكاؼبعرضة العرضهة اؼبطحوعات  عجم ق نٖٔ٘ٔت اركهسن  واى ض  إلهاف ض  يواا) اركهس
  .ـ ٕٜٛٔ - هػٖٙٗٔ دبدر اركهس

 . ٕٗٔٓعح  العظهم  ضب  عح  العظهمك الفكر اعبررايفن  كتحة اإلاراءن اإلاكن ويةن 

  ٕٕٔٓعح  العظهم  ضب  عح  العظهمك الكخوؼ اعبررا هةن  او الكنوزن اإلاكن ويةن 

لهاف  ا عة اكقفوو ن  ركف اكقفوو  لل وااات عح  ا  يواا الرنهمن اؼب(طوطات اعبررا هة العرضهة يف  كتحة الحو 
 ـ.  ٕٙٓٓاإلاال هةن 

ـ ن اكتفاء ال نوع دبا هو  طحوعن  ٜ٘ٛٔن تCornelius Van Dyck  ن ي  )إ كاو  كرينلهوس   ن ي ك
 ٜٜٓٔن عاأ الكتب للطحاعة كالنخر كالتوزيعن ض كتن ٔكرصبة كرب ه ك ؿب   عل  الححالكمن ط

الخهخ ؿب   ل ي  ض   ق  ض  عل  ض  لطا ا  الح(اوم اغبقه   ا،   الِ نَّوِ   )العال ة
ن رب ه ك عح  ٜٓٛٔق=ٖٚٓٔـ/ٕٖٛٔق=ٕٛٗٔ" ـ ن  جب  العلـو الو   اؼبرجـو يف ضهاف   واؿ العلـو

 .ٜٛٚٔجن  او الكتب العل هةن ض كتن ٖن ٔاعبحاو زكاون ط

لالح ال ي  عث اف ها من عبنة  اعبررايف العررن كرصبةـ ن كاويخ األ ب ٜٔ٘ٔكراكخكو قك  )اغناطهوس يولهان ت 
 ٜٙ٘ٔالتالها كاللصبة كالنخرن اإل اوة الث ا هة جبا عة ال كؿ العرضهةن ال اهرةن 

 ٕٜٛٔ نال اهرة العرضهةن اللرة ؾب ع إل اوات الفدهحن العا   العرضهةن اللرة ؾب ع

اؼبطرزم ) ضو الفتح االر ال ي  ن اؼبررب يف كركهب اؼبعربن رب ه  ؿب و   افووم كعح  اغب ه  ـبتاون الطحعة األكىلن 
 هػ ٜٜٖٔ كتحة  اا ة ض  زي ن  لبن اوويةن 

رب ه   ري  اعبن م. النا رك  او الكتب  عجم الحل افك هػ  ٕٙٙتاإل اـ  ياب ال ي   ر عح  ا  اغب وم )ياجوت 
 .ٕٜٜٔض كتن  -ل هةالع
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 ملحق اللوحات

 

 ( الجزء األعلى من غالف المخطوط والذي يشتمل على عنوان الكتاب واسم مؤلفه5)صورة
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   فتم )كتب فااة ؾبلس ضل م اإلاكن وية ٕ)لووة
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 ( غالف المخطوط والذي يشتمل على عنوان الكتاب واسم مؤلفه7)صورة
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 من المخطوط  6و5( صفحتا 8)صورة
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 من المخطوط  6:و 5:( صفحتا 9)صورة
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 ( آخر صفحتين من المخطوط :)صورة

 

 

 
                                                           

ه= 8421البخنرري الحسنيني"  الشيخ محمد صديق بن حسن بنن لمني بنن لطن  ا   الِقنَّوِجي: العالمة المحقق 1
 م("8183ه= 8831م/ 8184

 (418/ 4الِقنَّوِجي" أبجد العموم ) 2
 نفس المصدر" ونفس الصفحة.  3
. هدينة العنرريين 8388وتنويي سننة  8383البغدادي: لبد القردر بن لمر البغدادي ثنم المصنري ايدينل المغنوي ولند سننة  4

(8 /881) 
 (625/ 2الذيل لمى كش  الظنون )إيضرح المكنون يي "  الحاضاين 5
 (8841/ 4كش  الظنون )"  ا   فلهفة  6
 نفس المصدر" ونفس الصفحة.  7
 نفس المصدر" ونفس الصفحة. 8
  (م 8186 - 8181هنن =  8488 - 8888) Cornelius Van Dyck ينندي:: إدوارد كرينمينوس  ينندي:: 8

حنذق العربينة كنل الحنذق" وحفنظ كثينرا  .طبيل لرلم. هولندي ايصل. أميركي المولند والمنشن " مسنتعرل
 .وتولى التعميم يي الكمية ايميركية ببيروت" ويعد من مؤسسيهر.من أشعررهر وأمثرلهر ومفرداتهر وترريخهر

 (8/884)ايلالم لمزركمي"  
 يي دولة السويد 11
 يي دولة السويد  11
 ميالدية 8116ق سنة يواي  12
 (62يندي:" اكتفرء القنوع )ص:  13
 نفس المصدر ونفس الصفحة 14
يي محريظة المنير" ُيطمق لميهر مديننة الشنهداء لكثنرن منن اُستشنهد ييهنر خنالل الفنت  : مدينة مصرية تقع البهنسر 15

 هجرية. 44اإلسالمي لمصر يي لرم 
 (488يندي:" اكتفرء القنوع )ص:  16
 والمعربة العربية المطبولرت معجم "سركيس 17
 (8885/ 4حرجي خميفة" كش  الظنون ) 18
 (8664/ 4نفس المصدر ) 19
 هن(. 282أبو سعيد محمد بن لمي بن لمر بن مهدي ايصبهرني الحنبمي النقرش) 21
 م.4338 - 8244صدر لن دار الخراز برلسعودية" ودار ابن حزم ببيروت" الطبعة ايولى"   21
ووزيننر التربيننة والتعمننيم العننرلي سننربق ينني  وشننرلر ومننؤرخ كننويتي جغرايننيم( 3333-8888يوسنن  الغنننيم )أ.د. لبنند ا   22

 – معهنند المخطوطننرت العربيننة يتننرتين وزاريتننين. كمننر شننغل منصننل لمينند كميننة اادال ينني جرمعننة الكويننت" منندير
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ايكننرديمى النندولي لمركننز  ميالديننة(. لضننو المجمننس 8883 – 8818المنظمننة العربيننة لمتربيننة والثقريننة والعمننوم )
 –ميالدينننة. لضنننو مجمنننس إدارن متحننن  المخطوطنننرت  4338الدراسننرت اإلسنننالمية )جرمعنننة أكسنننفورد( مننننذ لنننرم 

مكتبة اإلسكندرية. من مؤلفرتن:: المخطوطنرت الجغرايينة العربينة يني المتحن  البريطنرنى. الغنوص لمنى المؤلنؤ يني 
العربية يي مكتبة البودليرن جرمعة اوكسفورد. بحوث ومطرلعرت  المصردر العربية القديمة. المخطوطرت الجغرايية

 يي التراث الجغرايي العربي. معجم ايلفرظ الحضررية.
لبنند ا  يوسنن  الغنننيم" المخطوطننرت الجغراييننة العربيننة ينني مكتبننة البودليننرن جرمعننة اكسننفورد" مركننز اكسننفورد لمدراسننرت  23

 م.4335اإلسالمية" 
 هر ايرض" ويي أغمل المواضع يي الكترل ُأسقطت همزن القطع.هكذا يي ايصل" وصحت  24
ايصننل ينني الهمننز التحقيننق" ومعنننرا: النطننق بننرلهمزن مننن مخرجهننر الننذي هننو أتصننى الحمننق كرممننة ينني صننفرتهر" أى أنهننر   25

عيد . إبراهيم بن ستظهر رسمر ونطقر" وتيل هذا لغة هذيل ولرمة تميم" ومثرل ذل: تراءن حفص لكممة )المؤمنون(
 88بن حمد الدوسري" مختصر العبررات لمعجم مصطمحرت القراءات" ص

واصننطالحًر: إترمننة  "لغننة جعننل شنن  مكننرن لخننر" تقننول أبنندلت كننذا بكننذا إذا نحيننت ايول وجعمننت الثننرني مكرننن:اإلبنندال:    26
يتبدل بعد الفنت   "يل  والواو واليرء مقرم الهمزن لوضًر لنهر" أي إبدال الهمزن حر  مد من جنس حركة مر تبمهر

ألفنًر مثنل تولن: تعنرلى )يننوم تن تي( يفني تنراءن )يننوم تنرتي(" وبعند الضنم واوًا مثنل تولنن: تعنرلى )المؤمننون( يفني تننراءن 
إبننراهيم بننن سننعيد بننن حمنند الدوسننري"  )المومنننون(" وبعنند الكسننر يننرءًا مثننل تولنن: تعننرلى )ججننت( ينني تننراءن )جيننت(.

 66ات" صمختصر العبررات لمعجم مصطمحرت القراء
 (6/ 48العرمي الفصي  من إصدارات مجمع المغة العربية برلقرهرن ) 27
 (16/ 4شرح ابن لقيل )" ابن لقيل   28
لبند ا  يوسن  الغنننيم" المخطوطنرت الجغرايينة العربيننة يني مكتبننة البودلينرن جرمعنة اكسننفورد" مركنز اكسننفورد    29

 م.4335لمدراسرت اإلسالمية" 
يضنرح المكننون 813/ 8ايلالم لمزركمي )  31 ( ومعجنم 813ويين:: )كنرن حينر سننة  821: 8وهدينة العنرريين  688: 4( وا 

 .884المطبولرت" ص
 518/ 4 ترريخ ايدل الجغرايي" كراتشكويسكي" 31
 {848}لخر صفحة  84
بتمننى ي يننرق يقننرل وردت لجننيش روايننة وهننى: لننن جننيش الصنننعرني لننن لبنند ا  بننن مسننعود أننن: تننرأ ينني أذن م  88

رسننول ا  )صننمى ا  لمينن: وسننمم( مننر تننرأت ينني أذننن: تننرل تننرأت   أيحسننبتم أنمننر خمقنننركم لبثننر( )سننورن 
(   حتى ختم السورن يقرل رسول ا  صمى ا  لمي: وسمم )لو أن رجنال موتننر ترأهنر لمنى 885المؤمنون:

 (23/ 82جبل لزال . ترريخ دمشق )
ثنم الكسنر وينرء سنركنة ودم مديننة برينندلس يني شنرتي ترطبنة تتصنل ب لمنرل أشنقة  ترل ينرتوت: تطيمنة برلضنم  82

هي اليوم بيد الروم شريفة البقعة غزيرن الميرا كثينرن ايشنجرر واينهنرر اختطنت يني أينرم الحكنم بنن هشنرم 
ة كرممنة بن لبد الرحمن بن معروية وترل أبو لبيد البكري كرن لمى رأس ايربعمرجة بتطيمة امرأن لهر لحي

كمحينننة الرجنننرل وكرننننت تتصنننر  يننني ايسنننفرر كمنننر يتصنننر  الرجنننرل حتنننى أمنننر ترضننني النرحينننة القوابنننل 
برمتحرنهر يتمنعت لن ذل: ي كرهنهر يوجدنهر امرأن ي مر بن ن تحمنق لحيتهنر ود تسنرير إد منع ذي محنرم. 

 (88/ 4معجم البمدان )
 {848}لخر صفحة  86
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 {846}لخر صفحة  85
 يي ايصل: طمسم 81
تننرل اإلدريسنني: مدينننة طمبيننرن لمنننى ضننفة نهننر ترجنن: وهنني مديننننة كبيننرن وتمعتهننر أروع القننالع حصنننًر ومننندينتهر  81

أشنننر  النننبالد حسننننًر وهنننو بمننند واسنننع المسنننرحة شنننري  المننننريع وبننن: أسنننواق جميمنننة الترتينننل ودينننرر حسننننة 
تمنيم شنري  ا لحنرل ومزارلهنر زاكينة التركيل ولهر لمنى نهنر ترجن: أرحنرء كثينرن ولهنر لمنل واسنع المجنرل وا 

وجهرتهننر حسنننة مرضننية أزلينننة العمننررن تديمننة ااثننرر وهننني مننن مدينننة طميطمننة لمنننى سننبعين مننياًل. نزهنننة 
 (811المشترق يي اختراق اايرق )ص: 

 {841}لخر صفحة  88
 يي ايصل: لهم تيمة 23
 يي ايصل: الواحد 28
 {848}لخر صفحة 24
 يي ايصل: تيسهر  28
 {883}لخر صفحة 22
 {888صفحة }لخر 26
 يي ايصل: الثمررات 25
 {884}لخر صفحة 21
 يي ايصل: المسممون  21
 يي ايصل: أبرؤنر  28
 يي ايصل: خبر 63
 مر بين القوسين زيردن من المحقق 68
 {888}لخر صفحة 64
 يقصد: ابن حوتل صرحل  صورن ايرض  68
 {882}لخر صفحة 62
 يي ايصل: لشر 66
 {886}لخر صفحة 65
م( ابراهيم بن أحمد بن همش:" أبو اسحرق: أمير مغربي"  8815 - 333ه =  614 - 333ابن همش: )  61

بردندلس. ترل لسرن الدين ابن الخطيل مر محصم:: كرن مفرج )جد إبنراهيم(  Jaenكرن صرحل جيرن 
. وكنرن نصرانير )إسبرنير أو من تشترلة( وذهل إلى بني هود )أصنحرل سرتسنطة( ي سنمم لمنى يند أحندهم

حدى أذني: مقطولة" يإذا رلا ادلداء يي الحرل لريوا" وترلوا بردسبرنية: همشن:   معروير برلشجرلة" وا 
ومعنرهر: مقطوع ادذن. ولمر نش  إبراهيم )صرحل الترجمة( تقرل من يحيى بن غرنية" بقرطبة" واسنتقل 

واتصننمت لنن: الريرسننة  وتغمننل لمننى شننقورن وتننزوج بنننت محمنند بننن مننردنيش" 688بحصننن )شننقوبش( سنننة 
واإلمننررن. ثننم يسنند مننر بيننن: وبننين ابننن مننردنيش" وكرنننت لنن: حننرول شننديدن مننع الموحنندين )كمننر ينني الحمننة 
السيراء( ثم خدمهم لخر أيرم:" وكرن ذل: من أسبرل خروج ادمر لن ابنن منردنيش. وتندم إبنراهيم لمنى 

ظيم العبث برلخمق" يحرتهم برلنرر" وأسكن بمكنرسة" يمرت ييهر. وكرن جبررا ترسير" ل 618مراكش سنة 
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(" وكننرن يضننرل بنن: المثننل ينني السننطون والقتننل وكننرن 48/ 8ويطننرحهم مننن الشننواهق. ايلننالم لمزركمنني )
 (64/ 4يردى أهل الجنريرت من حرية لظيمة. المغرل )

 {885}لخر صفحة 61
 يي ايصل: مسرية  68
 يي ايصل: تقصر  53
 {881}لخر صفحة 58
ترشفين بن إبراهيم بن ترتوت بن ورتنطن ابن منصور الصنهرجي ثم الممتوني ابو اسحق  إبراهيم بن يوس  بن 54

ايمير ويعر  بربن تعّيشت اسم أم: ولي مرسية يخي: أبي الحسن لمي بن يوس  أمينر المغنرل وكنرن 
ين: يني لميهر تبم: ابو لبيد ا  المعرو  بربن لريشة ودا أبوهمر يوس  بن ترشفين يول مر تممكهر ولم 

توادا مثم: برسر وجدا يي نصرن الدين واستبصررا يي اداء الطرلة ول: لمى الروم وتريع جمة وهو استفت  
حصن البيط الشنهير المنعنة إلنى أن التنل بصنرا يني صندرا لنن غنزون برشنمونة وهني التني استشنهد ييهنر 

لمنننى وبطنننل نظنننرا ثنننم لنننم يمبنننث ان  631ابنننو لبيننند ا  بنننن الحنننرج وتسنننمى وتيعنننة البنننورت وذلننن: سننننة 
 (2/42ايلالم لمزركمي" يرستدلرا لمي بن يوس  ولوض من: ب خي: إبراهيم هذا. )

 {881}لخر صفحة 58
 {888}لخر صفحة   52
 يي ايصل: ركنر لظيمر 56
 ُحريت بعد ذل: إلى: أسبرنير 55
 {823}لخر صفحة  51
 السيرق مختم " والكالم كم: مسرجل حسربي:. 828من بداية صفحة  51


