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 مهدمق
ورحلة ابن بطوطة  ىىها ل. ولعاألدب العرىب رحلة ابن جبري من أشهر الرحبلت ىف

 .أشهرىا على االطبلؽ

ا من العادات والتقاليد واألوضاع السياسية ين  د  انفتػػػح لػى من خبلؽبا باب على  دوقػ 
مصر واعبزيرة العربية والعراؽ  عائر اغبج وطرؽ القوافل ىفشواالقتصادية وفن العمارة و 

َف أستطع لو مقاومة حٌب فرغت  ا  دش تىندرة باغبياة، شاعصر ابن جبري مو  والشاـ ىف
 .لباؿ ألهنا َف تطل أكثر من ذلكمنها وأنا آسف کسيف ا

طريقو من اإلسكندرية إُف القاىرة، قد مّر  هبذه الرحلة أف ابن جبري ىف اىتمامىوزاد من 
، إذ كاف 1(دبحافظة الغربية" )بةغامة التاك" تقع فيو قريٌب ىعلى مقربة من اؼبكاف الذ

الرحلة( اؼبشهورة  برمة" ىف" )"مار ب" ذاؾ قريةحينازىا تمن بني اؼبدف والقرى اُف اج
  .غري نا بنحو شبانية كيلومرتات التعد عن قريبت ىضربت هبا األمثاؿ، وى تها الٌببحبس

 ولعلو من اعبوامع الٌب .هامعواجأحد  وصلى ىف (،" آنذاؾطندتا") طاطن ا توقف ىفمک
تلك  ناء اؼبرحلتني اإلعدادية والثانوية ىفثمى أيت تعليفقد تلق فيها أنا أيضا، ليتص
 ی  ضما واسرتدّ  ىوكنت وال أزاؿ كثري الرتدد عليها والشعور بأنىن أعثر على نفس ،ةينداؼب

 نتها حيث سكنت وسرت ولعبت و حز ريواحشوارعها و  ها، وخباصة ىففيؿ وّ ذبن أحين
 ى.ة من عمر اظبىذه اؼبرحلة اغبساسة واغب ررت ىفوس  

وكلهم أثىن عليها  ،الدارسني من عرب ومستشرقني اـىتمبػيػر اجوقد نالت رحلة ابن 
 ، داتفر من م :حللو إُف عناصره األوُفأرأيت أف أدرس ىذا األسلوب و ف، سلوهباأوعلى 

 .ةىكافو  ،صفوو  ،ورصو  وموسيقى، وتراكيب،، وعبارات وألفاظ، ،غوصيػ
                                                           

 ذلك اغبني أـ َف تكن قد و جدت بعد.  وجود ىف ال أدرى أكاف لقريٌب 1
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. ورجائى ولعل ىذه أوؿ مرة ي درس فيها أسلوب ابن جبري هبذه اؼبنهجية وذلك التفصيل
 أكوف قدمت شيئا نافعا لؤلدب والنقد. وا اؽبادى إُف سواء السبيل.
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َ
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َ
 ت

َ
 جثري؟ اتن رحلة ة

 االدعاء فساد أو صحة مدى مناقشة من الأوّ  بدّ  ال الرحلة أسلوب عن نتحدث أف قبل
 .لغريه والصياغة لو وفمضاؼب وإمبا بنفسو، ىذه رحلتو يكتب َف جبري نبا إفّ  القائل

 نقبل اػبطيب بن الدين لساف ذكر ىالذ ،2ىالشاد اغبسن أبو االدعاء ىذا وصاحب
(، جبري ابن ىأ) وفنياتص من ليست إهنا يقوؿ كاف" أنو اکشیاؼبر  اؼبلك عبد ابن عن

 ما على عنو ينذخاآل بعض معانيها وتنفيذ ترتيبها فتوُف تضمنتو، ما وإمبا قيد معاىن
 بني الٌب الرحلة مؤلف ىو ليس جبري ابن أف على الداللةوىو كبلـ واضح  .3"منو تلقاه

 ال ىذا على فيها دورهف ىو، وبلو أس ليس بو غتيص ىالذ األسلوب أف ىأ أيدينا،
 ابن على رحبلتو ىف وظبعو هآر  ما حبكاية ـاق ذىال بطوطة، ابن كدور يكوف أف يعدو

 وجو فبل ىنا ومن .شهوراؼب الرحالة لو هحكاا م وببأسلو  األخري ىذا وصاغ ،ىّ جز 
 إنو قاؿ إذ ،إليو الكبلـ صرؼ ىاألنصار  عبدالقدوس اؼبرحـو حاوؿ ىالذ اؿملبلحتػ

 إمبا ريجب ابن عن خذاآل ىذا أف بو يعىن امبإ ىالشاد اغبسن أبو وب ربدث ما كاف ردبا"
 زيب ل ،والكشط بلشطا من الياخ اضحوا صبيبل نسخا يده خبط الرحلة كل بنسخ قاـ

 ىواغبواش والشطب للكشط اغباوية مسودتو خببلؼ ةبقشي حلة ىف باالكت نسخة
 معتيذ األسا اؼبؤلفني عصن من معروؼ ىو ما على واؽبوامش واػبرجات والدخبلت

                                                           
 ىف جبريبل من ترصبة ابن نق 5ص / ـ2091ىػػػػ ػػػػػػ 2316دبصر  الكتىب مىمصطفى فهػ .ط) الطبعة األوُف للرحلة ىف 2
 وكذلك ىف ،(بالداؿ) ىادشبالراء( ال ال) رىالشاو اغبسن أب" كذاىو ظبا( ذكر اػبطيبن ب" للساف الدين اإلحاطة"

ى ) مع ابن ر اصاألن القدوس ( على ما قاؿ عبدطصفحة/  ،بتحقيقو) أيضاار لرحلة ابن جبري نصمقدمة د. حسني 
اآلف من  أف أنبوب أحو  .(41 ص ـ/1976 ػػػػػػ  ػػػ ىػ1396رة/ىاقال العربية اغبديثة ىف / اؼبطبعة1ط و/ ترحل  ىفبريج

إذا استعملت ىذه الطبعة فسأظبيها "الطبعة األوُف". أما إذا قلت "الرحلة" أو "رحلة ابن جبري"  بدوف االكتفاء  أنىن
بالنص على الطبعة أو رقم الصفحة فسيكوف اؼبقصود طبعة دار صادر ودار بريوت، وىى الٌب سيكوف جّل اعتمادى 

  عليها.
 .232/ ص 2، ربقيق ؿبمد عبد ا عناف/ مكتبة اػباقبى/ ؾبلدأخبار غرناطة لساف الدين اػبطيب/ اإلحاطة ىف 3
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 خبط مشاىبهم مسوداتبيضوف في اػبط ووبسنوف طيب ىوع همديل ينذال تبلميذىم
 ال التصنيف عن ىو إمبا ىالشاد اغبسن ألىب اؼبنسوب الكبلـ أف ذلك 4"صبيل

 بن الدين لساف ال عبداؼبلك ابن وى الكبلـ ىذا قاؿ ذىالف وباؼبناسبة، .5النسخ
 وقد. حاؾ ؾبرد اػبطيب ابن إمبا ؛6ىاألنصار  سعبدالقدو  األستاذ فهم كما ،اػبطيب

 يفيددبا  "أعلم وا" :قولوب اؼبلك عبد نع ونقل ما على اػبطيب بن الدين لساف عقب
 ذكر قد اػبطيب، وابن اؼبلك عبد ابن غري القدماء، من أحدا أر وَف .لو طمئنم غري أنو

 ىف جبري البن ترصبتو ىفلى الزرك أورده فقد اغبديث العصر ىف أما .االدعاء ىذا
 ،7أيضا رجحو لب االدعاء بإيراد يكتف َف ىالذ حسني، ؿبمود حسىن ود. "األعبلـ"

 ىف اتومشاىد بعض كتب" إنو جبري ابن عن قاؿ ىالذ ،سراعبا ضبد ستاذاأل وكذلك
 فيما تبلميذه أحد فتوُف ،ىػػػ581 و 578 سنتی بني فيما الشرؽ إُف رحبلتو إحدى

 .9ذلك دنّ ف فقد ىاألنصار  األستاذ أما 8"باظبو اؼبعروفة الرحلة بتدوين يقاؿ

 الوحيد ىو أنو ذلك .قالو ما على ؾاذ ىالشاد اغبسن أىب متابعة للغاية الصعب من إف
 رؼظ ىأ ىف أدرى وال ،عنها كتبوا من سائر دوف جبري ابن رحلة عن ىػذا قاؿ ىالذ
 ؾبرد ىو إمبا و.قال أساس ىأ على وال ،اهقاست أين من وال ىذا، موكبلى  الشاد قاؿ

 قيامو ادعى من اسم انل يذكر َف أنو ىذا من أكثر .ةنبيأو  دليل ىأ من خالية دعوى
                                                           

 .76عبد القدوس األنصارى/  4
الحظت أف العبارة اؼبنسوبة إُف أىب اغبسن الشادى والٌب نقلها األستاذ األنصارى من "اإلحاطة" تقوؿ: "وتوُف  5

عت ج. أما الطبعة الٌب ر ىاألنصار طبعة نقل األستاذ  ىترتيبها وتنفيذ معانيها بعض اآلخذين عنو"، وال أدرى عن أ
 إليها فتقوؿ: "... وتنضيد معانيها". وىذا ىو األليق بالكبلـ والبياف، إذ اؼبعاىن "تػ َنّضد" وال تػ نَػّفذ". 

 .63رحلتو/ ص  انظر عبد القدوس األنصارى/ مع ابن جبري ىف 6
 .63/ ص ىاألنصار انظر عبد القدوس  7
ػػ ػػػ ػػى1423/ دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع/ 2ملخص رحلٌب ابن عبد السبلـ الدرعى اؼبغرىب/ طضبد اعباسر/  8

 .19ـ/ ص 1983
 .67-63رحلتو"  انظر "مع ابن جبري ىف 9
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 يقل َف لمف رآخ شخصا الرحلة كاتب كاف لو جبري، مث نباب صلتو وال الرحلة يفنبتص
(، الذى أشا إُف رحلة ابن بطوطة كاتب) یز ج ابن لفع کا ؽبا بتواتك ناءثأ ىف ذلك

يضيف شيئا من عنده َف وبكو لو ابن بطوطة  عندما ىذا دبنتهى الوضوح، والذى كاف 
 كاف ينص عليو قائبل: "قاؿ ابن جزى".

و "ابتدىء أن ىذا سباما، فابن جبري ينص ىف أوؿ رحلتو علىإف األمر على العكس من 
بتقييدىا يـو اعبمعة اؼبوىف ثبلثني لشهر شواؿ سنة شباف وسبعني وطبسمائة على مًب 

، عرفنا ا السبلمة دبنة" ، كما يقوؿ ىف آخرىا: "فكانت مدة 12البحر دبقابلة جبل ش لري 
بنا ىذا عامني كاملني وثبلثة أشهر مقامنا من لدف خروجنا من غرناطة إُف وقت إيا

. فهذاف النصاف دليل على أنو كاف يسجل 11ونصف، واغبمد  رب العاؼبني"
مشاىداتو ومسموعات وأحاسيسو وأفكاره أوال بأوؿ، بأسلوبو ىو على سبيل التفصيل، 

أثناء  ال اإلصباؿ بنية دفعها بعد ذلك إُف من يعيد لو صياغتها. مث إف مثل قولو ىف
يبأ من القطع بصحة ذلك، وإمبا  12بلـ عن مشاىد الصحابة ىف مصر: "واؼبقّيدالك

الغوص لصيد اللؤلؤ ىف  وقولو عن، 13رسم من أظبائهم ما وجده مرسوما ىف توارىبها"
ىذا التاريخ اؼبقيدة فيو ىذه ناء عيذاب: "وأواف الغوص عليو ىف يمضبر عند البحر األ

وقولو ىف سياؽ حديثو عن ، 14والشهر الذى يتلوه"حرؼ، ىو شهر يونيو العجمى األ
البيت العتيق حسبما  وضعو اؼبستحدث ىفج من الكعبة: "وقد كاف اؼبقاـ اؼبطّهر أخر  

                                                           
 .7ـ/ ص 1964ىػػ ػػػػ 1284رحلة ابن جبري/ دار صادر ودار بريوت/  12
 قولو: "إُف وقت إيابنا ىذا"، فهو دليل مؤكد على ما نقوؿ.  . وتبنو السم اإلشارة للقريب ىف322الرحلة/ ص  11
 أى "كاتب ىذه السطور" كما نقوؿ كبن اآلف. 12
 .22الرحلة/ ص  13
 .46الرحلة/ ص  14
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، وقولو عن غار ثور: "وقد تقدـ 15تقدـ الذكر أوال لو فيما سلف من ىذا التقييد...."
  دبكة"وكنا قد شاىدنا ، وقولو وىو ببغداد: 16ىذا التقييد" ذكر الغار وصفتو أوال ىف

وقد : "18مسعود األمري عن وقولو ،17"التقييد ىذا ىف ذكرناه قد من ؾبالس ...واؼبدينة
 اغص ىالذىو  أنو يؤكد 19"ديقيتال ىذا من مضى فيما اإلسبلـ ىف غنائو ذكر تقدـ
 .بأوؿ ال  أوّ  يتم ذلك كاف وأف ،أو بتعبريه ىو قّيدىا() أسلوبولة بالرح

 ىف بريوت ودار ادرص دار عليها اعتمدت الٌب رحلةال ـبطوطة ناسخ فإف كذلك،
 آخر ىف صرح قد ى،القرش اؼبؤمن عبد بن الوىاب عبد بن القادر عبد وىو النشر،

 ،22جبري ابن" تأليف" من الرحلة أف تأويل أو شك من اء  ىب وبتمل ال دبا اؼبخطوطة
 عن أو عنها نقلت ـبطوطة من أو األوُف اؼبخلوطةعن  نسختو نقل قد نوأواؼبفهـو 
 ىو الرحلة مؤلف أف اؼبخطوطات ىذه إحدىىف  ذكر قد كاف ولو ها،يإل ترجع ـبطوطة
 .ذلك الناسخ فات ما جبري ابن غري آخر شخص

 الكاتب األديب وىو غريه إُف رحلتو ياغةصب يعهد جبري ابن سيجعل ىالذ ما مث 
 مذكراتو حكى قد اؼبشهور، الشاعر وىو مثبل، منقذ بن أسامة إف يقاؿ قد الشاعر؟

 ىف ذلك فعل إمبا منقذ ابن أف بالنا عن يغيب ال ينبغى لكن .21لو كتبها من على
 أدبی أسلوب ىف مصوغة ليست اؼبذكرات وأف ،السن بو تقدمت أف بعد حياتو أخريات

                                                           
 .131الرحلة/ ص  15
 .139الرحلة/ ص  16
 . 222الرحلة/ ص  17
 ابن مسعود ىذا ال مسعود ذاتو. ىاغبقيقة قلج أرسبلف السلجوق ىو ىف 18
 .311الرحلة/ ص  19
 .322الرحلة/ ص  22
/ ربرير 1932"كتاب االعتبار"/ مطبعة جامعة بونستوف األمريكية/  بػػػ ةاؼبساانظر مقدمة فيليب حٌب للمذكرات  21

 فيليب جٌّب/ ص )ت ث( من مقدمة ارر. 
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 وال صياغة صباؿ فيها يراعى ال الٌب ميةاالع باللهجة كيتح   كما ك تبت بل ،مشرؽ
 .لغة صحة

 نيامع استغرقت الٌب و،تبرحلػ اـق حني د  ع  بػَ  األربعني بلغ قد يكن فلم جبري ابن أما 
 حياتو، أخريات إُف الشعر ينظم ظل كما كثرية، شعارأ الرحلة ىف ولو تقريبا، ـعا وربع

 ،غرناطة صاحب اؼبؤمن عبد بن سعيد ألىب( الديوانية) الكتابة تّوهل ترؾ قد كاف إنو بل
 أف إُف وبوجو ىالذ فما ،واألدىب الكتاىب نشاطو فورة ىف آنئذ كاف أنو على يدؿ فبا

 ،بطوطة ابن رحلة كاتب مثبل، َزىّ ج   ابن إف بأسلوبو؟ لو يصوغها من إُف رحلتو يسلم
 بطوطة ابن أما الرحلة، تلك لو لجّ سَ ت   أف ىف رغب ىالذ األمري لدى ديوانيا كاتبا كاف
 ابن حالة ىف سباما ذلك خببلؼ األمر لكن الشعراء، أو الكتاب بني أحد يعده فبل

 .شاعرا أديبا ىذا فوؽ وكاف الدواوين، كتاب من تبااك ىو كاف لقد. جبري

 عن جبري ابن كبلـ من وىم قد بصددىا اآلف كبن الٌب الدعوى صاحب يكوف ىل 
 ذلك ستبعدأ ىنإن كاتبها؟ ىو غريه أف 22الغائب بضمري للرحلة، تسجيلو بداية ىف نفسو

 ا، حرسها غرناطة من جبري بن وؿبمد حساف بن أضبد انفصاؿ وكاف: يقوؿ فالنص
 اليـو ودبوافقة اؼبذكور لشواؿ الثامن اػبميس يـو من ساعة أوؿ اؼبباركة، اغبجازية للنية

 ابن إشارة ىف رىن أف واضح، ىو كما السهل، ومن. "ىاألعجمفبير  لشهر الثالث
 اؼبنسجم التواضع من لونا افقور م اسم عن اظبو وتأخريه الغائب بضمري نفسو إُف جبري

 حاؿ أية على وىو .23أكثر ال شخصيتو وظبات ترصبتو تفصيبلت من نعرفو ما مع
 ىذا يستخدـ الرحلة طواؿ وظل اؼبتكلم بضمري نفسو عن يتحدث أخذ ما سرعاف
 جبري ابن أف على يرد ال برىانا نفسو النص ىف أف ذلك من األىم أف على .الضمري

                                                           
 .3/ سطر 7الرحلة/ ص  22
 .64تنبو إُف ىذه الداللة األستاذ عبد القدوس األنصارى. انظر كتابو عن رحلة ابن جبري/ ص  23
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 سريي أف ا إُف الدعاء فيو ورد إذ بأوؿ، أوال هنائيا تقييدا رحلتو حوادث يقيد كاف
 وىذا الرحلة انتهاء بعد قيل قد الدعاء ىذا يكوف أف ويستحيل .إٍف ...ويسهلها الرحلة

  .اجملادلة يقبل ال بني أمر

 طريق ىف دبصر وىو كقولو ،الرحلة من ـبتلفة مواضع ىف تكرر قد الدعاء ىذا ومثل
 اليـو وىو الثبلثاء، ليلة( اـر شهر بلؿى) ىبللو استهل: "اغبراـ البلد إُف الذىاب
. واؼبراـ اؼبقصود ىو 24والعشرين من أبريل وكبن دبصر. يّسر ا علينا مرامنا" السادس
كانت الرحلة يقطع بأف اغبج َف يكن قد مت بل وال ؾبرد الوصوؿ إُف مكة. ولو   اغبج فبا

 قد أمليت بعد عودتو غبل ضبد ا مثبل ؿبّل ىذا الدعاء ومثلو قولو وىو بقوص )ىف
رحلة الذىاب(: "استهل ىبللو )ىبلؿ صفر( ليلة األربعاء.... وكبن بقوص نرـو السفر 

ضبر من وقولو عن عبور البحر األ، 25إُف عيذاب، يّسر ا علينا مرامنا دبّنو وكرمو"
اؼبصرى إُف جدة، وكاف عبورا صعبا: "وا يسهل لنا كل صعب وييسر لنا كل الشاطىء 

. أما بعد الوصوؿ بالسبلمة إُف إحدى اعبزر ىف ع رض البحر فقد 26عسري بعزتو وكرمو"
. وىو ما يشبو ما قيل عند 27تغريت نغمة الكبلـ إُف "ولو اغبمد والشكر على ذلك"

. 28مّن بو من العصمة وتكفل بو من الوقاية" جدة، إذ قاؿ: "واغبمد  على ما بلوغ
وباؼبثل فعندما بلغ مكة نراه يدعو بقولو: "فأوزعنا ا شكر ىذه اؼبنة... وختم لنا 

دبا يفيد أنو كتب ىذا عند أوؿ وصولو البلد اغبراـ. أما عندما فرغ من أداء ، 29بالقبوؿ"

                                                           
 .32ص/  24
 .41ص/  25
 .52ص/  26
 .51ص/  27
 .52ص/  28
 .59ص/  29
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... من يـو وصولنا الفريضة فإف دعوتو تصبح كاآلتى: "فكانت مدة مقامنا دبكة
وجعل القبوؿ  إليها... إُف يـو إقبلعنا... شبانية أشهر وثلث شهر... جعلها ا ل َذاتو،

، ويشبو ىذا الدعاء، 32ؽبا موافقا ؼبرضاتو... وا ال هبعلو آخر العهد حبرمو الكرمي دبنو"
 ،بوى الكرميىف الداللة على تلعقو بشىء مضى ومّت، دعاؤه بعد سباـ زيارتو للمسجد الن

شفيعا لنا يـو القيامة... ، وجعلو ىذا النىب الكرمي منزؿ الكرامة بزيارةونصو: "بّوأنا ا 
 .31إٍف"

أعتقد أف ىذا كلو دليل ال ي نقض على أف ابن جبري ىو الذى كتب رحلتو بقلمو ىو 
 وأسلوبو، وأف ذلك كاف يتم أّوال بأوؿ.

بني كوف ابن جبري ىو الذى كتب الرحلة بقلمو  قفى ضيف أف يو وقد حاوؿ د. شوق
وبني الرواية الٌب تشري إُف تلميذه، فقاؿ: "ويظهر أنو )أى ابن جبري( كتبها ىف أوراؽ 

، وىو ؾبرد 32منفصلة وَف هبمعها بنفسو، بل صبعها بعض تبلميذه ونشرىا بعد وفاتو"
 اجتهاد منو َف يشأ اف يقطع بو فقاؿ: "ويظهر... إٍف". 

أسلوب الرحلة ىو أسلوب ابن جبري نفسو. وكبب اآلف أف كبلل ىذا األسلوب إذف ف
لنتعرؼ على ظباتو الٌب تفرؽ بينو وبني غريه من أساليب الكتاب اآلخرين. واغبق أنىن َف 
أصادؼ من توفر على درس ىذا اعبانب من أدب ابن جبري، اللهم إال مبلحظات عامة 

ؾ، من مثل قوؿ ابن عبد اؼبلك اؼبراكشى إف وسريعة ىف غالب األحايني ىنا أو ىنا
كبلمو أف   ، وىو نفس ما وصف بو لساف الدين اػبطيب نثره، مضيفا 33ترسيلو بديع

                                                           
 .161ص/  32
 .181ص/  31
 .71/ دار اؼبعارؼ دبصر/ 3د. شوقي ضيف/ الرحبلت/ ط 32
 .231/ ص 2انظر "اإلحاطة"/ ؾبلد 33
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رى اؼبق ه)ورّددىا بعد ى. ويقوؿ اؼبقريز 34اؼبرسل سهل حسن ورحلتو نسيجة وحدىا
ناعة دب فبلغ الغاية فيو، وتقدـ ىف صناعة القريض وصبنص ألفاظها( إنو "ع ىن  باأل

. وقريب جدا من ذلك ما أورده الذىىب ىف "سري أعبلـ النببلء" نقبل عن 35الكتابة"
النظم  ابن جبري إنو "ع ىن  باآلداب فبلغ فيها الغاية، وبرع ىف األبّار، الذى قاؿ ىف

 .36والنثر"

 جبري ىف نويصف آلبل جنثالث بالنثيا الرحلة بقولو إهنا "أشبو بيوميات سفر صاغها اب
تلجت ىف نفسو ىف عبارع، وصّور فيها بكبلـ سهل بسيط األحاسيس الٌب اأسلوب 

اؼبواضع الٌب زارىا أو عند مشاىدتو اآلثار الٌب رأىا، وأسلوبو سلس جزؿ ينم على 
 .37موىبة أدبية أصيلة"

ويطيل كراتشكوفسكى نوعا ما الكبلـ ىف وصف أسلوب الرحلة؛ إذ يقوؿ: "وتعتب 
الفنية ذروة ما بلغو مبط الرحلة ىف األدب العرىب، وإذا كاف  رحلة ابن جبري من الناحية

العادى فإف أسلوبو يبتاز بالكثري من اغبيوية وسهولة  ءفببل للقارى بنيةلؤل ووصف
ناقة. وىو كثري ما يلجأ إُف السجع عرضو العاـ فيستهدؼ الصنعة واأل ... أماريالتعب

ر القارىء إُف تكلف اعبهد ىف طفيو أو يضالذى يعاعبو بالكثري من اؼبهارة دوف أف يبالغ 

                                                           
 .231/ ص 2انظر "اإلحاطة"/ ؾبلد 34
 .142/ ص 2ػػػمن اؼبقدمة، و "نفح الطيب"/ ح 12، 9/ ص 1انظر "رحلة ابن جبري"/ ط 35
ـ/ 1985ىػػػ ػػػػ 1425/ 22سري أعبلـ النببلء/ ربقيق د. بشار معروؼ ود. ؿبىي السرحاف/ مؤسسة الرسالة/ حػػ  36
 .46/ ص 1ط

 .317/ النهضة اؼبصرية/ ص 1آلبل جنثالث بالنثيا/ تاريخ الفكر األندلسى/ ترصبة د. حسني مؤنس/ ط 37
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دبية واإلشارات اللطيفة فبا يتطلب درجة كما يشحن كتابو باالقتباسات األ  تفهمو.
 .38معينة من اؼبعرفة واالطبلع حٌب يضحى مفهوما للقارىء"

رحلة إنو لوىف "تاريخ الشعوب اإلسبلمية" يقوؿ بروكلماف واصفا أسلوب ابن جبري ىف ا
ولكنو خاؿ على كل حاؿ من تصنع ارتفني، من غري أف يتنكر يوما  "أسلوب بارع،
 . 39لثقافتو الفقهية"

ويستنبط شارؾ ببل، كاتب مادة "ابن جبري" ىف الطبعة اعبديدة من 
"Encylopaedia of Islam"42الرحلة ىف  ، خصائص أسلوب ابن جبري ىف

العبارات التالية: "إف أسلوبو، وإف كاف ىف بعض الفقرات السردية واضحا فبلوءا باغبيوية 
على كبو ما ىو مشاىد ىف طريقة اؼبعلقني ىف عصرنا، ىو أسلوب يفرط ىف التنميق 

 هبا، يبر الٌب للمدف تصويره عند وأ ما، بلد ىف خلعة األوصاؼ على بالسجعويستعني 
 وإنف أخرى ناحية ىبوب عاصفة... ومن فيو يثريىا الٌب عن اؼبشاعر عبريالت ىف وكذلك

 .ةداغباش اعبموع ىف العني تلفت الٌب البارزة واؼببلمح اؼبميزة اتمالس طقاتال ىف عر با
عصريا  طابعا ما وبكيو على ىفيض اؼبلوف البسيط فإف أسلوبو اغباالت ىذه وىف
  .41"تاما

                                                           
كراتشكسوفكى/ تاريخ األدب اعبغراىف العرىب/ ترصبة صبلح الدين عثماف ىاشم/ عبنة التأليف والرتصبة والنشر/   38

 .321ـ/ القسم األوؿ/ ص 1965

 .339/ دار العلم للمبليني/ بريوت/ ص 7و أمني فارس ومنري البعلبكى/ طتاريخ الشعوب اإلسبلمية/ ترصبة نبي 39
م معظمها إُف العربية. 42   وىى غري الطبعة األوُف الٌب تػ ر ج 

41 Encyclopaedia of  Islam, New Edition, Vol. 111, Leiden - London, 
1979, Ent. "Thn Djubayr", P. 755. 
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 اؼبلحقة "اؼبعارؼ رةدويّ " و( ـ20۹1 ط) البيطانية اؼبعارؼ دائرة من كلصف  وت 
 .42"ىح أسلوب" ىف تغيص بأهنا الرحلة اعبديدة البيطانيةبدائرة اؼبعارؼ 

 اغبراـ والبيت والكعبة مكة وصف قد جبري ابن إف نافع عبد ا ؿبمد ويقوؿ 
 الساحر اؼبؤمن وأسلوب رفيع من البياف تذيب قلب وحرارة ودقة واؼبناسك "بإفاضة

وأفاضوا  اؼبقدسة األماكن ىذه وصف ىفاألخاذ. ولقد كتب كثري من الرّحل اؼبسلمني 
بني كتاباهتم مثل ىذا الوصف البليغ اؼبؤثر الذى تركو لنا  قبد أف يندر ولكنوأبدعوا. 
 . 43ابن جبري"

لؤلدب اؼبغرىب واألندلسى ىف عصر اؼبرابطني واؼبوحدين يقوؿ د. عمر فروخ  ووىف تأرىب
عن ابن جبري إف "أسلوبو ىف رحلتو نثر رصني، جزؿ األلفاظ، سهل الرتكيب، بارع 
السبك، موجز بليغ، يصدر عن شعور دبا يرى ويتأثر بو. واعبانب القصصى ىف رحلتو 

 .44بارع جدا. كما أف أوصافو طريفة ناطقة دبا تعّبو عنو"

ة سهلة بسيطة ويصف شوقى ضيف أسلوب ابن جبري قائبل إف "الرحلة مكتوبة بلغ
مبلئمة سباما ؼبوضوعها. وطريقتو ىف السرد ؿبببة إُف النفس. وىو يصف ما يشاىده 

وترؾ نفسو على سجيتو فلم يتكلف ىف عبارة وال ىف فكرة. وأدى ما  ...دقيقاوصفا 
 . 45داخلو من عواطف وأحاسيس إزاء بعض اغبوادث واؼبواقف أداء صادقا صروبا"

                                                           
ـ/ 20۹1/ طبعة  Encyclopaedia Britannica" ىف كل من lbn  Jubayrانظر مادة "ابن جبري: "  42

 .The New Encyclopaeida Britannica  Micropaedia, Vol. 5 و    2191/ ص 22حػػػ 
271  

 .231ـ/ ص 1972ىػػػ ػػػػ 1392/ اػباقبى/ 2ؿبمد عبد ا عناف/ تراجم إسبلمية/ ط 43
 .629/ ص 5د. عمر فروخ/ تاريخ األدب العرىب/ حػػػػ  44

 .72-71شوقى ضيف/ الرحبلت/  .د 45
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 اعبماؿ" فاتص الرحلة ىف جبري ابن أسلوب على ىاألنصار  القدوس عبد خلع وقد
 و 47"اؼبرموقة العربية الببلغة" و" الروعة"و 46"اؼبمتاز األدىب الوصف" و "واإلبداع

 ضعموا ىف" لخاؼب غري اإلهباز" و ،48"اعبماؿ والوافرة الظبلؿ، الوارفة النضرة غةالببل"
 وصف ىف اغبيوية" و 49أخرى مواضع ىف" العميق إعجابو وبوز" ما وصف ىف واإلطناب

 حاؼبر  روح سيطرة" و ،52"طفتوعا ىف دبشاطرتو يشعر ىءالقار  ذبعل" بطريقة" البحر ىلأ
 على تغمض قد خاصة مصطلحات وجود" و ،51"األحياف بعض ىف عليو والنسيب

 ىف اإلغراؽ"و ،52عامية أو دخيلة أجنبية أو مهجورة ألفاظ ألهنا إما" القراء أذىاف بعض
 .53األنظار عبذب والتهويبلت اؼببالغة

 أعد وأنا ىيد ىف حصلت الٌب الكتب ىف جبري ابن أسلوب وصف من ُف وقع ما ىذا
 تكاد أو معذب   لهاك   أهنا بيد .بني ىو كما الغالب ىف عامة صفات ىوى ،البحث ىذا
 ما وىو ،القديبة الرحبلت أساليب من غريه على األسلوب ىذا شأف من اإلعبلء على

ف األسلوب الذى  أ: "ويكاد هبمع الباحثوف على قولو ىف ؿبمدين ؿبمود ؿبمد د ػبصو

                                                           
 .296ص/  46
 .298ص/ 47 
 .299ص/  48
 .324ص/  49
 .328ص/  52
 .312ص/  51
 .315ص/  52
 .348ص/  53
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كتب بو )ابن جبري( وصف رحلتو من أفضل األساليب الٌب كتبت هبا الرحبلت  العربية 
 .54القديبة"

أما أنا فسبيلى ىف دراسة أسلوب ابن جبري ىو فرز ما يتميز بو ىذا األسلوب ىف 
يطا خيطا على قد والعبارات والرتاكيب والتصوير والتوقيع اؼبوسيقى خاؼبفردات والصيغ 
 ٌب وانتباىى. ما تسعفىن مبلحظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ـ/ 1983ىػػػ 1423د. ؿبمد ؿبمود ؿبمدين/ اعبغرافيا واعبغرافيوف بني الزماف واؼبكاف/ دار العلـو لطباعة والنشر/  54
 .153ص 
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 املفردات
 لفاظأ ىو تكرر اعبانب ىذا ىف ىري باعب األسلوب بو يتميز ما وأوؿ. باؼبفردات بدأنو 

)دبعىن  "دقيّ " الفعل الكلمات ىذه ومن النظر، يلفت تكررا   الرحلة مدار على بعينها
 . ومشتقاتو( "سجل"  أو"كتب" 

 لشهر اؼبوىف اعبمعة يـو( كتابتها ىأ) بتقييدىا ابتدىء: "الرحلة ىف طرس أوؿ ىف جاء
 عطالق يستطيع ال وأنو نفسو، عن ويتحدث .55"وطبسمائة وسبعني شباف سنة شواؿ

 ىأ الفاعل، اسم بصيغة) دواؼبقيّ "  :مصر ىف اؼبدفونني الصحابة موضوع ىف ءىبش
  .56"ذلك بصحة القطع من يبأ( نفسو بذلك يقصد الكتاب، مؤلف أو السطور تباك

 ىأ) بالتقييد تضبط أف من أكثر" إهنا أيضا دبصر والعلماء الصلحاء مشاىد عن ويقوؿ
 :دمشق جبامع اؼبوجودة اؼبشاىد ىف ومثلها. 57"باإلحصاء تتحصل أو( التسجيل

 صالغو  مواعيد وىف .58"ديبالتقي طبتض أف من أكثر البلدة ىذه ىف اؼبباركة "واؼبشاىد
 ىذه فيو اؼبقيدة التاريخ ىذا ىف عليو الغوص وأواف" ر:األضبػ البحر ىف اللؤلؤ على

 يونيو شهر وىو ،"(السطور تلك فيو يكتب كاف ىالذ الوقت ىف: "يقصد) األحرؼ
 ذلك ىف مكة أمري على األعاجم أحد اقرتاح وعن ،59"يتلوه ىالذ والشهر ىالعجم
 زمـز بئر ذبديد ىف ناس ما ينفقو ىذا  بتسجيل لدنو من واحدا   يكلف أف الوقت
 أنفق: ما مقدار رياألم ىطأعاؼبطلوب  التجديد من اسن ىذا فرغ إذا حٌب ،وبنائو

 ىف مبلغ النفقو ديّ يق كقبل من وثق لعذب أف وىو ...شرط ذلك ىف علىّ  ولك: ...وقاؿ"
                                                           

 .7الرحلة/ ص  55
 .22ص/  56
 .24ص/  57
 .254ص/  58
 .46ص/  59
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 دوّ يس واؼبقيد ...وكثريه فاؽاإلن قليل ىصوب دايّ مق وألزمو األمري طمعا... فاىتز... ذلك
 النهاية، وىف اشعجو  طمعا يتحلب اؼبذكور األمري ولعاب ذلك كل ،62"بالتقييد طوامريه

 األمري ىطيع أف دوف ببلده، إُف وعاد اسن ذلك اختفى والتحسني، الرتميم مت أف بعد
 ما فعل من يبكنو لن وأنو األمري عشج من يعلمو كاف ؼبا اغبيلة ىذه إُف عبأ وقد شيئا،

 ذكره اؼبارّ  ريماأل حـر موكب ىف اؽبوادج عدد كثرة نعو  .بالرشوة إال اػبري من توىني
   .61"اإلحصاء عن از جع هتادع تقييد نستطع َف وادجى من ذلك غري إُف" :قواده وحـر
 تقدـ حسبما: "الرحلة من سابق مكاف ىف عنو الكبلـ سلف ءىش إُف اإلشارة وىف

 ارغال ىذا ذكر تقدـ وقد" ،62("الكتاب ىأ) التقييد ىذا من سلف مايف ػ...الذكر
 ذكر تقدـ ولقد" ،64"ديالتقي ىذا ىف الذكر اؼبتقدمة، "63"ديالتقي ىذا ىف والأ فتوصو 

 وصف منا ساقو م على قبامع وقاؿ .65"ديقيتال ىذا من مضى فيما اإلسبلـ ىف غنائو
 وصف من با ونعوذ :"قليةص" عاصمة "بلزمةب" ىف ومبلبسهن النصرانيات النساء
 إُف ىيؤد تقييد من با ونعوذ اللهو، باطيلأ إُف ىويؤد اللغو، خلدم يدخل
  .66"تفنيد

 ابن أكثر ىالذ اؼبعىن ىذا الكلمة هذؽب تذكر ال اللغوية اؼبعاجم من عددا وجدت وقد
 تدقي وقد ،القيود واحد: القيد: "ثبلم ىاعبوىر " صحاح" ىفف فيو، استعماؽبا جبري
 الوحش يبنع ألنو األوابد، قيد: اعبواد للفرس ويقاؿ ...شكلتو: الكتاب تدوقيّ  الدابة

                                                           
 .125ص/  62
 .127ص/  61
 .131ص/  62
 .139ص/  63
 .226ص/  64
 .311ص/  65
 .327ص/  66
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 مث معروؼ،...: يدقال: "فارس البن" اللغة مقاييس معجم" وىف .67"لسرعتو واتفال من
: القيد: "ايط وسامالق" وىف .68"تقييدا دهأقيّ  تودقي يقاؿ. وَب ب س ءىش كل ىف يستعار

 الوحوش يلحق ألنو" داباألو  قيد: "للفرس ويقاؿ. اللثة األسناف وقيد ...وقيود اديأق صبع
  .69"باؼبؤمن كفتال من منع ىأ ،الفتك اإليباف   دوقيّ  ...شكلو الكتاب يديوتق .بسرعتو
" ػػػػػواردمالػػقرب أ" و" الببلغة ساسأ" و" العرب لساف" على يصدؽ اغبكم ونفس

 .ٍفإ ..."جدناؼب" و" الوسيط اؼبعجم" و ،اىنستبلل" ايط ؿبيط" و، للشرتوىن

 ،اؼبعىن ىذا ىف القديبة العربية النصوص ىف تستعمل الكلمة ىذه كانت فقد ىذا ومع
 تستخدـ أصبحت إمبا ـ فيو.دختست فقلما اآلف أما .أشبو وما والتسجيل الكتابة معىن

 على أو اغبركة من عونؼب ماديا ربطا( اغبيواف أو) اإلنساف ربط وىو األصلى، اىانمع ىف
. عملو عن منعو أو معني بأمر وملزاإل معنويا الشخص ربط أو اؼبكاف، مغادرة من األقل
 ىذه فيها وردت القديبة العربية الكتب من عدد ىف صادفتها نصوص بعض وىذه

 :الكلمة

 بن موسى بن علػى وقاؿ .72تاب"بالك العلم( ىذا) دوايق: "النبوى اغبديث ىف جاء 
 وىف .71"للكتب واؼبطالعة ديقيتبال" مولعا كاف إنو أبيو عن( "اؼبعرب" صاحب) سعيد

 الكلمة ىذه استخدمت السبٌب جيىبتال يوسف بن للقاسم" رتابغواال الرحلة مستفاد"

                                                           
 الصحاح/ مادة "قيد".  67
 معجم مقاييس اللغة/ مادة "قيد". 68
 القاموس ايط/ مادة "قيد". 69
 .43الدارمى/ مقدمة/  72
  .99/ ص 3انظر اؼبّقرى/ ؾبلد  71
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 الكلمة ىذه بطوطة، ابن رحلة كاتب ى،ز ج ابن استعمل كما 72مرارا اؼبعىن ىذا ىف
 .73اؼبعىنىذا  ىف ظبااو  فعبل

 ويقيد ...دوقيّ  فروى اؼبشرؽ إُف رحل: "عطية ابن عن كبلمو ىف" الطيب نفح" وىف 
 .74"وغرابتها اؼبعاىند شوار 

 ىاؽبوار  عبدالسبلـ بن ؿبمد الدين عز وىو) اؼبغاربة ألحد منسوب كتاب وشبة
 .75"اغباجب ابن ـبتصر على يدايتق" اظبو( ىاؽبجر  والثامن السابع القرف من ،اؼبنسرتُف

  األيدى امتدت(: "اغبديث العصر من ىتونس) ىالسنوس مد "اغبجازية الرحلة" وىف
ثر انت ما مشل صبع من استطعت ما اؽبمة ؿذب من تعاطيت" و ،76"ييداالتق مسودات إُف

 .77"اؼبعتب األمبوذج ىذا ديتقايػمن 

 دبعنػى" )يلفح" كلمة رحلتو ىف ستعماؽباا من جبري ابن يكثر الٌب الكلمات ومن
ظ أغب َف الٌب" فاعل :حافل" من" فعيل" ىوى ،"ىائل" ،"فخم" و" مزدحم، " "تلىءفب"

 . الشديدة لقلتو وإما مودلع إّما ؽبا، استعمالو

                                                           
ىػػػ ػػػ 1495انظر "مستفاد الرحلة واالغرتاب"/ ربقيق عبد اغبفيظ منصور/ الدار العربية للكتاب/ ليبيا ػػػػ تونس/  72

، وإف كاف قد استخدمها أيضا دبعىن ضبط الكلمات اؼبلتبسة الشكل. 459، 324، 37، 14، 5ـ/ ص 1975
 مثبل.  236، 82، 65، 37انظر ص/ 

. وإف كاف قد استعملها 383، 13ـ/ ص 1962ىػػػ ػػػ 1379صادر ودار بريوت/  انظر "رحلة ابن بطوطة"/ دار 73
أيضا دبىن ضبط الكلمات بالشكل ؼبنع االلتباس. انظر كراتشكوفسكى/ األدب اعبغراىف العرىب/ القسم األوؿ/ ص 

425 . 
 .278/ 2حػػػ 74
 .62/ ص 1983/ دار العلم للمبليني/ بريوت/ 6انظر عمر فروخ تاريخ األدب العرىب/ ج 75
 .42ـ/ ص 1976ىػػػ ػػػػ 1396/ للتوزيع/ الشركة التونسية 1الرحلة اغبجازية/ ربقيق على الشنوىف/ ج 76
 . 43ص/  77
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 يسميهػا الٌب) طنطاب اؼبساجد أحد ىف اعبمعة يـو اؼبصلني زحاـ عن قولو ذلك مثاؿ
 يعرؼ دبوضع الصبلة فشاىدنا: "اؼبشهور البدوى أضبد السيد مسجد ولعلو ،"(طنتػو"
 اػبطيب وخطب حفيبل، ؾبمعا هبا نار صبفأ لة،اآلى الفسيحة القرى من ىوى دتو،طنب

 موضع وىو(: "والقاىرة قليوب بني موضع" )نيةاؼب" عن وقولو. 78"جامعػة بليغة خبطبة
 عن وقولو ،82"عةتساؼب لةياغبف السلطاف مدينة ىوى :القاىرة عن وقولو. 79حفيل" أيضا
 عنو الوصف يقصر يلفح يافنب عليو ىنب   قد :بالقاىرة عنو ا ىرض اغبسني االماـ مقبة

 الدعاء يلفح مسجوع كبلـ": كبلـ وصف ىف وقولو. 81"بو اإلدراؾ وبيط وال
 على وكاف واؼبروة الصفا بني مواأي على كانت الٌب السوؽ ازدحاـ عن وقولو. 82"والثناء

 نيبػ وما: "سكهمنم خوضا ليؤدوا اهماحز  ىف ىبوضوا أف اؼبشعرين ينذى بني الساعني
 وسائر اغببوب من وغريىا جبميع الفواكو حفيلة سوؽ اليـو ىو سيل واؼبروة الصفا

 العراقية" اغبلة" ى وصف بو أسواؽ مدينةالذ الوصف نفس وىو ،83"الطعامية بيعاتاؼب
 ،84"الضرورية اعاتوالصن اؼبدنية للمرافق جامعة لةيحف أسواؽ اؼبدينة وؽبذه: "قاؿ إذ

 كبري جامع ومسجد حفيلة سوؽ القرية وهبذه(: "أيضا العراقية) "رصر ص" قرية وسوؽ
 عظيمة ،األسواؽ لةيحف والشرقية: "بغداد من ىالشرق اعبانب سواؽوأ ،85"جديد

إال ا تعاُف الذى أحصى كل شىء  وبصيهم ال بشر على اػبلق من تشتمل ،الرتتيب

                                                           
 .18الرحلة/ ص  78
 .18ص/  79
 .18ص/  82
 .19ص/  81
 .75ص/  82
 .85ص/  83
 .189ص/  84
 .193ص/  85
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ىف وصف ليلة األوؿ من أحد الشهور العربية ىف اؼبسجد اغبراـ:  وقولو ،86"عددا
، وقولو ىف سياؽ 87"وكانت ليلة استهبلؿ ىبللو من اللياُف اغبفيلة ىف السمجد اغبراـ"

ؿبراب وصفو ؼبسجد مولد النىب ىف مكة: "وبإزائو )مكاف والدتو صلى ا عليو وسلم( 
، وقولو ىف الكبلـ عن قب على بن أىب طالب كـر ا وجهو: "وىف 88حفيل القرنصة"

، وىو ما قالو عن مشهد "عوف ومعني": 89ىذا اؼبشهد بناء حفيل على ما ذ كر لنا"
، وقولو ىف 92"وىف الطريق إُف باب البصرة مشهد حفيل البنياف داخل قب متسع السناـ"

، مث قولو ىف اإلعجاب بوليمة د عى إليها ىف 91اف حفيل"اغبديث عن مستشفى: "مارست
عكة: "فأضاؼ )رئيس أحدى الضياع بعكا( صبيع أىل القافلة ضيافة حفيلة، 

... 92وأحضرىم صغريا وكبريا ىف غرفة متسعة دبنزلو وأناؽبم ألوانا من الطعاـ قدمها ؽبم"
 إٍف. 

 هبذه الكلمة؛ فهو من من ىذه النصوص، وىى ؾبرد أمثلة، نرى مدى غراـ ابن جبري
ناحية يكثر من استخدامها، ومن ناحية أخرى يستعملها ىف سياؽ ال تستخدـ فيو 
عادة. إّف من اؼبألوؼ وصف سوؽ مثبل بأنو حفيل لكن ابن جبري يصف هبذه الكلمة 

أى  ،اؼبقبة والوليمة والكبلـ، وكذلك العمائر أيضا، ال  على أهنا أمكنة ربفل بالناس
 يها، بل بوصفها أثرا فنيا يبؤل النفس دىشة وإعجابا. وبتشدوف ف

                                                           
 .224ص/  86
 .131ص/  87
 .141ص/  88
 .189ص  89
 .222ص/  92
 .212ص/  91
 .275ص/  92
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وتبز كلمة "البسيط" )دبعىن "األرض اؼببسوطة"، أى السهل اؼبمتد أو األرض اؼبمهدة 
الفضاء( أيضا بني مفردات معجم ابن جبري. وقد يؤنثها: "بسيطة". كما قد ترد عنده 

وىذه الكلمة، كلمة "أفيح"، ؾبموعة: "بسائط". وأحيانا يصف "البسيط" بأنو "أفيح". 
ىى أيضا من الكلمات الٌب تكررت ىف الرحلة على كبو يلفت النظر. وقد كانت مرتبطة 
ىف كل اؼبواضع الٌب صادفتها فيها على كبو أو على آخر مع كلمة "بسيط". وأحيانا ما 
يستخدـ "البسيط" وصفا ال اظبا ، وىذه أمثلة على ذلك: يقوؿ ىف دمنهور )عاصمة 

فظة البحرية اآلف ىف مصر(: "وىو بلد مسّور ىف بسيط من األرض أفيح متصل من ؿبا
اإلسكندرية إليو إُف مصر. والبسيط كل ؿبرث )أرض تزرع وربرث( يعمو النيل بفيضو. 

. ويوؽ عن ذبمع اغبجيج ىف عرفات: "فتكامل 93والقرى فيو يبينا ومشاال ال ربصى كثرة"
مري اغباج العراقى فضرب أبنيتو ىف البسيط األفيح صبع الناس بعرفات... و ... وصل أ

فاف":  .94فبا يلى اعبانب األيبن من جبل الرضبة ىف استقباؿ القبلة" ويقوؿ عن "ع س 
وىو ما قالو عن "خ َلي ض" )قريبة من عسفاف(: ، 95"وىى بسيطة من األرض بني جباؿ"

. 96يو اػبراب""وىى أيضا ىف بسيط من األرض... وىف البسيط حصن آخر قد أثر ف
ويقوؿ ىف الكناية عن كثرة التجمع اغباشد وشدة ازدحامو: "يغص بو البسيط األفيح، 

. ويقوؿ عن إحدى مراحل رحلة العودة إهنم قد نزلوا 97ويضيق عنهم اؼبهمو الصحصح"
اللفظة وصفا: "مث رحلنا  . ويقوؿ بعد ذلك مباشرة، مستخدما98"ىف بسيط من األرض"

                                                           
 .18ص/  93
 .152ص/  94
 .162ص/  95
 .163ص  96
 .163ص/  97
 .165ص/  98
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. ويقوؿ عن "قبد": "وما ارى أف ىف اؼبعمور 99فبتّد مّد البصر"ىف مهمو أفيح بسيط 
أرضا أفسح بسيطا وال أوسع أنفا وال اطيب نسيما... وال أحسن اعتداال ىف كل 

. وعن قرية "الَفرَاش" العراقية يقوؿ: "وحوؽبا بسيط أخضر 122األزماف من أرض قبد"
من األرض... أفيح  . وعن مدين ضبص السورية: "موضوعة ىف بسيط121صبيل اؼبنظر"

. مث ىف كبلمو عن "ثنية العقاب" )قرب دمشق(: وجزنا ثنية العقاب، ومنها 122أغب"
َرؼ على بسيط دمشق وغوطتها" ي ش 

التاُف فإنو يستخدـ اللفظ اظبا  . أما ىف النص123
.  124مؤنثا: "ومشينا ىف بسيطة من األرض ينحسر الطرؼ دوف أدهنا وال يبلغ مداىا"

 اظبا ؾبموعا ىف قولو: "والطريق من اغبلة غلى بغداد أحسن طريق كما استخدمو مرتني
وأصبلها ىف بسائط من األرض وعمائر تتصل هبا القرى يبينا ومشاال. ويشق ىذه البسائط 

، ومرة ىف قولو عن دجلة والفرات: 125أغصاف من ماء الفرات تتسرب هبا وتسقيها"
، ومثلها ىف 126رين الشريفني اؼبباركني""والبسائط والقرى واؼبزارع متصلة بني ىذين النه

وصف اؼبدخل إُف بغداد: "واؼبدخل إليها على بساتني وبسائط يقصر الوصف 
 .127عنها"

                                                           
 .165ص/  99

 .182ص/  122
 .191ص/  121
 .231ص/  122
 .233ص/  123
 .181ص/  124
 .192ص/  125
 .192ص/  126
 .193ص/  127
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 وىف "الصحاح" للجوىرى: "الَبَساط )بالفتح(: األرض الواسعة. يقاؿ: مكاف بسيط
البسيطة، رض، وىى اللغة" البن فارس "الَبَساط: األ. وىف "معجم مقاييس 128وَبَساط"

. وىف الفريوزابادى: 129يقاؿ: مكاف بسيط وَبساط، وىو بسيط اعبسم والباع والعلم"
َسر   بسطة اؼبستوية من األرض كالبسيطة،"الَبساط )بالفتح(: اؼبن واألرض الواسعة. وت ك 

 .112كالبسيط... والبسيطة: األرض"

بن جبري، الٌب رجع وقد كاف من تأثري كثرة استعماؿ ىذه الكلمة، فيما يبدو، ىف رحلة ا
ؿبمد رشيد رضا إليها واقتبس منها فيما كتبو عن رحلتو إُف أرض اغبجاز للحج أف 

ىذا األخري قد استخدمها ىف وصف عرفات ثبلث مرات على األقل: )ىكذا: وجدت  
جبري أف رضا َف يستعمل  ابنى تأثري أ. والذى جعلىن أعزو ىذا 111"بسيط عرفات"(

عت ىف كتاب بعد وفاتو، إال ىذه اللفظة، فيما تنبهت ، على مدى رحبلتو كلها الٌب صب 
ىف ىذه الصفحات الٌب تلت ما نقلو من كبلـ ابن جبري اؼبتقدـ ذكره عن عرفات، وفيو 

. وأكد ىذا عندى أنو ىف كبلمو عن نفس موضوع عرفات، 112أهنا "بسيط من األرض"
عدؿ عن كلمة "بسيط"  ىف سياؽ إشارتو إُف كتاب "دليل اغباج" مد باشا صادؽ.

، متأثرا أغلب الظن بعبارة ؿبمد باشا 113إُف قولو: "سطح البقعة اؼبستوية من عرفات"
 صادؽ نفسو.

                                                           
 الصحاح/ مادة "بسط". 128
 معجم مقاييس اللغة/ مادة "بسط". 129
 القاموس ايط/ مادة "بسط".  112
/ 1اإلماـ ؿبمد رشيد رضا/ صبع وربقيق د. يوسف إيبس/ اؼبؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بريوت طرحبلت  111

 .164، 162، 159/ ص 1971
 .155اؼبرجع السابق/ ص  112
 .159اؼبرجع السابق/ ص  113
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 الٌب يستعملها دبعىن ت ىف رحلة ابن جبري كلمة "سبادى"،ظ الٌب تكرر اومن األلف
"استمر" وىذه بعض الشواىد على ذلك: "وسبادى عصوؼ الرياح واشتدت حلكة 

 دىاوسب اؼبغرب، قريب إُف اؼبباركة ةالسحاب تلك وسبادت". 114"عمت اآلفاؽالظلمة و 
 والوجوه ىباأليدزاب ياؼب ماء تلقى على االزدحاـ من اغباؿ تلك على الناس

 ذلك على ينادوسب ...نييناليم ور  السّ  من ظهر ما نهضباز ت من وظهر" .115"واألفواه
 بلـتساو  رجَ اغبَ  تقبيل من وتشفني رج  واغب   الطواؼ ىف نفسحنوا، النهار من صدرا

 مدة الكرمي البيت ىف اإلسبلـ سيف (بقاء ىأ) مقاـادى وسب"  .116"األركاف
 .118"وة؟فاؽب طرؽ ىف وفنتست وإالـ الشهوة؟ ىف التمادى اـحتّ  ،قـو يا" .117"طويلة

 فلما" .119"عرفات إُف منها دوااوسب ىنم إُف بالصعود الناس ربكّ  اػبميس يـو كاف فلما"
 العشاء إُف سرينا ىوسباد ،مرربلنيمن خليص  اعنأقل الصبلة إثر االثنني يـو ظهر كاف

"فأقلعنا منها )من اؼبدينة اؼبنورة( ظهر يـو السبت اؼبذكور، وسبادى السري  .122"اآلخرة
 وهنارا ليبل الناسف .كثرة ربصى ال فيها والزوارؽ". 121عشاء اآلخرة"لثر صبلة اإبنا إُف 

 ارتفع أف إُف سرينا ىادوسب" .122"ونساء رجاال متصلة نزىة ىف فيها العبور ادىسب من
( األحسػن ىأ) األشبو صحبة إال لنا يسبب َف امود القدر أف على". 123نهار"ال

                                                           
 .52ص/  114
 .95ص/  115
 .116ص/  116
 .126ص/  117
 .147ص/  118
 .152ص/  119
 .165ص/  122
 .167ص/  121
 .221ص/  122
 .227ص/  123
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 .124"اؼبوصل إُف ا، شرفها ،مكة من اديهاوسب ةبالصح طوؿ على شكرناه ومن همنم
 االثنني ويـو اؼبذكور األحد يـو هبا وأقمنا"  .125"الظهر أوؿ إُف ناسري  ىادتمف"

 ليلتنا، طوؿ وأسرينا اؼبغرب عند رحلنا مث ى...شالع إُف وسبادينا  هانم ورحنا ...بعده
 استقامة لعدـ يوما عشر اثىن ةمد فيو اامنقم   ىوسباد"  .126"حىضال إُف سرينا وسبادى

 .128"تعاُف ا بفضل وانتشرت( اللينة حيالر ) وسبادت". 127"الريح

 من حركة سياقات الغالب ىف ىى الكلمة ىذه فيها وردت الٌب اقاتيالس أف واؼببلحظ  
 .حير  ىبوب أو رر َسفَ  أو سرير 

  "البناء" دبعىن الرحلة ىف ورودىا تكرر الٌب الكلمات من أيضا ىى" اؼبصنع" وكلمة 
 مشهد واصفا يقوؿ ".اؼباء فيو وبفظ ىالذ اغبوض" دبعىن أو مثبل، دبعواؼب رقصكال

 بأمثاؿ كلو أعبله فوح   فضة، قناديل عليو وعلقت: "القاىرة ىف عنو ا رضى نياغبس
 .129"وصباال ػاسنح ػارصاألب ػديقي ةضالرو  ويشب مصنع ىف ػاىبذ التفافيػح

س ائػػنوكػ القبط بنياف من ومصانع آثار اؼبدينة وهبذه: "اؼبصرية إطبيم مدينة ىف وؿقيو  
 الٌب اؼبصرية اؼبعابد عن وقاؿ .132"القبط نصارى من دينىعاباؼب اآلف إُف ورةمص
 ىيكل كل يعرؼ كذلكو ": "اىبالب " وهنامسي القدماء العرب كاف كما ها،مييس

                                                           
 .213ص/  124
 .215ص/  125
 .233ص/  126
 .284ص/  127
 .319ص/  128
 .19ص/  129
 .36ص/  132
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 تدؿ قديبة مصانع ةنيداؼب ىذه وخبارج: "جدة عن وقاؿ .131"قدمي مصنع وكل عندىم
( صقليةم ملك) لو فكم" .132"الفرس مدف من تكان أهنا ركَ ذ  وي   ،اختطاطها قدـ على
. 133"ومطالع ومناظر ومصانع، مقاصري من بو رتم  ع   ال ،(عاصمتو بالـر ىف ىأ) فيها

 بكنيسة تعرؼ كنيسة الكفراف أمور من( ببالـر ىأ) هبا شهدناه ما أعجب ومن"
 ذىب الداخلة جدرىا اؼبزخرفة، الدنيا مصانع أعجببأهنا  القطع ويقع ى...األنطاك

 .134"كلها

 هاريجصكال ومصنع اربآ وفيها ،بالنقرة يعرؼ دبوضع ...األربعاء يـو نزلنا مث: "ويقوؿ
 ...ـر عشر الثالث اػبميس ليلة ونزلنا"  .135"اؼبطر دباء فبلوءا أحدىا وجدنا. العظاـ

 اػبميس. وىف يـو 136"اؼبطر دباء فبلوءة مصانع ىوى بالقارورة، يعرؼ مػاء علػى
 يسموهنا العمق قريبة رافَ ح   عليو حفروا وردبا ،مصانع ىف فيو واؼباء باغباجر، ...اؼبذكور
 ا حبمد فيها واؼبياه  ...األحد يـو قيدر  على وأصبحنا. "137"رفَ حَ  واحدىا ،أحفارا

 والثالث ،ـر عشرين ىفاؼبو  اػبميس يـو ضحوة زلنا. "ن138"كثرية مصانع ىف موجودة
 من يكوف ما أوسع من الدور كبري مصنع وبإزائو بالثعلبية... يعرؼ دبوضع ،(مايو) ايوؼب

، ببكة يعرؼ دبوضع نزلنا ...اعبمعة يـو صحوة وىف. "139"اىوأعبل الصهاريج  اؼبرحـو
 وكاف ...دع  بػ   على إليو اؼباء ىيؤد مصب األرض من يعلوهفيما  لو بىن وقد .مصنع ىوى

                                                           
 .36ص/  131
 .53ص/  132
 .325ص/  133
 .326ص/  134
 .181ص/  135
 .182-181ص/  136
 .182ص/  137
 .183ص/  138
 .184ص/  139
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 والبؾ اؼبصانع هذوى . واغبمد هم،موع الناس مرغف اؼبطر، ماء من لوءافب اؼبصنع ىذا
 اؼبنصور، جعفر أىب بن جعفر ابنة زبيدة آثػػار ىى مكة إُف بغداد من الٌب واؼبنازؿ واآلبار

 يعرؼ دبوضع نزلنا بعده السبت يـو ضحوة وىف. "142"عمو وابنة الرشيد ىاروف زوج
 اؼبصنعني ينىذ وأحد  ...صافيا باذع ماء ينءفبلو  اانبفينأل مصنعاف وفيو قوؽ،بالش  

 ومن ...ومشقة جهد عن الإ السابح يقطعو يكاد ال كبريىا الدائرة عظيم يجر هص
 اغباج صعود عند كلها اؼبصانع ىذه كانت أف حرمو وزوار بوفده تعالی صنع لطائف

 لَصَدر ادّ عَ م   ماء عهاتر أ ما رضبتو سحب من ا فأرسل ماء دوف مكة إُف بغداد من
... ناتز واج ...ماء فبلوء مصنع أيضا فيو وكاف بالتنانري يعرؼ دبوضع تنابو " .141"اغباج

 ونزلنا... ...وآبار للماء افومصنع األعراب قصور من مشيد قصػر وفيها ...يالةز  ب
 بناء آثار فيو وضعدب  ...األربعاء يـو وأجزنا" .142"للماء صنعػافم وفيهػا باؽبيثمني،

 ربصرىا الكتب تكاد ال حٌب اؼبصانع وكثرت ...ماء مصنع أيضا وفيو بالقرعاء، يعرؼ
 .143"بطهاضت وال

قصر كال "البناء"ىف معىن   مصنع كلمة استخدـ ريجب ابن أف يتبني النصوص ىذه من
 أف على تنص اؼبعاجم وبعض .كليهما" اؼباء حوض" واغبصن وما أشبو، ومعىن

 الطر ماء فيو هبمع ىالذ اغبوض أما .حصنا أو كاف قصرا فقط البنػاء ىو إمبا" صنعاؼب"
 .144تاء بزيادة ،(وضمها النوف بفتح) "اؼبصنعة" يسمىف

                                                           
 .185-184ص/  142
 .185ص/  141
 .185ص/  142
 .186ص/  143
 ايط"، وىف "ـبتار الصحاح"، وىف "اؼبنجد".انظر مادة "صنع" ىف "الصحاح"، وىف "القاموس  144
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 أشار لقد كليهما؟يني  اؼبعنػ ىف" اؼبصنع" كلمة فاستخدـ جبري ابن زذبوّ  حل ت ری 
 اؼبائة بعد والثمانني الثانية الصفحة نمن اؽبامش األوؿ م لفاظوأ وشارح الكتب مهّمش

:  قائبل( "اؼبطر دباء فبلوءة مصانع ىوى :جبري ابن قوؿ من" )مصانع" كلمة شرح ىف
 بأف يهتم َف أو يتنبو وَف. "كاغبوض اؼبطر ماء فيها هبمع ما: مصنعة الواحدة :اؼبصانع"

 . بدوهنا بل اءتب قط يستخدمو َف اعبمع ىذا مفرد استخدـ كلما جبري ابن أف إُف وينبّ 

 فإف ال، 145كليها؟ اؼبعنيني ىف "مصنع" كلمة فاستخدـ جبري ابن ذبوز ىل ، ثانية مرة
 الصهريج وشبو اغبوض تعنياف كلتيهما تنيفظالل أف على تنص أخرى معاجم ناؾى

 القصر" تعىن" اؼبصنعة" أف يذكر ثبلم" الببلغة أساس" إف بل. 146اؼبطر ما فيو هبمع
ومعىن "حوض " البناء" معىن: كليهما اؼبعنيني ىف" نعاؼبص" مع تشرتؾ أهنا ىأ ،"والقرية
 اؼباء".

 أيضا ىى" الصهريج" كلمة أف السابقة النصوص من الحظقد  القارىء ولعل ىذا، و
 .أخرى نصوص ىف موجودة ىوى ،جبري ابن أسلوب ىف تكثر الٌب الكلمات من

 ،مشرقی استعماؿ ىى" صهريج" كلمة أف ،مغرىب وىو ،دةضبي عبدالرضبن. د أشار وقد
 فإف اؼببلحظة ىػذه صػحػت فإذا .147"نجما" تقوؿ العرىب اؼبغرب طارقأ أفحني  علی
" ماجن" اؼبغربية الكلمةَ  باطراد كبنت قد( ىاإلسبلم اؼبغرب إُف ينتمى وىو) جبري ابن

 ."مصنع" وكلمة اؼبشرقية" هريجص" كلمة إُف انرأي كما األحواؿ، كل ىف وعبأ
                                                           

ابن بطوطة أنو أيضا استخدـ كلمة "مصنع" دبعىن "صهريج اؼبياه". انظر رحلة ابن  لرحلةوجدث أثناء قراءتى  145
 .175بطوطة/ ص 

وىن انظر مادة "صنع" ىف "لساف العرب" و "أساس الببلغة" و "ؿبيط ايط" للبستاىن، و "أقرب اؼبوارد" للشرت 146
 مثبل. 

انظر ترصبتو لػػػ وصف إفريقيا "للحسن بن ؿبمد الوازف الزياتى/ ط. جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية/ ص  147
 .141/ ىػػ 139
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 دبعىن" )دائر" كلمػة وأحيانا ،"رو  دَ " كلمة أيضا الرحلة ىف تكررت الٌب اؼبفردات ومن
  ىأ)  اعبزيرة دور ومنتهى: "وغريىا التالية النصوص ىف وذلك ،"(قطره أو ءىالش ؿبيط"

 اؼبعابد أحد وصف ىف وجاء. 148"ميل مائة من أزيد إُف ...(سردينية جزيرة قطر
 كل دور ...سارية أربعني على كلياؽب ىذا قاـ قد" اؼبصرية: إضبيم مدينة ىف الفرعونية

 نصفو من كلو البيت ودائر: "اغبراـ البيت ىف وقاؿ. 149"اب ش وفسطب منها سارية
 ودور: "فيو اعبدراف أحد وصف ىف وقاؿ .152"اؼبستحسنة اؼبذىبة بالفضة ىمطل األعلى
 اغبراـ اؼبسجد ىف راغب ج ببلط وصف وىف. 151"اؽصلاإل يعبد عزّ ؾب كلو خاـ اعبػػػػػػدار

 فوؽ ما إُف الدينار دور إُف الكف دور ىف عقطاؼب زعاجمل بالرخاـ مفروش ووىأيضا: "
 دائر رظب ّ و : "اؼبسجد ؿبراب وىف .153"اب ش وفبعأر  ودوره: "زمـز بئر وىف .152"ذلك

. 154"وكل باراب فاستدار معالش فيهاغرز  األطراؼ حديدة دبسامري كلو اراب
رة ثاؼبتنا( اؼباء أحواض أى) اؼبصانع أحد وصف وىف. 155"اعمش كلو األعلى دائره "فج عل

 .156"وأعبلىا هاريجصال من يكوف ام أوسع من الدور كبري مصنع "وبإزائو على الطريق:
 سوار رشع على قامت قد عظيمة رابعة ةبق أيضا الصحن وىف: "افحرّ  مدينة جامع وىف

                                                           
 .12ص/  148
 .36ص/  149
 .62ص/  152
 .64ص/  151
 .64ص/  152
 .66ص/  153
 .128ص/  154
 .129ص/  155
 .184ص/  156



32 
 

 اعبـر عظيم اـخالر  من عمود القبة وسط وىف أشبار، ةعست سارية كل دور الرخاـ من
  .157"اب ش عشر طبسة دوره

 فيكوف": "بل  ج  أر  " يسميها والٌب دمشق  جامع ةبق ربمل الٌب األعمدة بعض وصف وىف
 ودور: "دمشق جامع ىفآنبا ر  نيحوض وىف. "شبا وسبعني اثنني منها رجل كل دور
 القبة ىذه ودور: "ذكوراؼب اعبامع ىف الرصاص قبة وىف .158"اب ش األربعني كبو منهما كل
 . إٍف ...159"خطوة شبانوف يةصاصالر 

. الفعل نفس من فاعل سما" والدائر" أيضا، منو واسم" دوري دار" مصدر" رو  دّ ال" إف
. 162جبري بنا فيو استخدمهما ىالذ باؼبعىن إليها رجعت الٌب اؼبعاجم ىف دنباجأ  وَف

 واضح ىو كما للغة استعمالو ىف أف إُف فقط أشري ولكىن ،زبطئتو هبذا أقصد ولست
 ما تورد إمبا حاؿ كل على واؼبعاجم. فقط اؼبعاجم اثبتتو ما عند يقف وذبعل ال حرية
 استعماالت تسجيل عند تقف أال ىينبغ وكاف .وكتاب شعراء من الكبار باءداأل قالو

 العصور عند تتوقف َف اللغة ألف اللغة، كل يبثلوف ال مفإهن ؛فقط القدماء األدباء
 واعباحظ مثبل اؼبتنىب إُف رظَ ن  يػ   ؼباذا أدرى وال. والتطور اغبركة مستمرة ىى بل القديبة،

 حسن وأضبد ىواؼبنفلوطاد والعق وشوقى زىري والبهاء الرضىّ  والشريف اؼبقفع وابن

                                                           
 .221ص/  157
 .246ص/  158
 .266ص/  159
لكلمة "دور"، ورد ىف "أساس الببلغة" اآلتى: "وانفسح دور عمامتو وأدوارىا". كما ورد ىف "تكملة بالنسبة  162

 اؼبعاجم العربية" لدوزى: "ودور الكواكب: مداره". ولعلهما أقرب شىء إُف استعماؿ ابن جبري.
قليل عند وصوُف إُف كلمٌب  اءىا بعدأما "دائر" فلم أجدىا ىف أى من اؼبعاجم الٌب رجعت إليها والٌب سوؼ أذكر أظب

ال ىف "تكملة اؼبعاجم العربية" لرينارت دوزى. جاء فيو: إ"قبلى" و "جوىف" اللتني تكرر استعماؿ رحالتنا ؽبما، اللهم 
"دائر: حافة، حاشية...، إطار...، سياج، حائط، سور، نطاؽ. )و( دائر اؼبدينة: شارع عريض تكتنفو األشجار وبيط 

 باؼبدينة".
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 وحساف واألعشى وطرفة القيس امرىء من باللغةأدىن معرفة  أهنم على إٍف  ...الزيات
 أولئك كاف اردبّ  بل وهنا،رفيع ىؤالء كاف كما ف اللغةيعرفو  أولئك إف وجرير؟ والفرزدؽ

 وغريىا، اللغة علـو ميادين ىفوإؼبامهم دبا جّد  األوسع ثقافتهم حبكم فيها تعمقا أكثر
 ىؤالء كاف كما عرب ولئكأ إف مث. معشاره رشعب وال يلموف القدماء ىؤالء يكن َف فبا

 استخدـ ألنوء ابن جبري لبطى أال إذف ينبغى ىؤالء، لغة نتاك كما لغتهم واللغة عربا،
 حالتنار  فعلو ما كل إذ ؽبما، اؼبعاجم تورده َف معىن ىف "رئدا" و" دور" كلمتی
 جانب ىف ىى بل. ىذا ىبأت ال واللغة استعماؽبما ىف توسع ، ىو أنوا رضبو ،ىاألندلس

 أبواب من كباب اللغوى االستعماؿ ىف التوسع رفضا لو إننا. عليو قائمة منها كبري
 . هايمستعمل حباجة تقـو ال خانقة ضيقة ستبقى فإهنا اللغة ناءغا

جبري  بنا بعد جاء شهري مغرىب رحالة وىو. اؼبغرىب ىرعدال عبدالسبلـ ابن فإف وباؼبناسبة
 ىف وذلك اؼبعىن، هبذا الكلمة ىذه استخدـ قد، لو وترجم وترحل ىف عنو ونقل. بقليل
 . 161"ذراعا الثبلثني كبو الكبري( الصهريج) ودور" قولو:

 ىف( ىاؽبجر  الرابع القرف ىف عاش ىمشرق حالةر ) دلف أىب استخداـ ذلك من وقريب
و كب استدارهتا تكوف حبرية ...تىدوشا: "قاؿ اؼبعىن هبذا" استدارة" لكلمة رحلتو

  .162جريب"

                                                           
ـ/ ص 1983ىػػ ػػػ 1423/ دار الرفاعى/ 2ضبد اعباسر/ ملخص رحلٌب ابن عبد السبلـ الدرعى اؼبغرىب/ ط انظر 161
53. 
الرسالة الثانية ألىب دلف/ نشر وربقيق بولغاكوؼ وخالدوف/ ترصبة د. ؿبمد منري مرسى/ ط. عاَف الكتب/  162

 .79/ ص 1972
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 ترتدداف نيخريأ كلمتني جبري ابن رحلة ىف فإف والعمارة اؽبندسة ؾباؿ وما دمنا ىف
 "، دبعىن ")حساب( مساحةريعذالت" و" التكسري" اتكلم ونبا اجملاؿ، هبذا ػػػػبلفتصوتػػػػػ
 :لةثأم بعض وىذه ."ما ءىش

 ...ببلطات ثبلث بو يطيف اغبراـ واؼبسجد: "اغبراـ اؼبسجد عن قولو ذلك فمن 
 شبانية ؿبققا تكسريه كوفيف. ذراع ئةاثبلشب العرض وىف ،ذراع أربعمائة الطوؿ ىف رعهاذ

 ىبأ ...خبط تيوألف" :السبلـ عليو ا رسوؿ مسجد عن وقولو .163"مرجعا وأربعني
 ،راعذ ةائثبلشب وسلم عليو ا صلى ا رسوؿ مسجد طوؿ القطىب أف... نكیفال جعفر

 ىوى ،اؼبغربية اؼبراجع من مرجعا وعشرين أربعة هري تكس كوفيف مئتاف...، وعرضو
 وعرضو ذراعا، وشبانوف سبعمائة اؼبقدس بيت مسجد وطوؿ ،مثلها ىف ذراعا طبسوف
 مرجعا وأربعني مرجع مائة اؼبذكورة اؼبراجع من تكسريه فيكوف ...ذراعا وطبسوف أربعمائة
 ذكر: "دمشق مسجد أطواؿ لقياس خصصو ىالذ للفصل وعنونتو ،164"مرجع وطبس
 ىف ذرعو: "ماشرة ذلك ربت وقولو ،165"ومشسياتو أبوابو وعدد ومساحتو تذريعو
  ...خطوة وثبلثوف وطبس خطوة مائة ...السعة ىف وذرعو...، وةطخمئتا  ...الطوؿ
 ا رسوؿ مسجد تكسري وىو مرجعا، وعشرين أربعة اؼبغربيػة اؼبراجػع من تكسريه فيكوف
 . 166"وسلم عليو ا صلى

                                                           
 .67ص/  163
 .81ص/  164
 .236ص/  165
 .237-236ص/  166
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 ،167"الثانية الرسالة" ىف مرة من أكثر الكلمة ىذه يستخدـ أبا دلف مثبلوقد وجدت 
 .168"رتؽفاؼب ؾبموع" كتاب وكذلك صاحب

 ػػػكػ معجم ىف توجد ال نرى، كما اؼبعىن، ىذا ىف استعماؽبا قدـ رغم الكلمة وىػذه 
 ماأ ."والعلـو اللغة ىف الصحاح" وال" الوسيط اؼبعجم" ىف ال و" ايط القاموس"
 ،"بعض ىف بعضها الكسور اباغبسّ  ضرب رسّ ك: "فيو ورد ما فكل  "الببلغة أساس"

 أف" العروس تاج" ىف وجاء. بصدده كبن ىالذ اؼبعىن من ما حد إُف يقرتب معىن وىو
: لبستاىنل" ايط ؿبيط" ىف جاء كما "اؼبساحة". دبعىن يستعمل قػػػد" التكسري"
 ،"اؼبنجد" ىف اؼبعىن ىذا رك  ذ   كما ."اؼبساحة دبعىن يستعمل اؼبهندسني عند كسريتوال"

 قد Fagnan فانياف اؼبستشرؽ أف كما .ريبج ابن فيو استعملها ىالذ اؼبعىن نفس وىو
 Additions aux :العربية اؼبعاجم إُف إضافات" جموعم ىف ذكر

dictionnaries arabes “يضرب" " بأهنارسّ يك"  رسّ ف إذ. ىذا من قريبا ايئش 
 ."carre cube اؼبربع" بأنو" رسّ مك" وفسر ،multiplier: عدد ىف دادع

 يبثل ىالذ العػدد ىفػ" الطػػوؿ" يبثل ىالذ العدد ضرب من تتأتى" اؼبساحة" أف ومعروؼ
. "مربع" شكل على تكوف اؼبساحة فإف" ضر  العَ " يساوى" الطوؿ" كاف وإذا ،"العرض

 النصوص ىف كما عة،السّ " كلمة العرض،" كلمة بدؿ أحيانا، يستخدـ جبري وابن
 :التالية

  لباب وصفو وىف .169"ذراعا وستوف مائة وسعتو ،ذراعا وعشروف ذراع اائتم طػػػػػػػػولو"

                                                           
 مثبل.  78، 48، 33ص/  167
 .84/ ص 2انظر "نفح الطيب" للمقرى/ ربقيق ؿبمد ؿبىي الدين عبد اغبميد/ دار الكتاب العرىب/ بريوت/ ج 168

 .36ص/  169
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 عليو ابراىيم مقاـ وىف .172"شبا عشر ثبلثة وطولو ار،بأشػ شبانية وسعتواغبراـ: " البيت
 مقدار وسعتو اربأش ثبلثة مقدار وارتفاعو بالفضة، ىمغشّ  حجر وىو" :السبلـ

 ىف ،بش من يدز أ ارتفاعو ىف" .172"دقّ وع   بش وطولو بشػػػ ثلثا وسعتو" .171"ينب ش
 اب ش عشر أحد وسعتو ا،ب ش عشر انيةشب الغار وطوؿ" .173"قليبل أزيػد أو ػرافبش وتسع
 .174منو" الوسط ىف

 األشياء أطواؿ قياس ىف" كاؿ" للفعل استخدامو تكرر قد جبري ابن أفوقد الحظت 
 وما والدقيق بّ اغب قياس األصل ىف معناىا" كاؿ" ػػفػ وإال ، التعبري ىف التوسع من كنوع
 .ػليبالك أشبو

 إُف أسفلها من ةشقو نم كلها ىوالسوار : "القديبة اؼبصرية اؽبياكل أحد وصف ىف جػاء 
 عظيم لوح تليها الٌب تهابحصا رأس إُف منها سارية كل رأس على نتصبا وقد .بلىاعأ

 أشبار وعشرة طوال اب ش وطبسني ستة فيو نالك ما أعظمها من ،وتحناؼب اغبجر من
 الركن وبني: "اغبراـ اؼبسجد عن الكبلـ ىف ويقوؿ .175"ارتفاعا اربأش وشبانية عرضا
ر  أوؿ وبني ىالعراق ر سعتو أربع خطا، وىى ست أذرع  مدخل إُفجدار اغب ج  اغب ج 

"فدؿ ذلك على أف الكعبة اؼبقدسة ىف وسط  . وعن الكعبة:176ؿبققة كلناىا باليد"

                                                           
 .62ص/  172
 .62ص/  171
 .66ص/  172
 .69ص/  173
 .142ص/  174

 .36ص/  175
 .63ص/  176
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فاختبنا جوانبها اؼبباركة بالكيل، اؼبسجد، وكاف يظن هبا االكبراؼ إُف جهة باب الصفا، 
 . 177فوجدنا األمر صحيحا"

و "القبلة" ألفظا "القبلى" و "اعبوىف"،  جبري ابنومن الكلمات الٌب يكثر من استعماؽبا 
. فأما "القبلة" والنسبة إليها 178و "اعبوؼ"، وذلك ىف كبلمو عن اعبهات اعبغرافية

د )أى اعبهة جأنو ىف األصل جوؼ اؼبس)قبلى( فمفهـو أمرىا. وأما "اعبوؼ" فيبدو 
نو استخدـ كلمة "القبلى" و "اعبوىف" ىف كثري من األحياف أاؼبقابلة للقبلة(. وقد لوحظ 

على اعبنوب والشماؿ على الرتتيب. ولكن كيف تدؿ كلمة "قبلى" على  للداللة
 اعبنوب واذباه القبلة كما نعرؼ يتغري حسب موقع كل بلد؟

نصارى، رضبو ا، يرى أف تفسري ذلك ىو أف ابن جبري قد دوس األإف األستاذ عبد الق
ف القبلة تقع ىف جرى ىف ىذا "على تعبري أىل اؼبدينة اؼبنورة وما ىف مشاؽبا من اؼبدف، أل

فهو من  م اغباّؿ فيو،نوهبم باسم "القبلة" تسمية  للمحل باسججنوهبم فيسموف ما يقع 
لصيغة من ملتقطات ذاكرة ابن جبري من ؽبجة أىل اجملاز اؼبرسل، ويبدو لنا أف ىذه ا

. وعلى ىذا التفسري فينبغى أال يكوف ابن جبري قد استعمل ىذه 179اؼبدينة وال تزاؿ"
اؼبنورة واؼبدف الٌب ىف مشاؽبا، ما دمنا نعرؼ أنو كاف يكتب  اؼبدينةاللفظة قبل وصولو إُف 

بغى أال يكوف استخدمها ىف رحلتو أّوال  بأوؿ على شكل أشبو باليوميات. وكذلك ين
 معىن "اعبنوب" ىف الببلد الٌب ال تقع فيها الكعبة ىف جنوهبا، فهل ىذا صحيح؟

                                                           
 .86ص/  177
، 239، 238، 237، 236، 232، 232، 227، 188، 172، 152، 41انظر على سبيل اؼبثاؿ ص/  178

 ... إٍف. 254، 252، 242

 .3/ ىػػ 229مع اف ابن جبري ىف رحلتو / ص  179
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 ذلك ومع. اؼبائة بعد والستني السابعة الصفحة عند اؼبنورة اؼبدينة إُف الرحلة وصلت لقد
 لبق ىأ والعشرين، التاسعة الصحفة ىف اعبيزة ىف اؽبوؿ أىب موقع يصف قولو نقرأ فإننا

 إُف وجهو" :طويل بوقت العربية اعبزيرة أرض رجلو تطأ أف لبق بل اؼبدينة، إُف يصل فأ
 بالنسبة اؽبوؿ أىب اذباه يددرب ىف اػبطإ وبرغم ."ػلنيال مهبط القبلة إُف وظهره راـ،ىاأل
 يربط جبري بنا أف الواضح فمن للنيل ةببالنس يبدو فيما العبارة اضطراب وبرغم راـىلؤل
 كما ىالشرق اعبنوب إُف بل ؛اعبنوب إُف ليست مصر قبلة أف رغم واعبنوب، لػةقبال بني
 .معلـو ىو

 41 صػفحػة ىفػ( األضبػر البحر على قدمي ىمصر  ميناء) عيذاب عن كبلمو وعنػد
 انك وإف ،"دالبل قبلىب موضع وىو. زب اؼب إُف هوسوا زاد من رحالنا صبيع أخرجنا: "يقػوؿ

 أنو اؼبهم .ذلك علػى يساعد ال اؽيالس ألف ا،نى يقصد ذباه ىأ ندرى ال اغبقيقة ىف
 كاف ذافإ .العربية اعبزيرة إُف بل اؼبنورة اؼبدينة إُف وصولو قبل "قبلى" كلمة تخدـاس

 اؼبدينة أىل عرؼ على ىذا ىف هبر َف أنو على دليل فهو "اعبنوىب" معىن ىف ستعملهاا
" الغرىب" دبعىن استعملها كاف وإف صر،أىل م رؼع على بل ف،داؼب من مشاؽبا ىف وما

 ".اعبنوب" دبعىن يستخدـ ىذه الكلمة دائما يکن َف أنو على دليل فهو مثبل

 ألف ،الشمس مغرب إُف ىى عرفات ىف القبلة" أف إُفوىف عرفات قبد ابن جبري ي نّبو  
  .182اؼبقدسة ىى إُف ىذه اعبهة منها" الكعبة

 اؼبواضع ىذه غري ىف( "جوىف" كلمة وال) "لىبق" كلمة صادفت أىن أذكر وال ،ذلك
 اؼبوضع وىو) ذلك قبل مسجد ىأ يصف َف أنو ىو بسأح فيما ذلك وسبب ؛الثبلثة

بتحديد جهات أقسامو وأجزائو( فيما عدا اؼبسجد اغبراـ، الذى ال  غالبا   ػوفي يهتم ىالذ

                                                           
 .152ص/  182
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يبكن أف يقاؿ فيو "قبلى"؛ إذ نسبتو إُف نفسو؛ ألنو ىو نفسو القبلة. إمبا كاف يستخدـ 
" ىالعراق الركن: "مثبل يقوؿ أو ،"غرب" و" ؽر ش" و" جنػػػػػوب" و" ػػػػػػػػاؿمش" كلماتفيو  

 .181"اليماىن الركن" و" ن الشماُفالرك" و

 جامع عن حديثو ىف مثبل قبده فإننا ؽبا تركو بعد ماأ ؛اؼبدينة إُف وصولو قبل ىذا 
 سائر وىف. (أهباء) ةبلطأ ػةسطب ػونم القبلى اعبانب ىف ،بريك جامع وىو: "يقوؿ ةفالكو 

 ػػػوبيش العرىب الببلط خرآب صلتاؼب ىالقبل الببلط ىذا من الزاوية وىف" ."ببلطاف اعبوانب
 هةاعب ىف"و  ."اؼبسجد من لىبالق باعبدار صلتم اءفض امهب لتصوي" ".ريصغ دمسج

 من كبرية ةايسق منو يسري بعد على اعبامع ... وىف جوىفصغري بيت اعبامعمن  الشرقية
 ال اؿ؟شمال" اعبوىف" وبػػػػػ اعبنوب ناى" القبلى" بباعبان يراد فهل .182"راتفال ماء

 إُف ليست فةو الك مساجد لةبوق ،ةفو الك ىف مسجد عن ناى اغبديث أف ذلك .أظن
 ىف جبري ىو فيما يبدو ُف، ابن كبلـ ىف زالتجوّ  مباإ .الغرىب اعبنوب إُف بل اعبنوب،

 ،رىبغال ىو إُف للمسجد ىلبالق داراعب كاف إذا ألنو "ربغال" و" الشرؽ" إُف انى إشارتو
( الغرب ال) رىبغال الشماؿ إُفنبا  اآلخرين ينر دااعب فإف ،ىالشرقالشماؿ  إُف واعبوىف

 من اعبوفية الزوايا حدىإ ىف ويسكن" :قولو ىذا ىف لومثو  .(الشرؽ ال) ىالشرق واعبنوب
 .183أبو اليقظاف" الشيخ( نصيبني مدينة جامع) اؼبكـر جامعها

                                                           
، ومن الطريف أف التجيىب ىف "مستفاد الرحلة واالغرتاب" قد 71، 72، 68، 67انظر على سبيل اؼبثاؿ ص/  181

 استخدـ الصفة "قبلى" ىف ربديد أحد اعبدراف دبكة نفسها. ويبدو أنو كاف يقصد بذلك اعبهة اعبنوبية. 
 .188، 187ص/  182
 .215ص/  183
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 من معقودجسر  اؼبذكور النهر وعلى" : يضابني أنصي عن قولو ىف" ىالقبل" لفظ أما
 عن ـبلالك إذ ،"اعبنوب" إال يعىن فبل أظن "لىقبال ينةداؼب بابب لصتي اغبجارة مص

 . 184مسجد ال عادى بناء موقع

 فيما مقنع غري" القبلى" ؼبصطلػح جبري ابن اؿمعاست لسر ىاألنصار  األستاذ فتفسري إذف
 ليست ناتقبل أف مع اعبنوب، على" ىالقبل" لفظة نطلق مصر ىف أننا ىذا ويؤكد ؛يبدو
 أو حديثا استعماال اؼبصرى االستعماؿ ىذا وليس ىالشرق اعبنوب إُف بل اعبنوب إُف

 ىالظاىر  شاىني بن خليل الدين سر  غَ  عند مثبل فتوادص فقد العامة، على مقصورا
 كتاب ىف( زوجتو أخت وتزوج األشرؼ اؼبلك عهد ىف بالثغر السلطاف نائب وكاف)
 كذلك .185"(البحرى و القبلى" ىكذا" )واؼبسالك الطرؽ وبياف اؼبمالك كشف ةبدز "

 ."يةقيفالتو  اػبطط" ىف الببلد مواقع ربديد ىف يستخدمو ارؾبم باشا على فإف

 جبري ابن غيػر الكتاب من عدد عند مستعملة  "القبلى" لفظة على وقعت فقد كذلك
 الصعب ومن .بالضبط اعبهة ىذه إُف ليست قبلتهم أف رغم اعبنوب، هبا مقصودا

 الواقعة اؼبدف أىل أو ورةناؼب اؼبدينة أىل عن االستعماؿ ىذا واأخذ قد صبيعا إهنم القوؿ
 .مشاؽبا

 .186"اؼبدينة قبلة ىف السراويل ىواد يسمى واد وؽبم: "القريواف لىأ عن اليعقوىب يقوؿ
 اؼبسجد جبوىف ؿبمد والدة دويرة ىف بيت إُف ليلة أوىيو : "ىبالقرطػ ػافيح ابػن ويقوؿ

                                                           
. ويؤكد أنو َف اؼبسجد مدف ال ، ذلك أف الكبلـ فيو عن مواقع"اؿمالش" فتعىن النص التاُف " ىفىفو "اعب أما كلمة 184

يستخدـ ىف مقابل "اعبوىف" ىنا "القبلى"، بل "اعبنوب": "وىذه الببلد...ػ اؼبعروفة بديار ربيعة، وحّدىا من نصيبني إُف 
 ملوكها من يناىض صبلح الفرات مع ما يلى اعبنوب من الطريق وديار بكر الٌب تليها ىف اعبانب اعبوىف... ليس ىف

 .224، ومثلو ىف ذلك النص التاُف أيضا: "وؽبا )أى منبج( قلعة حصينة ىف جوفيها" ص/ 222الدين" ص/ 
 .225ص/  185

 ـ.1957/ األشرؼ/ النجف 2من كتابو "البلداف"/ ط 122انظر ص/  186



41 
 

 البكرى يدبع أبػو ويقػوؿ .188"ةيلػبالقػ القصػر أبواب من"أيضا:  ويقوؿ .187"اعبامع
: أبواب طبسة وؽبا ،...مسورة مدينة( تلمساف ىأ) ىوى(: "ىاؽبجر  اػبامس القرف)

 ومدينة قرة أىب باب الغرب وىف العقبة، باب الشرؽ وىف ...القبلة ىف منها ثبلثة
 ةسيمرن وباب قبلى، األمري وباب غرىب، الفتػوح باب باو باألمن  ؽبا  ...أرشقوؿ

 .189"اعبوؼ إُف القبلة جهة من ضبر  وؽبا  ...جوفيها جهات وأمنع ...شرقى

 ابن عند اؼبعىن بنفس" اعبوؼ إُف القبلة من" عبارة أيضا بطوطة ابن استعمل كما
  .191"الشماُف" ىأ ،"اعبوىف الباب" عبارة عنده وورد 192جبري

 فعربا من باالدّ  تداعى حٌب واَل  بلَ كَ  إال يكن وَف: "اػبطيب بن الدين لساف ويقوؿ
 ىنا "القبلة"  كلمة اؽبامش ىف  ى(ادبالع ـبتار. د) الكتاب ؿبقق فسر وقد: 192"القبلة
 193"الشماؿ دبعىن اعبوؼ كلمة وتقابلها اعبنوب، ىو القبلة بكلمة اؼبقصود: "ىكذا
 .194"القبلية باؼبقبة وىو" باؼبغرباد عب بن اؼبعتمد مقبة عن أيضا اػبطيب ابن وقاؿ
 .195للمقرى" الطيب نفح" ىف" اعبوؼ إُف القبلػة من" تعبري استخداـ تكرر وقد

                                                           
على مكى/ اجمللس األعلى للشئوف  اؼبقتبس من أنباء أىل األندلس، البن حياف القرطىب/ ربقيق وتقدمي د. ؿبمود 187

 .125ـ/ ص 1971ىػػػ ػػػػ 1392اإلسبلمية/ القاىرة/ 
  (.159أى قصر اػببلفة بقرطبة )اؼبقتبس/ ص  188

 .78-76أبو عبيد البكرى/ كتاب اؼبسالك واؼبمالك/ مكتبة اؼبثىن ببغداد/  189
 .372، 88، 57رحلة ابن بطوطة/ ص  192
 .92ص/  191
 .229/ ص 2اعبراب/ ربقيق د. أضبد ـبتار العبادى/ دار الكاتب العرىب للطباعة وانشر/ جابن اػبطيب/ نفاضة  192
 .2نفس اؼبرجع السابق والصفحة/ ىػػ  193
 .57نفس اؼبرجع/ ص  194
 بشكواؿ. وابن، حيث ترد على الرتتيب ىف نصني لصاحب كتاب "ؾبموع اؼبفرتؽ" 87، 84انظر مثبل ص/  195
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 التاريخ ىف متخصص ػػرىتاذ مصأسػ وىو) َفسا العزيز عبد السيد د حديث نػػػاءثأ وىف
 ى بصحنأ)  بو وربيط: " يقوؿ نػػػػػػػراه اؼبغرب ىف السّنية اؼبدارس تصميم عن( ىاألندلس
 اعبهة أما الطلبة.  إلقامة تدأع ضيقة صغرية غرؼ والشرؽ الشماؿ من(  اؼبدرسة

 .196"اؼبصلى على تشتمل فكانت ىالرئيس اؼبدخل قبالة عادة تقع كانت  الٌب ةيالقبل

 رغم طليطلة، أىل أف" :التاريخ كتب عن نقبل ،ىالسماو  عبدالرضبن أضبد ويذكر
 النصارى حٌب) توارثوا قد عشر، ىاغباد القرف أواخر ىف األسبافأيدى  ىف سقوطها

 شرب عن واالمتناع األضحى، عيد يـو بائحلذا حرنك سبلمية،اإل الشعائر بعض( منهم
 وإف .197"بالقبلة اعبنوب ناحية من ءىالش حدود ديدورب ...اػبنزير غبم وأكل اػبمر

 ىالذ اؼبسلم أف على بو تستدؿ النصرانية سبانيةاإل السلطات كانت فبا إف فقاؿ عاد
 ىأ صبلتو، ىف اؼبشرؽ يستقبل أف قلبو ىف مسلما يزاؿ ال كاف قسرا القساوسة هدعمّ 

 ى.الشرق اعبنوب كانت األندلس ىف فالقبلة حاؿ، أية على 198القبلة

 ؿبراب اذباه إف تقوؿ ،ؽبا غراىبتسا رغم تعليػػػػػػػق دوف قرأهتا كما أوردىا رواية وىناؾ
يوجو القبلة االذباه  أفاد أر  اغبكػم إف ويقاؿ اعبنوب، كبو( اآلف حٌب) قرطبة امعج

 إليها صلى حيث ،عليو كانت ما على بقيهاي بأف نصحو ىالقاض ولكن الصحيح؛
 .199االبتداع ال االتباع األفضل وأفبن نصري؛  موسى منذ علماؤىاو  األمة خيار

                                                           
عن د. حسن الباشا/ مدخل إُف اآلثار اإلسبلمية/ دار النهضة العربية/ القاىرة/  دارس فاس". نقبلممن كتابو " 196

 .163ـ/ ص 1979
 .129ـ/ ص 1983ىػػػ ػػػ 1423رحلة مصورة إُف ببلد األندلس الفردوس اؼبفقود/ دار الفكر بدمشق/ ط/  197
 .165ص/  198
. وأضبد عبد 78اعبنوب للنشر/ تونس/ ص انظر د. عبد العزيز الدوالتلى/ مسجد قرطبة وقصر اغبمراء/ دار  199

 .71-72الرضبن السماوى/ رحلة مصورة إُف ببلد األندلس/ ص 
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" قبلى" مادة ىف وجدت 222تػوىن يوسػف للدكتور" اعبغرافية اؼبصطلحات معجم" ىفو 
 شرقیال ىػاعبنػوبػػ أو ىاعبنوبػ االذباه هبا يقصد مصر وىف .لةبالق من -1: لىبق: " تیاآل
 ومشاؿ ليبيا على هتب اػبماسني أو السريوكو نوع من حارة جنوبية ؿبلية رياح -1

 إفريقية".

 ؾبمع إصدار" )اعبغرافية اؼبصطلحات معجم" ىف دهتاجو  وال" ىفجو " ػةمكل فيو دجأ َفو 
تربة  ةخنسا ةيؿبل ريح: ىلبالق: "ىاآلت إال" ىلقبال" مادة ىف يورد َف ىالذ ،221(العربية

 هتب من اعبنوب. يغلب استعماؿ اؼبصطلح ىف ليبيا واؼبغرب". 

 وال" ايط القاموس" ىف اؼبعىن هبذا" واعبوىف ىالقبل" أجد فلم اللغوية اؼبعاجم ىف أمػػا
 ىف اؼبغرب" ىف وال دريد، البن" اللغة صبهرة" ىف وال فارس، البن" اللغة مقاييس معجم"

 ىف اؼبعلم اؼبشوؼ"  ىف وال ،ىللزـبشر " الببلغة أساس" ىف وال ،ىللمطرز " باؼبعرّ  ترتيب
 رضا، ألضبد "اللغة مًب معجم" ىف وال ،ىللعكب " اؼبعجم حروؼ على اإلصبلح ترتيب

 وال ،للشرتوىن "اؼبوارد أقرب" ىف وال ، ىوالصعيد ؼبوسى "اللغة فقو ىف اإلفصاح" ىف وال
 ".الوسيط اؼبعجم" ىف

(  "قبل" مادة) ـااؽب النص ىذا فيو ورد فقد ذلك ومع ."العرب لساف" ىف اغباؿ وكذلك
 عليو التبست إذا اؼبسافر بو أراد" قبلة واؼبغرب اؼبشرؽ بني ما: "عمر ابن حديث وىف"

 ىف القبلة كانت ؼبن يصح إمبا وىذا. واالجتهاد التحرى عليو فيجب اغباضر ماأف و،تقبل
 "جنوهبا الكعبة فإف ونواحيها اؼبدينة أىل قبلة بو أراد يكوف أف وهبوز .مشالو أو جنوبو

                                                           
 .1964ط دار الفكر العرىب/  222
 ـ.1974ىػػػ ػػػ 1394اؽبيئة العامة لشئوف اؼبطابع األمريية/ القاىرة/  221
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 قبلة كوف عن قليل قبل أوردهتا الٌب الرواية ضوء ىف توءقرا ىف تكمن النص ىذا وأنبية
 .بالضبط ةعبالك إُف وليس اعبنوب إُف كانت ةبقرط جامع

 ؿبمد بن الطيب بن مد" القاموس إضاءة على الناموس وإضافة الراموس إضاءة" ىفو 
  ىذا. "اؼبشرفة الكعبة وناحية بلةالص ةجه ىوى ...لةبالق إُف بةو سنم ىالقبل"الفاسى: 

 .الكىن ماكل 

 إُف نسبةى: والقبل... اعبنوب عبهة لةالقب تستعمل والعامة: "للبستاىن" طيا طيؿب"وىف 
 ."القبلة

 اؼبغاربة فوفناؼبص ويكثر ،مشاُف: فیجو : "لرينهارت دوزى" العربية اؼبعاجم تكملة" وىف
 تجعر  الٌب اؼبعاجم بني من الوحيد، ىوو " الشماؿ ريح: جوىف وريح .استعماؽبا من

: يقوؿ إذ ذلك، معو ىف ىنصار األ عبدالقدوس ويتفق .ىذا فيو وجدت ىالذ ليها،إ
 من رحلتو ىف معو ضبلها ةغالصيذه وى .الشمالية اعبهة فيةاعبو  باعبهة ريجب ابن "يقصد

 .222"جوفا الشماؿ جهة تسمى الٌب ببلده

 والغريػػػػػػػػب ".القبلة وتسمى الشماؿ، لنقطة اؼبقابلة النقطة ...اعبنوب": "اؼبنجػد" وىف
  مادة "جنب".ىف بل ،"قبل" مادة ىف أجده َف إذ باؼبصادفة، ذلك على فيو عثػرت أنىن

( "قبل" مادة" )ىالقبل" وردت( ىمرعشل ةاموأس دمينل)" والعلـو اللغة ىف الصحاح" وىف 
 ليبيا ىف صطلحاؼب استعماؿ ويغلب .اعبنوب من هتب تربة ساخنة ؿبلية ريحدبعىن: "
 للمصطلحات اللغوى اجملمع معجم من ريفعالت ىذا نقل أنو وواضح ".العرىب واؼبغرب

                                                           
 .2/ ىػػامش 229مع ابن جبري ىف رحلتو/ ص  222
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 واسع :یجوف شیءاآلتى: " فيو ورد فقد( "جوؼ" مادة" )اعبوىف" أمػا .اعبغرافية
 اعبوؼ".

 سوؽأ اناىمع أشرح أف وقبل" ببلط" كلمة الرحلة ىف تبز الٌب الكلمات بني ومن
 : اهعلي الشواىد

 ثبلث على ببلطات ثبلثة بو يطيف اغبراـ واؼبسجد: "اغبراـ اؼبسجد وصف ىف قاؿ
 ددوع ...بريک فضاء بلطاتبالما بني و  ...واحد ببلط كأهنا ةنتظمم الرخاـ من سوار

 دار ىف هانم الٌب ةصيّ اعب حاشا ،سارية وسبعوف وإحدى سارية أربعمائة ةيالرخام سواريو
َخل متسع اؤىافضو . الشماؿ إُف الغرب من خذاآل الببلط ... وىى داخلة ىفالندوة  ي د 

 فيها هبلس حنايا قسىّ  ربت بطامص كلو الببلط ىذا جبدار ويتصل .إليو بلطبال من
 وأىل اؼبدرسني حبلقات ؽدؿب ـواغبر  .اػبياطةأىل صنعة  وبعض وفئواؼبقر  الناسخوف

 وىو ،الصفة ربت علىنايا ح ربتصاطب م أيضا لوابيق ىالذ الببلط جدار وىف .العلم
 دوف مصاطب اهنرادج ترب بلطاتبال وسائر الشرؽ. إُف اعبنوب من داآلخ الببلط

 إُف ربغال من داآلخ الببلط من آخر لخمد إبراىيماب ب وعند ...هايعلنايا ح
 وىف. الشرؽ إُف اعبنوب من ىالذ بالببلط األسود الركن بلايق الصفا وباب اعبنوب...

 ببلطات أعلى وىف .223"اؼبذكور الركن مقابلتاف ساريتػاف للباب اؼبقابل الببلط وسط
 .224"األربعة اعبوانب من كلها هبا يطيف سطح اغبـر

                                                           
 .68-67ص/  223
 .76ص/  224
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 عظاـ بوش  وخ   واغبنايا اػبشب زائو جب فقّ س   ـاؼبكرّ  عامواعب: "حراف معجا وصف وىف 
 .225"أبلطة طبسة وىو خطوة عشرة طبس وسعتو. الببلط لسعة طواؿ

 ونبصح أطاؼ وقد وأصبلها، اعبوامع أحسن من معااعب وىذا" :حلب جامع وىف 
 ال ىالقبل والببلط... الصحن إُف اغبسن قصرية أبوابا كلو مفتح متسع طببل الواسع

 .226"فيو مقصورة

 سعة الغرب، إُف الشرؽ من مستطيلة ثبلثة بالقبلة اؼبتصلة وتوببلطا" :دمشق جامع وىف 
 يردويست  ...عمودا وستني شبانية على قامت وقد ...خطوة عشرة شباىن منها ببلط كل

 بالصحن اؼبتصل اعبدار وىف  بالصحن ببلط من ثبلث جهاتو... سعتو عشر خطا...
  بالصحن اؼبتصل والببلط .اعبدار بطوؿ متصلةابا ب عشروف القبليةات بالببلط ايط
 .227من ثبلث جهات، على أعمدة" بالببلطات ايط

 مشينا فيو متصبل ببلطا انسلك اؼبذكور القصر من خروجنا وىف": "بالـر" عن الكبلـ وىف
 ذلك أف فأعلمنا ،ءناالب عظيمة يسةنك إُف انتهينا حٌب مسقف، وىو طويلة مسافة

 .228"ةيسالكن إُف اؼبلك ىشفب طبلبال

إف   ىيكل ضبدأ .د يقوؿ ؟جبري ابن عند" الببلط" معىنا م ،النصوص ىذه بعد واآلف
ذه ى ىف معناه ىذا فهل ،229"اسن البناء" على" الببلط" يطلقوف كانوااألندلسيني  
 أف من" ايط ؿبيػط" و" العروس تاج" ىف جاء ما معناىا يكوف فهل. كبلالنصوص؟  

                                                           
 .221ص/  225
 .227ص/  226
 .239، 237ص/  227
 .324ص/  228
 .42ـ/ ص 1979/ 7د. أضبد ىيكل/ األدب األندلسى من الفتح إُف سقوط اػببلفة/ دار اؼبعارؼ/ ط 229
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 ذلك وال ؟"رّ ج  واآل باغبجارة فرشت أرض وكل اؼبلساء، اؼبستوية األرض" ىو" الببلط
 . أيضا

 للتجيىب "واالغرتاب الرحلة مستفاد" وىف 212بطوطة ابن رحلة ىف الكلمة ىذه وردت لقد
اد اؼبر  فهم على تساعد ال الكتابني ىذين ىف فيها وردت الٌب النصوص لكن. 211السبٌب

 للتظل التاُف النص على رىقللم" الطيب نفح" ىف عثرت أنىن ولوال. بالضبط منها
 اعشر  تسعة ائو...هبأ عدد" إف قرطبة جامع عن قولو ىو النص وىذا .معناىا ىف متحريا

 .212"بلطاتبال وتسمى ،واهب

 للبيت" فندؽ" كلمة يستعمل راهن الشاـ، إُف( العودة طريق ىف) جبري ابن وصوؿ وقبل
، الصفار دؽنبف يعرؼفندؽ ب( باإلسكندرية) هبا نزولنا وكاف: "اؼبسافروف ينزلو ىالذ

 دبقربة ديلناالق زقاؽ ىف الثناء أىب بفندؽ مصر ىف نزولنا وكاف" .213دبقربة من الّصبابة"
 الفندؽ باب على كبرية حجػػػػػػػرة ىف عنو، ا ىرض ،العاص بن عمرو جامع من

 ىىو  باؼبنية، ىالعجم البن ينسب بفندؽ( قوص ىف) فيها نزولنا وكاف .214"اؼبذكور
 فنادؽ( جدة ىأ) وفيها" . 215"اؼبذكورندؽ الف باب على ة،اؼبدين خارج كبري ضبر 

                                                           
 مثبل.  114، 91ص/  212
 مثبل.  242، 241، 169ص/  211
 .87/ ص 2نفح الطيب/ ؾبلد 212
 .12ص/  213
 .19ص/  214
 .46ص/  215
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َخل" :دبكة اػبيزراف دار عن وقاؿ .216"والطني باغبجارة نيةبم  كبري قلَ حَ  على إليها وي د 
 .217"الفندؽ شبيو

 قرية) اؼبذكورة القرية ىذه وىف: "ذلك من بدال "اػباف" يقوؿ فكاف والشاـ العراؽ ىف أما
 أيضا ىنبو " .218"صغار شرفات لو عاؿ جدار بو يدور كبري خاف( العراقية الفراش
 ؿببلت وىف" .219"العظيم اػباف كأهنا للتجار ساريوقي سوقو وىف( اؼبوصل) البلد داخل
 ىف( بنصيبني ىأ) هبا نزولنا فكاف. "222"خانات( بنينصي إُف اؼبوصل من) لهاك الطريق

 ...دهدع وبصى ال ماانات اػب من فيو كبريا ضابر ( غبلب) ؽبا فإف. "221"خارجها فاخ
( قنسرين تركهم بعد) نزلنا مث" . 222"الشكر أىب افخب يعرؼ خاف ىف ضوببر  نزولناكاف ف

 الطريق ىذا فخانات .الرتكماف افخب يسمى كبري خاف ىف اقدينبب يعرؼ دبوضع نيمروب
ىَن  يعرؼ دبوضع وبتنا اؼبوضع ىذا من رحلنا مث  ...ةنوحصا امتناعا عالقبل كأهنا  ىف بَتم 
 .224"خاناتو أحد ىف( "اةضب" ىأ) ضهابر ب اننزل" .223"اؼبذكورة الصفة على وثيق خاف

 بظاىرىا ػانلفنز   ...ضبص مدينة إُف فوصلنا. "225"ياردوال اػبانات وفي كبري وربضها"
 وأسرينا ...اؼبذكور باػباف انفأرح ...كبري خاف( القارة قرية ىأ) وهبا" .226"يلبالس خباف

                                                           
 .53ص/  216
 .145ص/  217
 .191ص/  218
 .212ص/  219
 .213ص/  222
 .215ص/  221
 .228ص/  222
 .229ص/  223
 .229ص/  224
 .232ص/  225
 .231ص/  226
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 جار ءما اػباف ىذا وىف ...الدين صبلح بناه خاف وىو الصباح، مع فوصلنا كلو الليل
 . 228األصل فارسية "خاف" الكلمة وىذه .227"اػباف وسط ىف سقاية إُف يتسرب

 ىف واػبانات للفنادؽ جبري، ابن رحلو عن كتابو ىف ىاألنصار  عبدالقدوس خصص وقد
 رحلة دراسة من توصل قد إنو قولو ىو قالو فبا يهمنا ىوالذ .مستقبل فصبل الرحلة ىذه
 مصر أىل لدى يعرؼ ما يسموف بكر وديار العراؽ لىوأ الشاـ أىل أف جبري ابن

 تاج" و" العرب لساف" ىف جاء دبا ذلك ىف اىتدى وقد "خانا" بالفندؽ زواغبجا
 أخرى تارة" اػباف" و  تارة" الفندؽ" استعماؿ ىف جرى قد جبري فابن إذف. 229"العروس

 .هبا مرّ  أو فيها نزؿ الٌب الببلد ىف وىغالل العرؼ   على

 وىذا ."طب  الرّ " و" الزوايا" و" قناو اػب" استعماؽبا من جبري ابن يكثر الٌب الكلمات ومن 
 وقد .232رضغال ؽبذا أبنية ىف للعبادة واؼبنقطعني والصاغبني باألولياء اىتمامو إُف راجع
 ىأ)ن فاأليب: "العراؽ ىف وىو قاؿ واحد ءىش طب  والر   قنوااػب أف نفسو جبري ابن ذكر
 ، وىى تسمى الرباطالعني بإزاء والغرباء للصوفية مبنية ةنقخا يشػق( األيبن النهر
 برسم ىوى فكثرية، اػبوانق يسموهنا الٌب اطاتبالر  وأما: "بالشاـ وىو وقاؿ .231"أيضا

: نکیز  الدين نور عن قولو والربط قنوااػب ىى" الزوايا" أف منو يفهم وفبا .232"الصوفية
 باؼبسجد اؼبالكية زاوية اؼبلتزمني الغرباء للمغاربة نّيَ عَ  كاف ... أنوالدين نور بقمنا"ومن 

                                                           
 .233ص/  227
 انظر "ؿبيط ايط" و "تاج العروس" و "اؼبنجد".  228
 .111رحلتو/ ص  مع ابن جبري ىف 229
، وعلى الكلمة الثانية ىف ص 263، 262، 256، 248، 244، 218يبكن العثور على الكلمة األوُف ىف ص/  232
 مثبل.  257، 256، 248، 218، 211، 82، وعلى الثالثة ىف ص / 222، 215/ 

 .218ص/  231
 .256ص/  232
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وليست  اؼبساجد من جزءا   كانت الزوايا أف يبدو لكن .233ثرية"ك أوقافا اؼببارؾ اعبامع
 مستقلة.

 على خالعا( الفاعل اسم وزف على" )قةانخ: "يقوؿ جبري ابن أف لوحظ قد ولعلو 
 غريه عند قبدىا ما كثريا الٌب "خانقاه" الفارسية الكلمة عرب أنو ىأ عربيا،ثوبا  الكلمة

: نفسو عن يقوؿ ىالذ ،ىاؼبقدس مثل حينا، بالقاؼ ،ىاألعجم أصلها ىف كما
 يوسف بن والقاسم ،234"رائدثال قائينيناػبا ومع رائساؽب فيةالصو  مع وأكلت"

 آخر حينا وبالكاؼ ،236"قاواتانخ" على هبمعها ىالػذ الباشا حسن ود ،235التجيىب
: كليهما النحوين على وردت بطوطة ابن رحلة . وىف237خلدوف كابن ،(وانكاػب)

 .239بالقاؼ ىالفارس شكلهابو  ،238معربة

" اػبانقاه" معىن شرح أف بعد الوزاف، ؿبمد بن للحسن" إفريقيا وصف" مرتجم ذكر وقد 
 وضقاتن ما وىو، 242"خانقة شكل على خطأ"تكتب  أهنا ،"الصوفيني زاوية" بأهنا

 ىذه أيامنا وليدة ليست" قةناخ" أف على تدؿ ىفه آنفا، سقناىا الٌب رييةباعب النصوص
 .اؼبرتجم كبلـ من يفهم امك

                                                           
 .257ص/  233
 .212/ القسم األوؿ/ ص العرىب / األدب اعبغراىفىکراتشکوفسك 234
 .4.  وىو هبمعها على "خانقات" /ص 122"مستفاد الرحلة واالغرتاب"/ ص نظر ا 235
 .2۹3مدخل إُف اآلثار اإلسبلمية/ ص  236
، وقد شرحها اقق ىف 326ـ/ ص 1951التعريف حبياة ابن خلدوف شرقا وغربا/ ربقيق ؿبمد الطنجى/ القاىرة/  237

 نقطعني للعبادة".اؽبامش  ىكذا "اػبانقاة بالكاؼ أو القاؼ: مسكن للصوفية اؼب
 من الرحلة.  37ص/  238
 .59ص/  239
 .171/ ىػػ 628د. عبد الرضبن ضبيدة/ وصف إفريقيا/ ص  242



51 
 

 أصلها: قيل فارسية، كلمة اػبائفة: "على كرد ؿبمد يقوؿ الكلمة ىذه أصل وىف 
 تاريخ فيذكر ويبضى ،"الصوفية زوايا ىوى ،اؼبلك فيواؼبوضع الذى يأكل  أى اهكخون

 من وأوؿ .السادس القرف ىف إال النمط ىذا على تعهد َف" إهنا قائبل  اإلسبلـىف نشوئها
 للفقراء ورتب يوسف، الدين صبلح السلطاف ،ىالسيوط قاؿ اكم  دبصر اؼبلوؾ من بناىا

 سىن من األربعمئة حدود ىف حدثت كنوااػب إف: ىاؼبقريز  قاؿ. معلومة أرزاقا الواردين
 .241"اؽبجرة

 ؿبمد النعيم عبد. د يقوؿ" عرىب - فارسی: الفارسية قاموس" اؼبسمى معجمو وىف
 .242"كيةتال ،والعبادة للذكر الصوفية فيو هبتمع كاف ما: : خانقاهحسنني

 ."اػبنكة" إُف اؼبصرية العامية ىف الكلمة ىذه رفترب ولقد

و " اطبر " و" قةانخ" كلمات ػربيج بػنا رحػلػة ىف أجلو من تكرر ىالذ السبب ولنفس
 ىف تردد "اؼبشهد" كلمة نرى والزاىدين، والعباد الصاغبني بزيارة اىتمامو وىو ،"زاوية"

 من أو األولياء قب يضم ىالذ البناء: "اؼبشهد" ػػػػػب واؼبقصود ".قبور" وكلمة ىى الكتاب
 .الوالية فيهم الناس يعتقد

 الٌب اؼبباركة واؼبشاىد اآلثار منها بذكره نبدأ ما فأوؿ" :القاىرة عن كبلمو بداية ىف يقوؿ
 اغبسني رأس حيث ...الشأف العظيم اؼبشهد ذلك فمن .وجل عز ا يبسكهاببكتها 

 قد األرض ربتو مدفوف فضة تابوت ىف وىو .عنهما ا ىرض طالب بیابن أ ىعل بن
 عجائب حدىإ يضاأ ىوى ة،خبالصرا اؼبعروفة باعببانة بتنا .243"حفيل بنياف عليو بىن

                                                           
 .132/ ص6ـ/ج1969ىػػ ػػػ 1389/ بريوت/ 2ؿبمد كرد على/ خطط الشاـ/ ط 241
 مادة "خانقاة". 242
 .19الرحلة/  243
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 والعلماءعني والتاب والصحابة األنبياء... وآؿ البيت... مشاىد من ويعل ربتوى اؼب الدنيا
  .244"واألولياء ػادىوالز 

 دبقدار منها بالشرؽ أف اضأي القرية ىذه فضائل ومن: "العراقية" افر زري" بلدة عن ويقوؿ
 البصرة باب إُف الطريق وىف. وعن البصرة: "245نصف فرسخ مشهد سلماف الفارسى"

 من ،ومعني عوف ىذا قب مكتوب: عليو السناـ عتسم بق داخلو افيالبن حفيل مشهد
 قب أيضا الغرىب اعبانب وىف. عنو ا ىرض طالب، أىب بن ىعل اؼبؤمنني أمري أوالد

 األولياء من تسميتو ربضرنا َف فبن كثرية مشاىد إُف ا،معنه ا رضى جعفر بن موسى
  ...البنياف حفيل مشهد الة تلك وىف: "الرصافة وعن. 246"الكرمي والسلف والصاغبني

 وىف ...حنبل بن أضبد اإلماـ قب الة تلك من وبالقرب ...حنيفة أىب اإلماـ قب فيو
 من وببغداد: اغببلج منصور بن اغبسني وقب ى...لبالش بكر أىب قب أيضا اعبهة تلك
 فيها مقدسة برتبة البلدة ىذه ا وخص: "اؼبوصل وعن .247"کثري الصاغبني قبػور

 أحد من زاوية ىف وقبة. مسجد فيػو ىن  ب   وقد وسلم عليو ا صلى جرجيس، مشهد
 .كثري وىو إٍف، ...248"إليو لالداخػ  يبني عن اؼبسجد بيوت

 ىالذ ءىالش أو اؼبنظر" دبعىن اضأي" مشهد" كلمة استخدـ جبري ابن تدػجو  وقػػػد
  والبئر عبدالعزيز بن عمر وقبة ،الصديق بكر أىب ودار اػبيزراف كدار ،"شاىدةاؼب يستحق

                                                           
 .24-21. وقد تكررت ىذه الكلمة كثريا ىف ص/ 22ص/  244
 .192ص/  245
 .222ص/  246
 .222ص/  247
 .211ص/  248
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 من تافدعائ انبو  اػباتونني وموكب ،252ثور وغػػػار ،249(دبكة ذلك وكل) ،ربتها الٌب
 الناس ؿبضر" و" الشهيد تشهاداس مكاف" ىف األصل  "اؼبشهد"و .251اغبج

 األولياء ندفم مثشهيد؛ ال مدفن أيضا لمشيل ودبي فيما تسعا مث ،252"وؾبتمعهم
 .وهبتمعوف الناس وبضر حيث والصاغبني

 "اؼبارستاف" كلمة إال( تبانته فيما) لعميست ال اؼبستشفيات إُف ريجب ناب ػرييش وحيػن
 العبلج دار أو بالط دار أو اؼبشفى أو كاؼبستشفى ؽبا، أخرى كلمة استخدـ وَف أره
 .253اؼبوضع ىذا ىف استخدامو كنيب فبا مثبل،

". وىف مستشفى: اؼبارستاف: "حسنني النعيم عبد للدكتور" الفارسية قاموس" وىف
صاحب  ػلصّ فوي ."فارسية ،اؼبرضى دار: (وكسرىا الراء بفتح) اؼبارستاف": "اؼبنجد"
( "اؼبرضى دار"ىو و  معناىا، يعطى أف بعد) فيقوؿ اللفظ، أصل ىف القوؿ" ايط ؿبيط"

" ستاف" و مريض، ىأ  "بيمار" من مركبة ىذه وإف بالفارسية، "بيمارستافإنو معرب "
 سمعي   َف اللفظ ىذا إف ليق أنو أيضا ذكر كما ."مارستانات" صبعو وإف موضع، ىأ

 .254القدمي الكبلـىف 

 من أيضا ىو أمواجو وهتيج يثور حني للبحر جبري ابن يستخدمو ىالذ ،"ىاؿ" والفعػل
 سردينيا من اقرتاهبم يصف قولو ذلك ومن ؛الرحلة ىف مرات عدة تكررت الٌب الكلمات

                                                           
 .92ص/  249
 .93ص/  252
 مثبل.  221ص/  251
 انظر مثبل "الصحاح" و "ؿبيط ايط" و "اؼبنجد". 252
 .323، 256، 255، 221، 215، 211، 212، 221، 26انظر مثبل ص/  253
 انظر "ؿبيط ايط"/ مادة "مرس". 254
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 األربعاء يـو وىف : "اعبزيرة ؽبذه اجتيازىم بعد وقولو ،255"البحر لو اؿى نوء علينا وقاـ"
 طريق ىف مرحلة أوؿ عن ويقوؿ. 256"البحر ؽبا اؿى حري ػانعلي عصفت أوؽبا من بعدىا
 .257"توافق ال والريح ،ائلى ذلك أثناء ىف والبحر: "اؼبتوسط البحر طريق عن العودة

 صبيع وأصبع: "قولو اتقالسيا ىذه مثل ىف ورد إذ ؛"(اإلفزاع" ىأ" )اؽبوؿ" من ولعلو 
 يعاينوا َف أهنم ...البحر ىف واؿىواأل األسفار شاىد وفبن ...البحر رؤساء من حضر من
 والوىأ بعض( األضبر حربالػ) فػرعػوف حبػر وأرانػا"  .258"ػوؿاؽب ىذا مثل قط

 والنجاة السبلمة على وشاكرين وجل عز ا ينحامد دةجب نزولنا كاف". 259"اؼبوصوفة
 .262"ٌبش ىواالأ وكانت ،البحر ىف مقامنا األياـ الثمانية تلك ىف هينااع ما ؿىو  من
. 261مائجو" جوما  اجى قد والبحر ،يزيد واؽبوؿ اؼبذكور األحد يـو حناصبوأ" و:وقول

 مػَ يد   وارضع علينا وتتابعت ...األعقاب على تناصكأن ريح انوجوى ضربت: "وقولو
 وقطعنا ...وتادمص تتواُف البحر وعباب ،ظلم ثبلث ىف والبحر الليل ومن منها حصلنا

 فيكوف ؛262"أحواؿ ساةاومق أوجاؿ، ومكابدة واؿ،ىأ مصادمة ىف اءمالبه الليلة ىذه
 تفسري أما. اؼبعىن هبذا" (يهوؿ) اؿى" من "،(فيو اؼبسافرين)  أفزع: ""البحػػر اؿى" معىن
 من فهو، "وىاج ارث" ػػػػبػ الكلمة ؽبذه( وبريوت صادر دار ط ىف) لةحالر  ألفاظ حشار 

 يج.ويه موجو ورثي عندما وىبيف عفز ي   البحر إذ ؛اؼبرسل اجملاز

                                                           
 .9ص/  255
 .12ص/  256
 .287ص/  257
 .11ص/  258

 .52ص/  259
 .52ص/  262
 .289ص/  261
 .291ص/  262
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 من حضر من وأصبع" ."الرئيس" و" س"الرائ ػػػػػبػ أحيانا" السفينة رباف" مىسي وىو  
 َف أهنم اؼبسلمني من البحر ىف واؿىواأل األسفار شاىد وفبن الرـو من البحر رؤساء
 اعبباؿ تلك بني أف ،ائسر ال وىو اؼبركب، بافر  زعم" .263"اؽبوؿ ىذا مثل قط يعاينوا

 التصرؼ ىف يةتوالنوا الرؤساء ؤالءى عةصن من وأبصرنايومني". "وبَر جدة  لنا الحت الٌب
 من الغربية حيالر  انعلي ىبت مت" .264"ضخما أمرا أثناءىا( اؼبراكب من نوع) باعبلبة

 يبينا تارة وغهااير  ...اعبنوى ىالروم رهبومد رئيسو فأخذ ركب،اؼب وجو ىف دافعة مكمنها
( اغبجاج ىأ) ينير البلغ ىصار نوال اؼبسلمني من األمواتَ  ىؤالء وورث" .265"مشاال وثارة
 إُف اؼبيت لوارث سبيل وال حر،بال ىف يبوت من كل ىف عندىم ةسن األهن اؼبركب، رئيس  

 بأف البحريني زعقات تنانبد اؼبذكورة اعبزيرة من ينةسّ م مدينة افنار ... شفلما" .266"وثمريا
 فلم ،للحني الشراع حبط رئيسهم فأمر ...البين أحد إُف بقوهتا الريح التومأ قد اؼبركب

 قطعا بالسكني ائسر ال مزقو أعياىػم فلما ...باألردمػوف اؼبعػروؼ ىالصار  شراع حطني
 فألقى الواحدة، رجلو تكسرت حٌب اؼبركب عف  صَ  واألمواج الريح وتعاورت .267"قطعا

 .268مراسيو" من مرسى الرائس

 القـو سيد ىو" الرئيس" و" اؼبرؤوس" ويقابػػػػػػػل ،"رأس" من فاعل اسم" الرائس" و
 .272مرؤوسوه وىم حبارهتا، ومقدـ السفينة سيد ىو" السفينة رباف" و .269ومقدمهم

                                                           
 .52ص/  263
 .52ص/  264
 .285ص/  265
 .287ص/  266
 .293ص/  267
 .294ص/  268
 انظر مثبل "الصحاح" و "ؿبيط ايط"/ مادة "رأس". 269
 وىف مصر ي سمونو "الريِّس" )بتشديد الياء وكسرىا(، وىى "فَػي ع ل" من "رأس" على وزف "سيد" و "طّيب". 272
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 اؼبركب عن كبلمو حني ذلك ونمػ تكرر وقد ".ػػنيحػريبالػ" أما حبارة السفينة فيسميهم 
الغربية  الريح انعلي ترددت: "ندلساأل ببلد إُف العودة طريق ىف عليهااعبنوبية الٌب سافر 
 فتبادر ...،ردموفباأل اؼبعروؼ ىار صال( أعلى ىف اؼبستعرض العود فقصفت قػ َريّة )أى

... وصيح بالبحريني... فقصدوا إُف نصف اػبشبة الواقعة ىف البحر إليها البحريوف
األربع  للجهات يبق وَف" .271"ىخر أ ةريّ ق   صبلحإ ىف البحريوف وشرع وأخرجوىا...

 مدينة". "فلما... شارفنا 272وىذا اؽبواء الذى يسميو البحريوف الغليىنيتنّسم...  نفس
. 273مسينة... دنبتنا زعاقات البحريني بأف اؼبركب قد أمالتو الريح بقوة إُف أحد البين"

"والبحريوف قد ضموا الع شارى )زورؽ النجاة( إلخراج اؼبهم من رجاؽبم ونسائهم 
 .274وأسباهبم"

من قبل حني حديثو عن قصد الصليبيني اإلسكندرية لوال وكاف قد ذكر ىذه الكلمة 
"أف دفع ا عاديتهم دبراكب من مصر واإلسكندرية دخل فيها اغباجب اؼبعروؼ بلؤلؤ 

وىو قد قارب النجاة بنفسو فأخذوا عن  ودلعمن أقباد من اؼبغاربة البحريني؛ فلحقوا ا
 . 275آخرىم"

 " ت طلق عرفا على "اؼببلح".وقد ذكر صاحب "ؿبيط ايط" أف كلمة "حبرى

أما ىف طريق الذىاب فقد استخدـ كلمة "النواتية" وىو يعب البحر األضبر من عيذب 
إُف جدة: "وأبصرنا من صنعة ىؤالء الرؤساء والنواتية ىف التصرؼ باعبلبة أثناءىا أمرا 

                                                           
 .285ص/  271
 .286ص/  272
 .293ص/  273
 .294ص/  274
 .35ص/  275
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مع . وقد جاء ىف "ؿبيط ايط": "النوتى: اؼببلح... ىف البحر خاصة، واعب276ضخما"
نواتى ونوتيو". وأما بالنسبة ألصلها فقد قدـ احتمالني: إما أهنا من "نات ينوت: سبايل 

 .277من ضعف"، وإما أهنا معربة عن اليونانية"

اه" وقد وردت ىذه التسمية ىف دوىناؾ تسمية أخرى لػػػ "رباف السفينة"، ىى "الناخ
لبزؾ بن  "حبره وجزائرهعنواف أحد كتب الرحبلت القديبة، وىو "عجائب اؽبند برّه و 

رئيس السفينة بػػػػ  تسميةشهريار الناخداه". كما ورد عند ابن بطوطة أيضا 
 . وىذه التسمية َف يستعملها ابن جبري قط. 278"الناخداه"

" السنوية الكلف" أو" الراتب" دبعىن الرحلة ىف مرات "(ةػػػػػ)ػػػالوظيف" لفظة تكررت كما
: ياميو  زاػبب من دبصر اؼبارين اؼبغاربة السبيل ألبناء األيوىب الدين صبلح خصمو امّ ع قاؿ

 الوظائف من نقصهم مٌب لذلك نياؼبتولّ  على وأكد ...قبلو من أوقاؼ كلو وؽبذا"
 واتساع الرتفيو من هناية ىفف بلده أىل وأما  .مالو لبص إُف يرجعوا أف ءىش اؼبرسومة

 :وغريىا القلعة بناء ىف الرـو ىأسار  تسخري وعن .279"ةتالب وظيف يلزمهم وال األحواؿ،
 يبكن ومن .فيو ىبدمونو( الرـو) واألعبلج بنياف، أخر عقدبوا أيضا للسلطاف"و

 ىف وظيفة وال. كلو ذلك عن وفّ مر  مةالعا اؼبنفعة ىذه مثل ىف اؼبسلمني من تخدامواس
 كاف الٌب اغبجاج ضريبة األيوىب الدين صبلح إزالة وعن .282"أحد على ذلك من ءىش

 اؼبكس رسم إزالتو ...السلطاف ىذا مفاخر ومن: "عليهم فرضوىا قد الفاطميوف

                                                           
 .51ص/  276

 انظر "ؿبيط ايط"/ مادة "ف و ت". 277
 .379ص/  278

 .16ص/  279
 .25ص/  282
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 ءناأث ،اؼبوضػوع نفس وعن .281"نيالعبيدي دولة ةدم اغبجاج على وظيفة اؼبضروب
 بةيضر  ...طعاـ ضبل كل على ؽبم(: "األضبر البحر علػى) "عيذاب" ػلىأ عن حديثو
 الدين صبلح رفع ذكرنا  ...الٌب اؼبكوسية الوظائف إُف باإلضافة اؼبئونة، خفيفة معلومة

 أيدى على اغبجاج هلقاي ىالذ العنت عن كبلمو أثناء ىف  اؼبوضوع نفس وىف. 282"ؽبا
 ماال ذلك عوض وجعل اغبجاج، عنس كو اؼب ضرائب( الدين صبلح) ع"رف :"مكة أمري
 اؼبرتتبة الوظيفة تلك فمٌب أبطأت عنهم  .مري مكةأ ػرثكم   إلػى امػلػهػػػيبتوص يأمر مااوطع
 دعاء ذكره عند أيضا اؼبوضوع نفس وىف. 283"اغباج ترويع إُف األمري ىذااد ع ؽبم

 اؼبكوس وظائف من رفعو  ...ماػل عليهم ذلك وحق: "اغبـر ىف نالديػ لصبلح اغبجاج
 سور من اغبجارة بعض ربمل بأف النيل ىف ىابطة نةسفي كل تكليف وعن .284"عنهم

 على وجعل. الدين صبلح موىد عتيق سور ؽبا افوك(: "مصر صعيد ىف مدينة" )أنصتا"
. 285"إليها بأسره قلفن  ، القاىرة إُف صخره ضبل من وظيفة النيل ىف منحدر مركب كل
 من وكاف: "عرفات إُف ءاؼبا جلب ىف اؼبوصل صاحب وزير الدين صباؿ مأثرة وعن

 كبرية اؼباؿ من وظيفةب ...العرب عليو وقاطع عرفات إُف اؼباء جلب أف أفعالو أشرؼ
  .286"اغباج عن اؼباء عواطيق أال على

                                                           
 .32ص/  281
 .45ص/  282
 .54ص/  283
 .73ص/  284
 .33ص/  285
 .122ص/  286
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 ؛"رزؽ أو طعاـ من يـو كل ىف لئلنساف يقدر ما: الوظيفة" أف" الصحاح" ىف وجاء
 الذراع ؽدمست" دبعىن إال" الوظيف" فيهما يرد وَف ،"ايط ؿبيط" ىف جاء فبا قريب وىو

 ."وكبونبا واإلبل اػبيل من والساؽ

 "الوظيفة" معىن وىو)  بينها من معاف عدة" الوظيػف" فلكلمػة "العروس تاج" ىف ماأ
 وكبوه رزؽ أو طعاـ من ...اؼبعني مافز وال السنة ىف وكذا اليـو ىف لك يقدر ما(: "أيضا

 مث ،"عمل من وظيفة يـو كل وعليو رزؽ، من وظيفة لو: يقاؿ .ةبللدا علف أو كشراب
 .ةدمولّ  أهنا األظهر وأف ، خبلفا أصلها ىف أف أحدىم عن ذكر

 رؽستشرؽ للم" Additions aux dictionnaires arabes"وأما معجم 
 الضريبة" ىأ ،"taxe arbitraire" ػػػػػػب" الوظيف" رسّ ف فقد( Fagan) يافانف

  ابن جبري.  فيو استخدمها افب قريب معىن وىو ،"االعتسافية

 السبلـ عليو الرسوؿ كتبو عهد ىف اؼبعىن ىذا نفسب" الوظيف" كلمة تىنقابلػ وقػد
 اػبطيب بن الدين لساف عنػد وكذلػك ،287"عليهم وظفها الٌب الوظيفة" :وفيو  لبعضهم

 وظيف يلزمها ال: حبوس بن باديس بن بلكني لساف على قولو ىف وذلك ،"اإلحاطة ىف
  .288"كلفة منها يكلف وال، بوجو

                                                           
ػػػػ / اجملموع اؼبغيث ىف غريىب القرآف واغبديث/ ربقيق عبد الكرمي العزباوی/ منشورات جامعة أـ القرى األصفهاىن287

 . 433/ ص 3ـ/ ج1988ىػػػ ػػػػ 1428/ 1/ طىمعهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث االسبلم
 .433/ اػباقبى/ القاىرة/ 2/ ط1اإلحاطة ىف أخبار غرناطة/ ربقيق ؿبمد عبد ا عناف/ ؾبلد 288
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اد أر  لعلو" :"وظيف" كلمة عند 289الكتاب ىف الصعبة األلفاظ شارح قاؿ وقد
 كلمة هبد َف أنو يفيد ما وىو ،"وكبوه رزؽ من ؽبم يقدر ما ىأ الوظيفة،: بالوظيػػػف

 .منيخالت على فاعتمد إليها، رجع الٌب اؼبعاجم ىف "وظيف"

 من) نيجال الفتح أىب عن السبٌب للتجيىب" رتابغواال الرحلة مستفاد" ىف وجاء 
 من ببلده صبيع ىف( اغبجاج ىأ) منهم يؤخذ كاف ما بإسقاط وأمر" (:اؼبماليك
 .292"والضرائب الوظائف

 ىف اهنتقاببل اللتاف ،"رايةج" و" جراءإ"متا كل الرحلة ىف تكرر(" ػة)ػػػيفػػػػػوظ" كلمة ومثل 
 ومن" :ؽبم ضهار يف فإنو" يةرااعب" أما ،الناس على اغباكم يفرضها" الوظيفة" ػػػفػ. اؼبعىن

 فيو اؼبوضوعة( انيةاجمل اؼبساكن) واؼبمارس اؼبدارس ...(اإلسكندرية) البلد ىذا مناقب
 الفن يعلمو ومدرسا ،إليو يأوى مسكنا منهم واحد كل فيلقى ...والتعبد بالطل لىأل

 نيباؼبقر  بعض تزيني وعن. 291"أحوالو صبيع ىف بو يقـو وإجراء ،تعلمو يريد ىالذ
 يأخذوف ىؤالء أكثر أف ذكر": للحجاج اؼبقررة اػببز منحة غىل  يػ   أف الدين لصبلح

 ةداالع عن أال يػ ق َطع وا " رأى الدين صبلح ولكن .292"هبػا ؽبم ةجحا وال زاػبب يةجرا
: "قد مصر ةفار ق ىفوالصحابة والتابعني  اءاألنبي اىدشم نعو  . 293"ؽبم أجريناىا الٌب

 صلةمت راياتواعب .عجيب ظرمن ومنظرىا و ّكل هبا قَػَومة يسكنوف فيها ووبفظوهنا،
هبا  لوكّ : "القاىرة ىف والصاغبني البيت أىل مشاىد نعو  .294لق ّوامها ىف كل شهر"

                                                           
 .2/ ىػػ 16ص/  289
 .8-7ص/  292
 .15ص/  291
 .16ص/  292
 .17ص/  293
 .22ص/  294



61 
 

. وعن 295ووبفظوهنا... واعبرايات متصلة لق ّوامها ىف كل شهر" هافي يسكنوفقَػَومة 
منها متصل من اؼبشاىد اؼبوجودة بالقرافة )ىف القاىرة أيضا(: "واإلجراء على كل موضع 

قبل السلطاف ىف كل شهر... وح ّقق عندنا أف اإلجراء على ذلك كلو نيف على ألفى 
. وعن صبلح الدين وما فعلو للمغارية: "وأجرى عليهم 296دينار مصرية ىف الشهر"

. وعن مآثر صبلح الدين أيضا أنو "أمر بعمارة ؿباضر 297األرزاؽ ىف كل شهر"
 عز وجل، يعلموف أبناء الفقراء واأليتاـ خاصة )مدارس( ألزمها معلمني لكتاب ا

وعن اؼبكافأة اؼبخصصة ؼبن يقرأوف ىف جامع  .298وذب  َرى عليهم اعبراية الكافية ؽبم"
ُف آخر القرآف: "وللمجتمعني على ذلك إجراء  إدمشق بعد العصر من سورة "الكوثر" 

"وللمالكية زاوية وعن نفس اؼبسجد: . 299كل يـو يعيش منو أزيد من طبسمائة إنساف"
" . وعنو 322للتدريس ىف اعبانب الغرىب، هبتمع فيها طلبة اؼبغاربة، وؽبم إجراء معلـو

 . 321أيضا: "وللصبياف أيضا )الذين يتعلموف فيو القرآف( على قراءهتم جراية معلومة"

 ىجر أ" :قولنا مثل ىف  "أجرى" الفعل من مأخوذتاف" اعبراية" و" اءر اإلج" أف وواضح
 األزىر كاف وقد .منها فاؽلئلن لو خصصها ىأ ،"الشهر ىف جنيو مئة فبلف على فبلف
 ىف ار سآ حيا تصويرا ذلك حسني طو .د رصوّ  وقد ز.اػبب من جرابة طلبتو على يوزع

 على يوزع األزىر كاف بعيد غري وقت منذ أنو أعرؼ ىننإ بل ".األياـ" من الثاىن زءاعب
 ال وردبا. والفواكو الطحينية واغببلوة والبيض نباعب من دظبة طعاـ وجبة يـو كل طلبتو

                                                           
 .22ص/  295
 .24ص/  296
 .26ص/  297
 .27ص/  298
 .244ص/  299
 .245ص/  322
 .245ص/  321
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 من ىاعبار : اعبراية" :"الصحاح" وىف .اآلف حٌب لبتوط على توزع الوجبة ىذه زاؿت
 و" ايط ؿبيط" بو فهاعرّ  ما نفس وىو اعبيم، ربكس فيو ضبطت وقد ."الوظائف

  .322انببلك  حتبالفػ اعبيم ضبطا قد نااك وإف" اؼبنجد"

 .الطعاـ و اؼباؿ سياؽ غري آخر سياؽ ىف" أجرى"فعل ال بريج ناب ـدخاست وقد ىذا
 اؼبشرفة اؼبدينة دقص عزمهم عن الشاـ ىف الصليبيوف هاثب الٌب الدعاية ىف قولو ذلك ومن

 على ذكره وأجروا ذلك وااعشأ" إهنم قبهمن  وسلم عليو ا لىص خراجووإ
  .323"مهتنألس

 تيااآل من آية ءىش كل ىف يرىاد يك قبده الديىن جبري ابن شعور من سببوبػػػػػػ
 :الرحلة ىف الكلمة ىذه تكثر مث ومن ،يةاإلؽب

 ،الشريفة وجثت وسرقة السبلـ عليو الرسوؿالصليبيني لنبش قب  مؤامرة وطبح عن يقوؿ 
 العناياتآيات من  آية كانتو "  أيدى األسطوؿ اؼبصرى:ىف بوقوعهم هػانتػهػائوا

   .324"اعببارية

األياـ  ىف يفتح الكرميومن آياتو أف بابو : "دةشاغبا باغبشود اغبـر ضيق ـدع وعن
عز  ا بقدرة عنهم يضيق وال اعبميع فيدخلو باػبلق، غص قد واغبـر. اؼبذكػػػػػورة اؼبعلومة

                                                           
"  Additions aux dictionnaire  arabes" معجمو ىف ،"جرى" مادة ىف( Fagnan) فانياف أورد 322

 ".الصندوؽ أمني" أى ،"tresorier" و"  Payeur" بػػػػػ وفّسره" اعبارى صاحب" ىو الكلمة، هبذه يتصل تعبريا
 .35ص/  323

 .35ص/  324
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 وصف وبعد. 325"وتعاُف سبحانو اؼبعجزات، ىنياوالب  البيئات اآليات و ...وجل
 .326"بآياتو االعتبار يلهمنا وا: قائبل يعقب مكة ىف القمر خسوؼ

 قد الدىور تواُف على ىالرم حصى من فيها يرتاكم ما رغم أهنا وكيف العقبة صبرة وعن
 لكانت فيها ناتيالب ا آيات ولوال" :اعبباؿ من لبج إُف تتحوؿ َف ىى كما ظلػػت

 .327"األزمنة وتواُف الدىور تعاقب على فيها هبتمع ؼبا ىالرواس كاعبباؿ

 ىذا يسع أف البيئات اآليات فمن: "اؽبائلة اغبجاجاد ألعد مكة اتساع من تعجبو وعن
وما ىذه  ...دوهنا أو لوةغ سعتو واد بطن ىو ىالذ األمني دالبل ىذا العظيم اعبمع
 إحصاؤه اؼبعجر البشر ؽبذا اتساعها ىف البيئات اآليات من بو زبتص فيما اؼبكرمة البلدة

 .328"ؼبولودىا الرحم اتساع ودىافلو  تتسع بأهنا حقيقة العلماء شبهتها كما إال

 ا آيات من ىوى: "ىابيل دـ آثار وأنو بدمشق قاسيوف جبل ىف األضبر اللوف وعن
 .329"ربصى ال وآياتو ،تعاُف

صنائع ال ىذه إُف عباده ؽبمأ مػػن فسبحاف: "دمشق مسجدعمارة  ىف الفن صنعة وعن
 .312آياتو على أيدى من يشاء من خلقو!"العجيبة... ومظهر 

                                                           
 .76ص/  325
 .121ص/  326
 .136ص/  327
 .148ص/  328
 .247ص/  329
 .266ص/  312
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وعن ربطيم اؼبوج ؼبا كاف النصارى ىف سفينة العودة قد ألقوه ىف البحر لتخفيف ضبلها: 
مت بو إُف الّب أفذاذا، فعاد عبة اىن وقد جعلتو األمواج جذاذا، ور "فأصبح ىف اليـو الث

 .311للناظرين، وآية للمتوظبني"

مٌب "ؾبمع" و "ؾبتمع"، دبعىن "حشد من الناس" أو وقد تكرر استخداـ ابن جبري لكل
 "احتشادىم:

يد النحر من سنة شباف عيـو الثبلثاء وىو يـو  312"مث بكرنا منها )من قرية "برما"(
ى طنطا(... أوسبعني وطبسمائة اؼبؤرخة، فشاىدنا الصبلة دبوضع يعرؼ بطندتة )

 .313جامعة"بة بليغة ا ؾبمعا حفيبل، وخطب اػبطيب خبطفأبصرنا هب

حللنا اإلسكندرية ىف الشهر اؼبؤرخ أوال عايّنا ؾبتمعا من الناس عظيما  لػػما"وذلك أنا 
برزوا ؼبعاينة أسرى من الرـو أدخلوا البلد راكبني على اعبماؿ ووجوىهم إُف أذناهبا 

 . 314وحوؽبم الطبوؿ واألبواؽ"

اال ونساء. لكن اجملتمع  "والعمرة ىف ىذا الشهر كلو )شهر رجب( متصلة ليبل وهنارا ، رج
 . 315كلو إمبا كاف ىف الليلة األوُف، وىى ليلة اؼبوسم عندىم"

 

 

                                                           
 .295ص/  311
  تقع ىف منتصف الطريق تقريبا بني قريتنا "كتامة الغابة" و "طنطا" عاصمة ؿبافظة الغربية دبصر. 312

 .18ص/  313
 .34الرحلة/  314
 .113ص/  315
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"وىف ىذا اعبامع اؼببارؾ )جامع دمشق( ؾبتمع عظيم كل يـو إثر صبلة الصبح لقراءة 
س بع من القرآف دائما، ومثلو إثر صبلة العصر... ووبضر ىف ىذا اجملتمع... كل من ال  

"هبيد حفظ القرآف. و   . 316للمجتمعني على ذلك إجراء كل يـو

من ( دمشق جامع ىف والعصر الصبح إثر القرآف لقراءة)بعى السّ  اجملتمع فراغ وعند"
  .317"القرآف يلقنو صىب أمامو وهبلس سارية، إُف منهم إنساف كل يستند صباحا القراءة

ص النصو  ىف" االجتماع كافم" كلمة "ؾبتمع" دبعىن بريج ابن استخدـ فقد ذلك ومع
 التالية:

 من مقربة على الطريقني اتنيى وؾبتمع ...طريقيػن على صقو  من ذابيع إُف والقصػد"
 .318"بػشاغب يعرؼ ماء على آخر ؾبتمع اموؽب .اؼبذكور دنقاش ماء

 .319"الشريف ظمتنواؼب الكرمي اجملتمع هبذا وكفى"

 .322"واؼبغرب اؼبشرؽ لىأ ؾبتمع ففيو اؼبوسم، أواف إال اؼبتاجر من يكن وَف"

  .321"اآلفاؽ لىأ ؾبتمع ألهنا ...،األسواؽ أعظم من سوؽ الثبلثة األياـ تلك ىف"مىن 

  .322"البازار اعبهات من إليها اجملتمع السوؽ ىذه ويسموف"

                                                           
 .244ص/  316

 .245ص/  317
 .43ص/  318
 .96ص/  319
 .97ص/  322
 .157ص/  321
 .217ص/  322
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ى كلمة ى الرحلة ىف مرات بضع تكررت ذلػػػػػػػك مػػػػػػػػػػن قريب معىن ؽبا أخرى كلمة ػػػةشبو 
 :أحيانا" موضع" من بدالجبري  ابن يستعملها الٌب "اؼبوضوع"

سقى ت دجلة أف موضوعها شرؼ من ػكسبوح" :العراقية زريراف قرية عنجبري  ابن يقوؿ
متصلة  واؼبزارع والقرى اطبسوال ،بينهما كالعروس ىوى ،هايغرب سقىي راتفوال ها،يشرق

 .323بني ىذين النهرين الشريفني اؼبباركني"

، الصفات أصدؽ من ؽبا االسم ىذا: "العراقية" العني رأس" مدينة ػػػػػػمسا عػػن ويقػػػوؿ
 ماء وأجراىا عيونا أرضها رفجّ  تعاُف ا أف وذلك ،اؼبوضوعات أشرؼ بو وموضوعهػا

 . 324..."معينا

 اغبسن، بديع ،بيػركػتال ليحفػ ،جدا مخض وضوعػومفػ لػدبالػ وأما: "يقوؿ حلب وعن
 .325"كبريىا األسواؽ سعاو 

 خندؽ كأهنا طيلةتمس عريضة األرض من ةدوى ىف اؼبدينة ىذه وموضوع: "ضباة وعن
  .326"عميق

 ومنظرىا بسيطها ىف ،دع  بػ   من عليها إطبللك عند البلدة ىذه ىف دوذب" :ضبص وىف
 .327"األندلس ببلد من إشبيلية دبدينة شبو بعض موضوعها، وىيئة

 

                                                           
 .192ص/  323
 .217ص/  324
 .226ص/  325
 .232ص/  326
 .232ص/  327
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 أصبػل ػهػاتصنمػ ىف وتزينت ،اؼبكني باؼبكاف اغبسن موضوع من تحلّ : "دمشق وىف

 .328"تزيني

 وأ "بادر" أو)  كلمة "تبادر" ة على كبو الفتالرحلػ ىف تكررت الٌب األلفاظ ومن
 عن متجردين ارؾباؼب بايز اؼب ى اغبجر فوقفوا ربتإلػ اسنال درباوت" :"("ابتدر

 قد ىوى بأيديهم القف إليها ويبادروف اؽبواء إُف باغبراب يرموف وكانوا" .329"اهبمثي
  اؿجالر  من أحد ارؾباؼب البيت حوؿ يبق "فلما َف .332"رؤوسهم على تهانأس تبتصو 
 والنساء الرجاؿ من كثري كاف عنو اؼباء انسياب فعند" .331"الصعود إُف النساء تبادر

 ليلة أعىن اؼبباركة، الليلة وىذه. "332"فيو وأيديهم أوجههم غسلب كاب ت إليو يبادروف
 فيهاادروف يب فهم فيها، الوارد الكرمي لؤلثر معظمة مكة أىل عند شعباف، من النصف

 وبادر الطواؼ من الفراغ ىف ػػػرع"فأسػػػ .333"والصبلة والطواؼ العمرة من البأعماؿ  إُف
 وىف.  ...(اغبراـ اؼبسجد خطيب يدى بني) يديو بني القراء وحضر"  .334"منزلوإُف 
 من انتزعوىا الٌب اآلية إكماؽبم خبلؿ فيسكت القراءة يبتدروف اػبطبة فصوؿ أثناء

 بةر مط وتبلحني عجيبة بنغمػات القػراءة فابتدروا" .335"خطبتو إُف يعودمث  القرآف
 .336"جيةشم
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 إليو وفبائتال وبادر. "337"اغباج من يبيعوهنا ـد  األ مرافق من لديهم دبا لحنيل روادابو " 
عجبل   خطبتو إيراد ىف الشأف الغريب اإلماـ ىذا أخذ". 338"ووقوعا يػػػػػػده على سقوطا

 وبدرت" .342"الرقاع إليو وتطري ،اؼبسائل يبتدروف ذلك ؾبلسو أثناء وىف" .339"رادتبم
دىشا  اؼبنب عن ونزؿ القياـ، فابتدر اإلفحاـ خػػاؼ" .341"الدمػوع بإرساؿ العيوف
 . "فإذا عضّ 343. "فيبادر الناس إُف الصبلة ىف ىذين اؼبوضعني اؼبباركني"342عجبل"

. 344فيو )أى ىف اػببز( اختطفنو من أيديهم وتبادرف ألكلو تبكا بأكل اغباج لو" اغباجّ 
 . 345"وبادرنا إُف النزوؿ ىف الزوارؽ، واألمواج لشدهتا ال يبكنها الوصوؿ إُف اؼبركب"
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 صيغ املفردات
 استخداـ إُف ريجب نبا ميل انتباىنا لفت الرحلة لغة ىف اؼبفردات صيغ إُف انتقلنا فإذا
 من( "ءىيض" دبعىن" )يقد ػػػػػػ وقد" الفعل مثبل: اؼبألوفة غري غالصي من قليل غري دعد

 ولكن .اغبالة ىذه ىف( للمجهوؿ اؼببىن" )أوقد" استعماؿ الشائع إذ ،الشائعة غري الصيغ
 اؼببىن اؼبتعدى مزيده على البلـز ىالثبلث ؾبرد استعماؿ اؼبواضع من عدد ىف ثرآ

 :للمجهوؿ

 وقػت أف مكػة أىل إلعبلـ اغبراـ اؼبسجد ىف عةتبم كانت الٌب الطريقة عن يقوؿ 
 من ىالشرق الركن ىف الٌب) ةمعو الص أعلى ىف تبنص وقد :ساريا زاؿال ي حػورسالػػ

 يرفع صغريتاف بكرتاف ويطرف وىف راعذكال عود رأسها ىف طويلةخشبة ( اغبراـ اؼبسجد
  .346"ريحالتس مدة يقداف اؿز ي ال افري بك جاجز ال من قنديبلف عليهما

 التسحري نػداء عميسػػػػ َف فمن ،مرتفعة طوحس كلها مكة يارد وىف" :اؼبوضوع نفس وىف
 ايبصرنب َف ذاإف ؛الصومعة أعلى ىف يقداف القنديلني بصري اؼبسجد من يبعد مسكنو نفب

  .347قطع"ان قد الوقت أف معل

 ىف تقيد والفتائل الشمع من جر  والسّ " :(بدمشق) قاسيوف جبل ىف رةغامػػػػ عػػػػػن وؿويقػ
 .348"ارةغاؼب
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 يدقت جػر سّ الػ فيػو صرنابوأ ،بىنم مسجد أيضا اؼبغارة ىذه وعلى" :يقوؿ ارةغاؼب نفس وعن
 .349"اراهن

اؼبشتقة من ىذا الفعل الثبلثى.  كلمة "وقيد" )الشموع اؼبوقدة( استخدـ ابن جبري وقد 
 ىف إليو وفعيرتف قاض هبا وؽبم: "اؼبسلمني من هبا ومن صقلية عاصمة بالـر عن قاؿ

  .352"اؼببارؾ الشهر ىذا ىف وقيده ىف ووبتفلوف فيو للصبلة هبتمعوف وجامع هم،أحكام

  ميلو من أف قصدت لكىن مرارا، استعملها فقد ،"أوقد" يستعمل َف أنو ىذا معىن وليس
 . مواضع عدة ىف "يقد وقد" إُف عبوءه اؼبألوؼ كبنتإُف 

 ".تدتوقػػػػ ىأ دانا،قَ ووَ َوق َدة  داق  ووَ ( بالضم) قوداو   د  ق  تَ  النار تدوقَ ": "الصحاح" وىف
 النار تدوقَ " وكذلك. "قبوال ىالش لتبق: مثل دا،و َوق   النار دتوق  : "العروس تاج" وىف

( بالكسر)اد قوو   وقود فهو بو أوقدت ما كل" :أيضا وفيو .("وعد) ػػػكػ ،قوداو   قدت
 ."واغبجارة الناس ادىيقو : "قرأ عمر ابن ػدبيع أف كروذ  ،"ووقيد

 دقو  الوَ  و والوقيد قادوالو    ...شتعلتا ارنال تووَقد تؤلأل. ...:يقد دقَ وَ " :"دجاؼبن" وىف 
 ".ػارنال بو تدتوق ما

 کما .351"قدت ارىانو " :خاقاف بن الفتح كبلـ من" الطيب نفح" ىف وجدت وقد 
 يبني على قرطبة دبسجد كاف إنو وفي يقوؿ ىريسلئلد نص ىف" ديالوقػ" كلمة   ینتفصاد

                                                           
 .248ص/  349

 .325ص/   352
 .344/ 5نفح الطيب/ ؾبلد 351



71 
 

 كل ىف" الشموع قيػدوَ " ػػػبػ اػباص واغبسك وتطسوال العدد ويفربفظ  ـبزف اراب
  .352ٍفإ ...ليلة

 حيث" استفعل" غةيص استعماؿ من إكثاره اؼبألوؼ عن أحيانا جبري ابن خروج ومن
 صيغة أخرى.  عادةتستخدـ 

 عن ليسأؿ منا حساف بن أضبد نزؿواست  : "سكندريةاإل سمػكػ ىف لػو يقوؿ عما حدث
 "("أنزؿ بدؿ) 353"باؼبرك وسلع اؼبغربأنباء 

 أـ ؽبم ػوادوجما  غري عندىم ىل ذلك بعد "مث است حلفوا :اؼبوضوع نفس عن ويقوؿ
  )بدؿ "ح ّلفوا"(." 354"ال

 يستوفيو ال عجبا مبناه شأف من وشاىدنا" :اإلسكندرية مساجد أحد عن ويقوؿ
 .("يويوفّ " من بدال) 355"واصف وصف

 ىف الناس أف لبللس وتأمينو السلطاف ىذا عدؿ ومن: "الدين صبلح عدؿ عن ويقوؿ
 على همثنيت ةبىي لسواده يستشعروف وال ،يعنيهم فيما تصرفا الليل لباس ىبلعوف ال ببلده
 .("يشعروف" من بدال) 356" واإلسكندرية دبصر أحواؽبم ناىدشػا ذلك مثل
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 الفوز فيها النفوس ستشعرتا عظيمة عشية فكانت: "الكعبة حوؿ اغباج شعور وعن
 .357"وكرمو( ا فضلب) بفضلو قةث بالرضبة

 بدال) 358"وببلالستج اؼبراكب ىف يصعدوف فالتجار" :وجودتو منفلوط قمح ويقوؿ عن 
 .359"قةللصد اؼبتاع من ضبلني اؼبسجد إُف معها تبلجواست"( "وبجل" من

 اماعظاست رالناظ سبوب: "دباؼبعا أحد ىف الفرعونية والتصاوير شو قالن ةظمع عن ويقوؿ
 ماظاإع" بدال)  362"عنو لضاؽ وينوتزي وترصيعو ػويشقبرت  لغ  ش   لو الزماف عمر أف لو
 .("لو

 منيدالقا ةتعأم ىف باإلسكندرية اعبمارؾ رجاؿ بو يقـو ىالذ الشديد ػبيالتنق ىف ويقوؿ 
 س،تجسال عن ا هنى وقد ،ةنلعّ اؼب األحاديث ىف ؤثريا م بحقأ وىذا: "اؼبيناء على

 لعيطّ  أف صاحبها يريد ال حاؿ من دونو فالصو  رتس ىرجي   ؼبا الكشف عن فكيف
 .("قاراتاح" بدؿ) .361يلزمها" بواجب خبل دوف استنفاسا أو حقارااست إما عليها،

 : "ومن شاءقابلنيتم افثنا فيها ويركب اإلبل على توضع الٌب ،"الشقاديف" عن ويقوؿ
 362"العبو للنفس ااموإصب تفكها يلودع يبلعػب أف بالشطرنج، اللعب يستجيز فبن

 .("يزػ جي" أو" زوّ ػ جَ ي"  من)بدال 
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اُف ىف  الو  مع ومستنابو: "عيذاب يسكنوف كانوا الذين اةجالب قبائل زعيم عػػن ويقػوؿ 
 .("ابونم" من بدال وذلك توامإق ىأ ،توباني مكاف يقصد)  363"البلد

كالتاج  اؽبواء ىف الح حٌب كلو يمطاغب ارنفاست: "اغبراـ اؼبسجد ىف اإلضاءة شدة وعن
 .("ارنأ" من بدال) 364"النور من العظيم

 داخلة واالستكبار،التعاظم  ؿبض عن خارجة االختصار، ىف غريبة اغباؿ فجاءت"
 .("صاغرتال" و" كبتال" من بدال) 365"واالستصغار التواضعمدخل 

وىم  الكوفة أىل من كثري اغبػاج يتلقى وهبا: "اغبجاج ينتظروف الذين الكوفة ذبار وعن
 .("وفبالج" دؿب" )والفواكو واألدـ والتمربز واػب الدقيق إليهم وفبمستػجلػ

فيها  خياـ أكثرىا وعلى: "هػاستحبرا داعبن وتكليف بغداد إُف اؼبوصلة الطرؽ عن ويقوؿ 
 الستنفاع منهم اعرتاض دوف اغباج بسبل ليفةاػب من اعتناء ،للطريق ؿبرتسوف اؿجر 

 .("انتفاع" بدؿ) 366"ااىسو  أوية بكد

)بدال  367... خبمسمائة دينار مكية استقرضها ودفعها"ودر: "صبةعالك نةدس أحدوعن 
 من "اقرتضها"(. 
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 فوؽ وىو اؼبصلني من األمواؿ رجالػو هبمػع حٌب اػبطبة يوقف شحاذ خطيب وعن
 368"الناس على عنيساؼبست اؼبسجدين ىؤالء يلحظنب اؼب على جالس واػبطيب": اؼبنب

 .("الساعني" بدال)

 ،اؼبتعذر على اؼبستعجل جر عي ال: " اقيةر الع" اغبلة" مدينة تركهم بعد اغبجاج مسري وعن
 الصفات يغص مع تهاغيص تتمشى ٌبال" عجلتاؼب" بدؿ) 369"اؼبتأخر على اؼبتقدـ وال

 لحيللر  بدارا  " .372"تعجاالاسو  ػاقخفو  طرفاىا يلتقى كاد(. "النص ىف األخرى
 .371"للقياـ استعجاالو 

( التوقف) العقلة زاؼبستوف من دعىتسيو  البصر يستوقف فيها حسن ال: "ادبغد وعن
 (."زاؼبتوف" من بدال) 372"دجلتها إال رظوالن

 زاؼبستوف وتستوقف ،اسنحػ ػاربصاأل تقيد هانم سوؽ فكل" حلب أسواؽ وعن 
 .("وفزتاؼب" من الدب) 373"تعجبا

معمور  ىف وفمكر تيس ال" :أخرى مدينة كل على ؼبدينتهم لهمضيوتف بغداد أىل وعػن 
 .(" وفميكرّ " بدؿ) 374"غري مثواىم مثوى البسيطة
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 وأ ،فاؽبن لواميع من الإ أىلها من( الغريب) دهب ال: "ريبغلل همتومعامل أيضاوعنهم 
 .("ارتفاؽ" بدؿ)375"فاؽواسرت  انتفاع ةشاشىػ ػويإل هشي

 بأيامو تسعدوااس قد ،(ةامالع عند) عندىم النقيبة ميموف وىو: "ىالعباس اػبليفة وعن
 قرا بن الدين نور زوجة سلجوقة، وعن. ("سعدوا" بدؿ) 376"عيش وطيب وعدالرخاء 

 استفتح الدين صبلح أف سلجوقة، واظبها ىذه، خاتوف شرؼ ومن" آمد: ملك أرسبلف
 من بدال) 377"اؼبفاتيح وأعطاىا ألبيها، كرامة ؽبا البلد رتؾف الدين نور زوجها لدب مدآ
 ("فتح"

 األندلس ستفتاحا عند ينر قنس أىل أف يذكر: "األندلس تحتف   ؼبا قنسرين أىل وعن
  .378"بو وتعلبل الوطن وبشب نساأت افيجوا نزل

. 379"دابل وعشرين اػبمسة كبو الرـو ببلد من استفتح: "وفتوحاتو أرسبلف قلج وعن
 بدال) .382"باستصعاهبا توضاغف الزمن وؾملػػػ أحد مهاار " :السورية" بزاعة" مدينة وعن
 .("تصعبها" أو" صعوبتها" من

 . ("حاؿ" بدؿ) 381"رونقو حاؿفاست ...مرتني اغبريق أدركو: "دمشق جامع وعن
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 382"عنو اغبديث ىف يستوىفَ  أف من أعجب الببلد ىذه وشػأف" :الشػػػػػػػػػاـ بلدبػػػػػػ وعن
 (."یفيو " بدؿ)

 االستقدار وعظم هاعوض ىيئة على والوقوؼ منظرىا أف األمر لةصبو وعن دمشق: "
 .("دارتاالق" بدؿ) 383"الدنيا عجائب من بو ّدثوب ما ربغأ ...فيها

 إصابتو ضةر  مَ  ىف رنذ ا، رضبو الدين، نور كاف وقد" :یكزن الدين نور رهذن رذن وعن
 384"هػمئفدا ىف أرسل مرضو من لّ باست فلما اؼبغاربة من أسرى فداء ىف دينار ألف تفريق

 .("بّل أ" بدؿ)

  .("حبطاص" بدؿ) 385ه"وأدال الدلو استصحب: "زمـز ىف اؼباء قياس ؿباولة وعن

 إُف نفسو مع اػبطري فيسنال فاػب   استصحب قد وكاف: "مكة ىف التجػار أحدوعن 
 . 386الب"

 االبتياع ادروابف". 387"اؼباء واستصحاب اإلبل إلرواء ...مقيمني هبا الناس"وأصبح 
قَ  لذلك   .388"هبا إال مهنعو يباي ال ألهنم األعراب ؼبشاراة يستصحبوهنا الٌب اػباـ قب ش 
: مسلم بأنو صارحهم هبم انفرد فلما ،صقلية ىف لوهبقا اؼبسيح عبد اظبو ابش وعن
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 قدسهما ،واؼبدينة مكة من اؼبباركة رؼالط   من استصحباه ما بعضما  ىواستهد"
  .389"ا

 ،وليم) يةغالطا ىذه وباوؿ ىالذ األسطوؿ ىذا مقصد ىف نوفظال وفصبير  ...والناس"
 .392"ػةنسفي مائة كبو معو ويستصحب ...هري تعم( قليةص ملك

 ،كلها الساحة تلك تطالةاس خذأ قد واجمللس" :ليةصق رةضحبا اؼبلك ؾبلس طوؿوعن 
 391موضع غذاء اؼبلك مع أصحابو" أنو فأعلمنا مناظره، وإشراؼ طولو من فعجبنا

  )بدال من "ط وؿ"(.

 اؼبلك أمر عن رض  ح  فاست  : "تنكرام قليةص على وفد نيالبيزنطيػ أمراء من أمري وعن
 . "(رض  أح  " بدؿ) .392"فهمواست   طقن  واستػ   ...غلياـ الصقلى

 من على بينهم رواعثي أف البلد بذلك يناؼبارّ  اغبجاج من طلب بصقلية مسلم رجل وعن
: "أعناه على اؼبطلوب الرجل جدو   فلما الكفر، أرض عن بعيدا ويأخذىا ابنتو يتزوج

 .("اغتناـ" بدؿ) 393"واآلخرة الدنيا خري إُف اؼبؤدية رصةفالاستغناـ ىذه 

 على إيرادىا والعادة  ،"لفعستا" غري أخرى صيغ على جبري ابن هبا أتى أفعاؿ وىناؾ 
 .مكاهنا أخرى كلمة استعماؿ أو استخدمها الٌب غةيالص غري

 واؼبعتاد. مرات ضعب الرحلة ىف تكرر ىالذ ،(واشتقاقاتػػػػػػػو" )رتأجّ " الفعل ذلك من
 :مكانو" احتسب" استخداـ
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 ىالذ اؼبارستاف( الدين ػػػػػبلحص يقصد) طافلالس ىذا مفاخر من أيضا ناهدشاى اوفب"
 تأجرا الفضيلة ؽبذه أبرزه اعساتوأ حسا الرائعة القصور من قصرالقاىرة، وىو  دبدينة

ما  على يعينو من( والثواب األجر نيغاؼببت) تأجريناؼب الناس من كثريو " .394"واحتسابا
 اؼببارؾ اؼباء بذلك بوو ث يبل اؼبشفقني تأجريناؼب اغبجاج بعض كاف". 395ىو بسبيلو"

ه الوجو  على ومسحا ػابشر فيتلقينو  ن،همن البعض دىأي ىف صرهعوي هنيلإ وىبرج
 ال نوعةفب فيو النفقة أف ...الشريف اغبـر ىذا ىف اظورة األمور ومن" .396"بدافواأل
  ىبتصبناء حطيم أو غري ذلك فبا  سبيبل ىف ذبديد إليها ساريال ىذو  منتأجر اؼب هبد

 السبيل تلك ىف الرجاؿ يسابقن كثري جراتاؼبتأ اؼباشيات والنساء" .397"ارؾباؼب باغبـر
 فيو فتأجر ...دبوضعو طروحا مريضا أسود رجبل ...ـااألي من يـو ىف ىألف" .398"اؼبباركة

 قنيفو اؼب اؼبستأجرين بعض وعوض وقف... وللفقراء" .399"توموخد سبريضو والتـز
 يصـو من إال منهم ما مسلموف، فهم. (صقلية ملك وليم ىأ)وأما فتيانو " .422"برظبهم
 تزوج قبل ىالذ الرجل) إليو اؼبرغوب الرجل ىذا فتأجر" .421"وتأجرا تطوعا األشهر

غناـ ىذه است على وأعناه ذلك بقبوؿ( قليل قبل كرىاذ  مرّ  الٌب اؼبسلمة، قليةالص الفتاة
 .422"الفرصة

                                                           
 .26ص/  394
 .89ص/  395
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 .124ص/  397
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 .262ص/  399
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 ىوى ذاتو، اؼبعىن هبا دصَ ق  يػ   اؼبادة نفس من ةئعاش غري أخرى صيغة على عثرت وقد ىذا
 أخت نبزي ىف ىالطائف ىالنمري  عبدا بن ؿبمد قوؿ ىف وذلك ،"ائتجر" ةصيغ

 :أقدامهن على اتحاجّ  خرجن الٌب النسوة وبعض اغبجاج

  راتػػػػػػذبػؤ م حػاءػػػػػػػػػطببالاشػػػػػى مػػػػػػػػػػو                 عرشو السماوات فوؽ ىالذ ػافعأ

 "استأنس": من بدال" تأنس" الفعل جبري، ابن عند جاء،" تأجر" صيغة نفس وعلى
 بللّ وتع الوطن تأنسا بشبو افيج نزلوا األندلس استفتاح عندقنسرين  لىأ أف كرذ  ي  "
 .423"بو

ويرتقبوهنا " :"لعَ فػَ " موضع ىف ؽبا جبري نبا استماؿ تكرر الٌب ،"افتعل" صيغة وىناؾ
 .425"السعادة يـو ارتقاب اليـو ذلك يرتقب: ""(يرقب)بدال من " 424ارتقاب الساعة"

 نالظ ىذا يكسوها م  ...فيواؼبنتشب  حسبف" .426"الضوء النتشار مرتقبني انلنز ف"
 األمري ىذا وسرية. "428"الصباح نرتقب أقمنا" .("الناشب" بدؿ) 427"الفاضح

 وساقتهم ؼبقدمتهم واالحرتاس عليهم واالحتياط باغباج بالرفق( اغبج أمري ،طشتكني)
 الصباح مع وارذبينا"(. "اغبراسة" بدؿ) 429"ؿبمودة سرية وميسرهتم ميمنتهم نشر وضم
 دىيأ عليو أطلقت" .("ػونارجػػػ" بدؿ) 412"بنا نزؿا م بعػػػػض عنا زبفف فرجة

                                                           
 .228ص/  423
 .57ص/  424

 .57ص/  425
 .58ص/  426
 .94ص/  427
 .294ص/  428
 .191ص/  429
 .12ص/  412
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 هبالنت   ذلك ولوال" .412"أكثر لو هبانت   ىوالذ"(. "النهب" من بدال) 411"االنتهاب
 بدؿ) 414"بتناىاا الٌب داره" .("هنبا بهن  " من بدال) 413"ابانتها اؼبركب ىف ما صبيع

 البحراد وز ". 415"يلحقو اغتياؿ من خوفا عليو االحرتاس عيوف أذكى" .("اىبنا"
 إُف فَػل جىء" .(اجملرد ىالثبلث مصدر ىيجانا"... أو ىياجا" من بدال) 416"اىتياجا

 عر  الشّ  ترتبط الٌب اػبشبة وكسرت ومزقتو، أحدىا الريح تخذفأ الصغار عر  الشّ  استعماؿ
 418"عليو باجرتائهم ا فأخذىم" .(للمجهوؿ اؼببىن ىالثبلث" طبَ ر  تػ  " من بدال) 417"فيها

 419"اؼبرة بعد اؼبرة ػاامهواقتص اختبلؽبا و اؼبركب عدة فع  ضَ "(. "جرأهتم" من بدال)
 422"األمواؿ استبلب إُف سببا وجعلوه" .("انكسارىا  من بدال بل ؛"هاامصانق"  بدؿ)
" )بدال من "س ّلت 421"أمامو السيوؼ تلّ تػ  أس السعى من فرغ فلما" .("سلب" ؿبد)

 ىأ) تمتخاؼب وكاف وعشرين، ثبلث ليلة ذلك بعد مث. "(للمجهوؿ ناءبالب والصيغتاف
 .422"اريسال ذوى نيياؼبك أبناء أحد فيها( القرآف ختم ىالذ الصىب

                                                           
 .133ص/  411
 .148ص/  412
 .295ص/  413
 .148ص/  414
 .311ص/  415
 .12ص/  416

 .12ص/  417
 .35ص/  418
 .52ص/  419
 .55ص/  422
 .129ص/  421
 .127ص/  422
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 على للصبلة ارؾباؼب اغبجر تزمتال وطائفة" 423"اغبنفى ماـاإل فيها متختاؼب فكاف" 
 ...اعضيال من ضيعة  ...ـتز يل ...ا وفقو من كػلو " ."(لزمت" من بدال) 424"انفراد

 حتَ تَ ف  يػ   األياـ ىذه وىف" .426"م ل تَػَزمة مباركة طريقة ذلك ىف ؽبم" .425"مامةاإل ـزتويل
 وحصل" ."(حتَ ف  يػ   دؿب). 427واػبرسانيني" نيالعراقي لؤلعاجم يـو كل الكرمي البيت

 ةتعماأل من( ذخ  أ) تف  ت  أك ما إُف ،عنها اغبصر ػقيضي غنائم على منها اؼبسلموف
َتّكهم ؤالءى" .("حازت" بدؿ) 429"حوتا م يد كل تز فاحتا" .428"رئاذخوال  يَػف 

 .("همكّ ف  يػَ  ـ بدال) 432"وجرياهنم أىلوىم

 ذلك ومع األشيع، ةالصيغ تنكب وإن أقوؿ بل ،أخطأ قد جبري ابن أف أقصد ولست 
 .ىذا صنيعو وراء من صدهق أسلوىب أو ىببلغ غرض اؾىن يكوف فقد

 من بدال األوؿ: "دفعان" و" اكبشد" و" اقبفل" اؿفعاأل جاءت  "انفعل" وزف وعلى 
 الدب والثالث ،"شداحت" من بدال والثاىن ،"(مسرعا رّ ف أو نفر" عىندب" )فلأج /جفل"

 خرج. "432"إليها اعبميع اقبفلف" ،431"يديو بني اقب ف لَ (: "للمجهوؿ بالبناء "دفػع" مػن
 وحضر" .433"أبيهم بكرة على مكة أىل لو شداكب مثلو يسمع َف احتفاؿ ىف العمرة إُف

                                                           
 .129ص/  423
 .122ص/  424
 .259ص/  425
 .195ص/  426
 .158ص/  427
 .272ص/  428

 .272ص/  429
 .282ص/  432
 .129ص/  431
 .114ص/  432
 .128ص/  433
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 رجاال إليو اغبراـ اؼبسجد أىل اكبشد وقد وختم، الرتاويح صلىف الطفل اإلماـ
 من رطل منهم واحد لكل واندفع وانصرفوا لو دعوا القرآف ختموا فإذا" .434"ونساء
  .435"اػببز

 كما أخرى، يغةص عادة تستخدـ حيث" لتفعّ " اؼبطاوعةيغة ص استخداـ عنده تكرريو 
 :التالية النصوص من يتضح

 لبلص،) تخلصن ال فكنا". 436"حبرىا من( اػببلص ىأ) صالتخلّ  ىف علينا ا ويسر" 
 ائبلى مرأى کافف" .437"الزحاـ الكثرية اإلبل قوائم وبني نجهوادى بني إال( نفذن ىأ

 للمصلني وال طواؼ بسببو للطائفني( يبكن ىأ ص،ل  ىَب  ) صيتخلّ  َف عاائر  مسموعا
 عز ا من لو فسألنا" .438"هبا افىواألذ األظباع شغاؿانو  األصوات تلك لعلو صبلة
 ؽبا رضى من جهازوّ  يرضها َف وإف تزوجها، رضيها فإف" .439"فيو ىو فبا التخلص وجػل

 ىذه من التخلص ىف طمعا وإخوهتا أبيها اؽفر ب راضية نفسو مع وىبرجها بلده، أىل من
 لعلهم لذلك انفس خوةواإل األب باطف اؼبسلمني. ببلد ىف اغبصوؿ ىف ورغبة الفتنة

  .442"بأنفسهم اؼبسلمني ببلد إُف صلخللت السبيل هبدوف

                                                           
 .128ص/  434
 .263ص/  435
 .12ص/  436
 .128ص/  437
 .118ص/  438
 .214ص/  439
التاُف مثبل فقد استخدـ صيغة ؾبرد الثبلثى: "خلص أحدنا ىف ذلك الزحاـ على . أما ىف النص 316-315ص/  442

. كما أنو ىف النص التاُف قد استخدـ "زبّلص" دبعىن "خّلص"، بالتشديد: "وزبّلصوا من أسرى 119صعوبة" ص/ 
 .272ص/  "اؼبسلمني عددا كثريا
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  .441"الديواف إُف أنػػػػػزلوه ما صبيع لمَ ووب    هبم يتوكلوف أعواف البحر ساحل وعلى"

 .442"لطريقهم زاد سوى يستصحبوا َف الفريضة ألداء متشخصني أكثرىم وكاف"

 بػهػا يطػػػػوفىب راسػاأم منػو تلوففوي طخيّ تي أف إُف( اؽبند جوز قشر ىأ) يدرسونو" 
 .ػوطايخ يصبػح ىأ ،443"اؼبراكب

  .444"الدنيا ىف يؤكل غبم أطيب أهنا ...فاؽاآل على ؼتطوّ  من كل من القطع وقع قد"
 تهانأس تبتصو  قد ىوىيديهم بأ افقل إليها بادروفيو  اؽبواء إُف باغبراب موفر يػانوا وك"

 ."بصوّ فت بوصوّ " من اذبهت، ىأ ،445"اجملاؿ فيو يبكن ال زحاـ ىف وىم رؤوسهم على

 .446"يديو بني العسكراف ترتب وقد الرجوع ىف أخذ"

 أولوص وىبت ىاوسوا العمرة من العبادات بأنواع معمور كلو اؼببارؾ فالشهر وباعبملة"
 .447"متميز حبظ ذلك من ونصفو

  .448"ىبلال ظنوه خياال فأبصروا اغباجب، من شعرة وتعرضت اؼبغارب، تشوشت"
 .449"منتحبا نفسو على متندما الكل وغادر"

                                                           
 .13ص/  441
 .13ص/  442
 .47ص/  443
 .98ص/  444
 .129ص/  445

 .129ص/  446
 .113ص/  447
 .146ص/  448
 .222ص/  449
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 .452"هبا رسنيدّ اؼب الفقهاء إُف ريصّ تت ؿببسة وعقارات عظيمة أوقاؼ اؼبدارس وؽبذه"
 451"اعبند غري من عندىم متعني ؿبتشم كل( "الصاحب" ببلقػ ىأ) بو يعرفوف وىم"

 ."فتعنّي  عينو" من

  صيغة عادة أخرى عبارة أو صيغة موضع ىف واؼبستعملة الرحلة ىف اؼبنتشرة الصيغ ومن
 "فّعل/ تفعيبل":

عليو  أحاؿ يسأؿ أف دوف ذلك زكاة أداء موازّ ل  "(: "ـز أل" من بدال) "ـزّ ل" ذلك مػن
 . 452اغبوؿ أـ ال"

 السلطاف على ابقّ رَ م   بو ففطي"(: "ؿبروس مراقب  من بدال" )بقّ رَ م  " كلمة ذلك من
 .453"ىالقاض على مث ال  أوّ 

 األنيقة يقةتالع اعبوامع من( طولوف بن مسجد ىأ) وىو: ""ػقلػّ ح" كلمة ذلك ومن
 قوفووبلّ  يسكنونو ةبار غاؼب من للغرباء مأوى السلطاف لةجعو  ،البنياف ةعاسو ال الصنعة

 هبذا طريقو اؿط وإف" .(لتدريسل حلقات يشكلوف ىأ" يتحلقوف" من البد) 454"فيو
 وقد"(. "طويلة رحلة ىف الطواؼ" من بدال) 455"اىو وكب يعيذاب قیلي ؼبا فيهوف التحليق

خذ أي اغبصن من طريق إال ؽبم يبق وَف بلدىم، إُف دةصاقال الطريق بنيات عليهم سدّ 

                                                           
 .225ص/  452
 .275ص/  451
 .13ص/  452
 .13ص/  453

 .26ص/  454
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 طريق ىف السري" من بدال) .456"فيو ضرت يع ليقحبت عليهم مداه بعديو  الصحراء على
 .("ىدائر  طويل

 وللمدينة" .457"عشر أحد فيها اجملتمع البلدة جوامع جميعف": "ذبميعا صّبع" ومنو 
 جامع ىف أيضا اعبامعني... وهبّمع ىذين ىف وهبّمع جامعاف...،( لص  و  الػمَ )

 عهبمّ  وفيو ،البلد داخل( العراقية" نيعال رأس" مدينة ىف)اعبامع اآلخر و " .458"ضبالرّ 
  .459"أىلو

 462"البيت من قريش تركت ىالذ من عليو رجّ وب َف ىالذ اؼبوضع وىذاومنو َحّجّر": "
 .(اجزاح أو سورا عليو تنب َف ىأ)

... رج  اغب   جبدار افتمتصلػ رخامتاف هاائز وبإ": "بضيقوالت والتشجري التوريق" ومنو
الّصَنع اليدين  وبدثو ال ما بضيقتوال والتشجري الرقيق التوريق من همايف الصانع دثأح
 .(باهناضقو  هاقوأورا األشجار سمر  واؼبقصود) 461"نيلمباعب اغد قطعاالكىف 

 وجل عز ا أحدث قد  ...اللوف صاىف أبيض رخاـ بينهما ويتصل": "التغصني" ومنو
 شكل على ىأ) 462"ةنصّ غم مشجرة الزرقة إُف مائلة غربية أشكاال خلقتو أصل ىف

 الثريا وأوقدت" .463"مغّصنة الشمع من مصنوعة ثريا لو أعدّ "(. ػافصوأغ أشجار
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 منها الصنعة ـبتلفات أربعا الشمع ثوبات من ...أحضر" .464الفواكو" ذات اؼبغّصنة
 .465"مغّصنة غري ومنها ،...الفواكو بأنواع رةمثمّ  مغّصنة رةمشجّ 

 أثناء ىف عباس حسافإ .د قاؿ. األندلس ىف أدبيا مصطلحا الكلمةع م لت است   وقد ىذا 
 اخرتعو آخر اصطبلح التسمية ىذه يوضح ولقدو عن أصل تسمية "اؼبوشح": "حديث
 ،"اؼبغّصن" اصطبلح ىو وذلك النثر، من نوع عن يتحدث وىو األندلسيني النقاد أحد
 كذلػك ظباه وقد "...الكبلـ صنعة حكاـ"إ كتاب ىف ورفالغ عبد ابن استعملو ىالذ

 الفم من يصدر ما واإلحساف النعم من يكوف وقد" ومثالو...:، دوتولّ  فروع وذ ألنو
 وى رأيو ىف صنغالتف ،"واغبروؼ باألظباء سريي ما واؼبعروؼ النعماء ومن واللساف،

( و) اؼبعروؼ/ األظباء( و) النعماء /اللساف( و) حسافاإل/ مفال( و) النعم" بيػن اؼبقابلة
 أو وحدتني ىف ذبزئة وى ىأ بالتوشيح، شبو وذ تری امک یعتفري ترتيب وىو  ."اغبروؼ

 ذو الشعر ىف حشفاؼبو  .هبا شبيهة بأخرى الوحدات ىذه ومقابلة أكثر، أو ثبلث
 .466"كذلك وأغصاف فروع ذو رنثال ىف نصّ واؼبغ أغصاف،

  .صليب شكل على مركبة ىأ. 467"صلبةم رعوالشّ : ""صليبتال" ومنو

 

                                                           
 .128ص/  464
أغصاف من ماء . ويتصل هبذا االستعماؿ قولو عن الطريق بني اغبلة وبغداد: "ويشق ىذه البسائط 129ص/  465

، وكذلك قولو عن حوض ىف وسط أنبوب يدفع اؼباء بقوة: "وحولو أنابيب صغار ترمى اؼباء إُف 192الفرات"/ ص 
 .243علو، فيخرج منها كقضباف اللجني، فكأمبا أغصاف تلك الدوحة اؼبائية"/ ص 

ـ/ ص 1981/ 6ة/ بريوت/ طد. إحساف عباس/ تاريخ األدب األندلسى/ عصر الطوائف واؼبرابطني/ دار الثقاف 466
222-221. 

 .292ص/  467
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 ذو ىأ ،468َثّمن"م   بيضأ ـارخ عمود( النيل مقياس) قياساؼب وىذا": "التثمني" ومنػو
 .أركاف شبانية

 هناية ىف( الفرعوىن اؽبيكل أعمدة رؤوس) ورؤوسها" :"والتشريف يعطوالتق الرتكني" ومن
 ؽبا ىأ) 469"الشكل ةعبدي مرّكنة فجاءت غريبا، كبتا تتكب قد ،واإلتقاف مظالع من

 كأف" .472"نةمركّ  سوطةبم فاتر بشكلو  ؼمشرّ ( اغبـر سطح ىأ) وىو" .(أركاف
 فجاءت ؛والرتاكني التقاطيع ىذه فيها أحدثت مث واحدة، شقة بنيت اؼبذكورة الشرفات

 األربعة من مركنة ...،بديعة أشكاؿ أيضا وللصوامع" .471"والشكل اؼبنظر عجيبة
 الشكل مستطيلة اعبص ىف ارميزب فيها" .472"الوضع عجيبة النقش رائعة حبجارة جوانب

   .475ص"اعب ىف عيتقاط وظاىرىا..." .474"يةصرنقال التخارمي"  .473"بيؿبار  كأهنا

  .476"مخّ مر   صغري حوض اؼبدينة دبسجد) اؼبقدسة الروضة وىفّ ج وىف": "يمخالرت " ومنو
 شبانية على( دمشق جامع لةببق اؼبتصلة الببلطات) قامت وقد" .اـخبالر  مكسو ىأ

   .477"ترخيم أبدع ةطبّ مر  أرجل وأربع... (كذا) ةمرطبّ  اثنتاف ...منها ،عمودا وستني
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 .83ص/  475
 .172ص/  476
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 ضوبرّ  اإللبريى، إسحاؽ أىب قوؿ ىف صادفت، فيما الفعل، ىذا ورد فقد وباؼبناسة،
 :ىاألندلس التاريخ فرتات إحدى ىف غوابو  واغط الذين اليهود على

 العيوف مبري إليها وأخرى                                    دارىم قردنبو ورّخم

 بدخولو نافق قد كاف الصليبيني من شاب أسري عن منقذ بن مةاألس" ػارباالعتػػػػػ" وىف
 دار ميرخّ  كاف مخّ مر  من الرتخيم وتعلم: "طويلةسنني  بو ظاىراتم قیوب اإلسبلـ

 .478"ىوالد

 .479"األريج" بدؿ" جالتأري" ومنو

 شديدا تأثريا فيها يؤثر ىأ ،482"النفوس ىف التخشيع كثري ودعاؤىم": "شيعخالت" ومنو
 ستمتاعاا اـناؼب من( حساف بن أضبد الرحلة، ىف جبري ابن رفيق)فامتنع... " . تخشعف

 خبطبة فصدع اػبطيب قاـ"  .481"والتخشيع التشويق من فيو وما اؼبسموع ذلك حبس
 فعندما"  .482"والتخشيع كريذ الت جهة من ال التوجيع جهة من النفوس أكثر ؽبا ربرؾ
 خطبف. "483"رب يا رب يا مهتواصأ يرفعوف زبشيع أو تذكري من فصل إُف يصل
 التوبة على وحضهم هموخشعّ  موذكرى الناس ووعظ االستغفار فيها واُف غةيبل خطبة

  .484"وجل عز  واإلنابة

                                                           
 .131-132االعتبار/ ص  478
 .77ص/  479
 .113ص/  482
 .122ص/  481
 .128ص/  482
 .129ص/  483
 .138ص/  484



89 
 

 تشهريا( دةج عند البشر أـ حواء منزؿ على) عليو اؼببىن ذلك فبىن": "التشهري" ونوم 
 .ذلك عن إعبلنا ىأ. 485"بذلك أعلم وا وفضلو، بكتول

 ابن من بتدسيس يلحقو اغتياؿ من خوفا عليو االحرتاس عيوف أذكى": "سيسدالت" و
 ."(سّ الدّ " من بدال) 486الثائر عليو" عمو

. 487"عيذاب بصحراء زوفيفوّ : "اؼبهلكة الصحراء ىوى ة،ز افاؼب قطع ىأ ،"التفويز" و
 .488"الليل علينا جنّ  حيث الصحراء ىف وسرنا ،...اعبمعة يـو رحَ سَ  ناز وفوّ 

 وـباطبة" ":سيدی يا" و" موالی يا" ػػػبػ اآلخرين مناداة ىأ ،"والتسويد مػػػػػػػويػلتال" ومنو
  .489"والتسويد بالتمويل لبعض بعضهم قاطبة( دمشق) اعبهات ىذه لىأ

 متسعة اغبـر عظيمة بلوط شجرة الطريق نصف ىف انواعرتض": "التدويح" و
  .492"التدويح

 قفثو  اؼبذكورة الزوج وقتل اؼبلك ىف لو عم ابن فقاـ" ":االعتقاؿ" دبعىن، "التثقيف" و
 .491"سبيلو فأطلق اؼبعتقل االبن على الرحم عطفتو اؼبذكور للثائر ابنا مث ،اؼبذكور البنا

                                                           
 .53ص/  485
 .311ص/  486
 .41ص/  487
 .42ص/  488
 .268ص/  489
 .273ص/  492
 .311ص/  491
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و  "اإلعنات" من بدال) 492"والتنكيب التعنيت هبا صدق   وردبا": "و "التعنيت والتنكيب
 .("النكب"

 من "التبتل"(.  بدال) ،493"والزىادة التبتيل من ىبلو قلما اعببل... وىذا"التبتيل": " و

 اتوف،خ اؼبلكة ا أبقى: " ى...اؼبناد ويقوؿ": "فالوص" ، دبعىن "والتسمية التحليػة" و
 ظهاراوإ باظبها إعبلنا ،حببله يوووبلّ  "،كذا شأنو من أو كذا أمره من ىالذ اؼبلك ابنة

 النداءب أصواهتم يرفعوف اعبنائز ونقباء. "494"الناس من ؽبا للدعاء اببلجواست لفعلها
 باألق ىأ) اؽبائلة خبططهم وهنمووبلّ البلدة وأعياهنم  ؿبتشمی من للعزاء واصل لكل

 اؼبدف كثرية ىوى ،ةيصقل جزيرة سأر  ة،نيسّ م ،اؼبدينة وىذه" .495("ؽبم الٌب لشرؼا
 .496"تطوؿ وتسميتها والضياع، العمائرو 

 ."(مواز  أل  " بدؿ)  497"ذلك زكاة فل ّزموا أداة" :"التلزمي"و

... األواف ىذا ىف اؼبلوؾ من( اؼبوحدين سوى من) سواىم من كل"وو "التعشري": 
 .رشالع عليهم يفرضوف ىأ ،498"لديهم مةذ كأهنم أىل  ،اؼبسلمني ذبار روفيعشّ 

 .499"ؼمشرّ  جّب م كبري حصن ىىو (: "وشرفات جرو ب لو" )شريفتوال التبيج" و

                                                           
 .159ص/  492
 .262ص/  493
 .164ص/  494
 .267ص/  495
 .296ص/  496
 .13ص/  497
 .56ص/  498
 .183ص/  499
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 جيةز ت اؼبراكب ىجّ ز ت بريح كلو اليـو ذلك وسرنا"(: "جاءز اإل" من بدال" )التزجية"و 
  .522حثيثة"

 إُف وانتهينا: "عليها أمثلة وىذه .تكررت وقد ،"(كوساؼب فرض" عىندب" )سيمكتال" و
 .521"لفالقوا كيسسب عموض ووى ،بتبنني عرؼي اإلفرنج فحصو  من كبري نصح
 حجاج يا عندكم دبا ظوافّ رب: ...لنا قاؿ". 522"مستقصى   غري سبكيسا الناس سومكّ "

 . 523"التمكيس تقتضى ذبارة عندنا أف وظن .عليكم يقعوا لئبل سنيكّ ماؼب العماؿ من

 أمثلة وىذه. "وؽب" ػػلػ صبعا" بوقات" جبري نبا استعماؿ اؼبألوفة غري الصيغ ىف ويدخل
 :نقوؿعلى ما 

 أمر األمري عند اؽببلؿ رؤية ثبوت وعند: "مكة ىف اؽببلؿ ثبوت عن كبلمو ىف جاء  
  .524"اؼبوسم ليلة بأهنا إشعارا والبوقات، بادالدبو  الطبوؿ بضرب

 وىف: "مكة أمري على الدين صبلح أخو هاعخل خلعة عػػػػػػػػػن اإلعبلف إُف اإلشارة وىف
، باغبجر أيضا انك هدبع اػبميس يـو ضحوة  دبابدو  طبوؿ تابأصو  فإذا اؼبكـر

  .525"الشريف اغبـر ىنواح ؽبا توارذب اآلذاف قرعت قد وقاتبو 

 

                                                           
 .317ص/  522
 .274ص/  521
 .274ص/  522
 .324ص/  523
 .128ص/  524
 .216ص/  525
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 وؽبا: "دينائالع اغبجاج قافلة ىف زوؽبانو  اػباتوف ركػوب عن اإلعبلف إُف اإلشارة وىف
 . 526"نزوؽبا وعند ركوهبا عند تضرب والبوقات والطبوؿ الرايات

 اؼبهداة، العروس باب عند اطنيظب واصطفوا" :صػور ىف يىبصلػ سعر  وصف ىف وقاؿ
 .527"اللهوية اآلالت وصبيع واؼبزامري تضرب وقاتبوالػ

 مع ممبّل مص إُف البلد أىل وخرج: "بالعيػد صقليػػةب شأطرابن ىف اؼبسلمني احتفاؿ وعن
 .528"وقاتبوال وؿببالط وانصرفوا أحكامو صاحب

  أف اؼبفروض كاف إنو وقالوا ،"وقاتب" على" وؽب" كلمة صبع عليو اؼبتنىب نقاد أخذ لقد
 بقولو االنتقاد ىذا على نىباؼبت ردّ  وقد .غريىا أو مثبل" أفعاؿ" على تكسري جبمع هبمعها

 الوساطة" إُف يرجع ىوالذ .والتاء باأللف إال ؽبا صبع  يسمع وَف مولدة الكلمةإف ىذه 
 استغرؽ قد اعبمعية الصيغة ىذه أثارتو ىالذ اعبدؿ أف هبد مثبل "وخصومو اؼبتنيب بني

 عبلمة" اؼبتنىب لغة" عن كتاىب ىف اعبمعية الصيغة ىذه دتعد وقد .529صفحات ثبلث
 ىف اؼبألوؼ عن التنكب إُف األحياف من كثري ىف اؼبتنىب ميل على الدالة العبلمات من

 اىوأعد  .512يقوؿ ؼبا انتباىهم ولفتامعني الس اشدىإ غ، رغبة منو ىفيوالص األلفاظ
 ىذه استعمل قد كاف إذا اؼبتنىب إف .جبري ابن عند اؼبيل ىذا على الدالئل من أيضا ناى

 استعملها حنيتنىب اؼب كاف وإذا مرات، عدة جبري ابن استعملها فقد واحدة مرة الصيغة
 يعرؼ كاف جبري ابن أف بدّ  فبل عليو وهتيجهم النقاد اعرتاض ستثري أهنا يدرى يكن َف

                                                           
 .227-226ص/  526
 .278ص/  527
 .312ص/  528

/ 1الوساطة بني اؼبتنىب وخصومو/ ربقيق  وشرح أبو الفضل إبراىيم وعلى ؿبمد البجاوى/ عيسى الباىب اغبلىب/ ط 529
 .459-456ـ/ ص 1945القاىرة 

 .43-41ـ/ ص 1987انظر د. إبرىيم عوض/ لغة اؼبتنىب/ مطبعة الشباب اغبر ومكتبتها/ القاىرة/  512
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 أخطى ابن جبري أيضا، وال ،اؼبتنىب ىءطّ أخ َف إنىن .استعملها فقد ذلك ومع ىذا،
 مستنبط. ؾبرد أنا إمبا .اؼبذكوراىب كت ىف بينت كما أخط األمر ىف فليس

 ستخدـ،ا قد بريج ابن أف إُف االنتباه ألفت أف أود اؼبسألة ىذه أغادر أف قبل أنىن على
 عظيما الناس من ؾبتمعا اينّ اع: "قولو ىف وذلك ا،أيض التكسري صبع صيغة ذلك، رغم

 ووجوىهم اعبماؿ على راكبني( اإلسكندرية) البلد أدخلوا الرـو من ىأسر  ؼبعاينة وارز ب
 .511"واؽبواأل الطبوؿ وحوؽبم اهباذنأ  إُف

 اؼبألوؼ، عن فيها وىبرج رحلتو ىف استعماؽبا جبري ابن يكرر أخرى صبعية ةصيغ وشبة
 .راىاؾب رىهب وما" مفاعيل" يغةى صوى

 النصوص ىف وذلك بالياء، األقل على موات طبس اكررى ٌبال" اعيلشم" ذلك من 
 :التالية

 اغبصر ديدذب من ذلك وحق ،اؼببارؾ الشهر ؽبذا اغبراـ اؼبسجد ىف االحتفاؿ ووقع"
  .512"ضياء وسطع نورا اغبـر تؤلأل حٌب اآلالت من ذلك وغري واؼبشاعيل الشمع وتكثري

 مصابيح اأعبلى ىف وأسرجت قناديل منها نزلت دافيع أعبله ىف طتب  ور  "
 باغبـر وأحدقت". 514"ومشعا ومشاعيل جاس ر   كلو ذلك للّ وج  " .513"ومشاعيل
  .516ج"اؼبسر  الشمع من ليمشاع كلها ليلةال تلك اغبراـ اؼبشعر قدتوا. "515"اؼبشاعيل

 من اوةقش تبصر فبل ،أيديهمب الةالرجّ  يبسكها موقدة دبشاعيل بالليل وإسراؤىا"
                                                           

 .34ص/  511
 .122ص/  512
 .127ص/  513
 .129ص/  514
 .131ص/  515
 .155ص/  516
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  بغري ،"مشاعل" على "مشعل" معأف ذب   واؼبألوؼ. 517"لعَ شّ م   هااموأم إال اواتشالق
 مشاعلو إيقاد ىف الرسم جرى: "عبلف ىكذا ،األقل على مرة جبري، ابن صبعها وقد ياء.

 رمضاف من وعشرين عبس ليلة اؼبذكور الرسم على عوومش وثرياتو( ـاغبػػرا ػداؼبسج ىأ)
 .518"ماؼبعظ

 كلها مثقفة الفناديق، كأهنا مرتفعات( دمشق قيساريات) ىوى": "قناديالف" ومنو
 ،اؼبألوؼ على رياج" فندؽ" كلمة صبع إف .519"القصور أبواب كأهنا حديد وابأبب
 .522(اغبساب) صحيفةى وى ،"فنداؽ" صبع أهنا فاؼبفروض" ناديقف . أما"فنادؽ" ىى

 . 521كلمة "فندؽ" أيضا على "فنادؽ"  جبري ابن صبع وقد

 َوال َقَناط ري  ﴿ومنو "قناطري"، الٌب وردت ىف القرآف صبعا لػػػػ "قنطار"، وذلك ىف قولو تعاُف: 
ة": "ومن صبلة ر ط، لكن ابن جبري جعلها صبعا لػػػ "قن522﴾َوال ف ض ة   الذ َىب   م نَ  ال م َقنَطَرة  

سبشى ميبل إال  طريقهم إُف بغداد، فبل تكاد الدواعى الفرتاقهم كثرة القناطري اؼبعرتضة ىف
"فلو  .523وذبد قنطرة على متفرع من الفرات؛ فتلك الطريق أكثر الطرؽ سواقى وقناطري"

. وباؼبناسبة فقد استعمل 524زاحم ذلك البشر تلك القناطري دفعة ؼبا فرغوا من عبورىا"
 .525ابن جبري ىذه الكلمة صبعا لكلمة "قنطار" أيضا: "أنفق فيها قناطر الذىب"

                                                           
 .165ص/  517
 .133ص/  518
 .161ص/  519
 ، وتاج العروس، واؼبنجد/ مادة "فندؽ".112-111انظر عبد القدوس األنصارى/ مع رحلة ابن جبري/ ص/  522

 .123انظر مثبل ص/  521
 .14آؿ عمراف/  522
 .191ص/  523
 .191ص/  524
 .326ص/  525
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"وكاف ىذا اعبامع اؼببارؾ )جامع دمشق(... مزخرفا بأبدع زخاريف ومنو "زخاريف": 
 .526البناء اؼبعجز الصنعة"

ومنو "خواتيم": "وسطحو )سطح قرية بيت الىية القريبة من دمشق( كلو مفروش 
. "وداخل ىذه القبة... 527بفصوص الرخاـ اؼبلونة، منتظم كلو خواتيم وأشكاال بديعة"

ببعض... أبصرنا من تلك اػبواتيم اػبشبية خاسبا  خواتيم من اػبشب منتظم بعضها
 .528مطروحا جوؼ القبة"

وُف من الرحلة، وذلك ىف خندؽ" ىف الطبعة العربية األوقد وردت "خناديق" صبعا لػػػػ "
 اهحضيض"مستندة إُف جباؿ قد انتظمت "مسينة" الصقلية:  مدينةابن جبري عن قوؿ 
 .532"خنادقها"ولكنها ىف طبعة بريوت: ، 529"ايقوخناد

ادة "الياء" ىف ىذه الصيغة اعبمعية؟ لقد سبق أف كررت يز واآلف ىل أخطأ ابن جبري ىف 
اف اؼبألوؼ أال تكوف شبة ياء. وىو ما يعىن أف زيادهتا ليست خطأ، وإف جاءت على 
خبلؼ اؼبألوؼ؛ وأقصد باؼبألوؼ رأى البصريني، الذى كتبت لو السيادة ىف النحو 

. ابن جبري إذف هبرى ىف ىذه 531يوف فإهنم هبوزوف زيادة ىذه الياءالعرىب. أما الكوف
 اعبموع على مذىب الكوفيني.

 
                                                           

 .241ص/  526
 .249ص/  527
 .265ص/  528
 .326/ ص 1رحلة ابن جبري/ ط 529
 .296رحلة ابن جبري/ ط بريوت/ ص/  532
، وإبراىيم 218، 214/ ص 4انظر يف ىذا ؿبمد عبد العزيز النجار/ ضياء السالك إُف أوضح اؼبسالك/ ج 531

 .44عوض/ لغة اؼبتنىب/ ص 
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 وقد قاؿ الشاعر:

 تنفى يداىا اغبصى ىف كل ىاجرة                    نفى الدراىم تنقاد  الصياريف

و "صريىف"( على "دراىم" و "صياريف" بزيادة ياء، بدال أجامعا "درىم" و "صريؼ" )
و "صيارفة"(، وإف كاف قد قيل ىف "دراىيم" إهنا صبع أ"دراىم" و "صيارؼ" ) من

 .532"درىاـ"

وقد وجدت أيضا ؿبمد السنوسى ىف رحلتو اغبجازية هبمع "باعث" على "بواعيث"، 
 . وىذاف بعد ؾبرد مثالني.533بإضافة ياء إُف "بواعث"

 صيغة "أفعلة". على كبو بارز عند ابن جبري وىى وىناؾ صيغة صبعية أخرى تتكرر

من ذلك "أزودة" )صبع "زاد"(: "وكاف أكثرىم متشخصني ألداء الفريضة َف يستصحبوا 
 .534سوى زاد لطريقهم... وأمر اؼبسلموف بتنزيل أسباهبم وما فضل من أزودهتم"

"وػباتوف ىذه أفعاؿ من الب كثرية ىف طريق اغباج: منها سقى اؼباء للسبيل؛ عينت 
ضحة، ومثلها للزاد. واستجلبت ؼبا زبتص بو من الكسوة واألزودة لذلك كبو الثبلثني نا

 .536معارؼ يرتكوف أزودهتم عندىم" . "ولو هبا535كبو اؼبائة بعري"

 

                                                           
مر كلو "شرح قطر الندى وبل األ ىذا البيت نسبة سيبويو للفرزدؽ، وإف كاف ىناؾ من يقوؿ إنو ليس لو. انظر ىف 532

 ، و"تاج العروس"/ مادة "صرؼ"، و "درىم".124الصدى" ألبن ىشاـ/ ربقيق ؿبمد ؿبىي الدين عبد اغبميد/ شاىد 
 .94/ ص 1الرحلة اغبجازية/ ج 533
 .13ص/  534

 .162ص/  535
 .183ص/  536
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ب غ"(: "وقد انتظمت صبيَعو التصاوير  البديعة واألصبغة  ومن ذلك "أصبغة" )صبع "ص 
"وخ لطت هبا أنوع من . 538. "قد ز يّػَنا برسم يتضمن أنواعا من األصبغة"537الغريبة"

 .539األصبغة الغريبة"

ومنو "األنصبة )صبع "نصاب"، وىو اؼبقبض(: "ىف أيديهم اؼبساّؿ الطواؿ ذوات 
 .542األنصبة"

 . 541(: "تطؤىا األقداـ وسبتهنها بأنعلتها العواـ""ومنو "أنعلة" )صبع "نعل

"أظبطة" )صبع "ظباط"، أى اؼبائدة(: "يتصل منها أظبطة بني الصفا  كومنو كذل
 .542واؼبروة"

ن، وزير صاحب اؼبوصل(... ي(: "وابتىن )صباؿ الد"كرية" )صبع "كراءومنو أيضا "األ
 . 543فناديق عينها لنزوؿ الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف أحدىم عن تأدية األكرية"

 بنيتوا بر وض الزاىر، اإلسبلـ سيف بنزوؿ اػبب شاع وقد""(: بناء" صبع) "األبنية" ومنو
 .544"اغبـر إُف وصلت قد العسكر من ومقدمتو فيو،

 طبسة وىو" .545"أباطة طبسػة منو القبلى اعبانب ىف"(: "ببلط" صبع)  "طةاأب" ومنو

                                                           
 .36ص/  537
 .172ص/  538
 .235ص/  539
 .39ص/  542
 .92ص/  541
 .98ص/  542
 .123ص/  543

 .124ص/  544
 .188-187ص/  545
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 ." ببلطات" على" ببلط" صبعو فالغالب ذلك ومع. 546"ةطابأ

 تلف توالتفم( غريةص سوار) ياتر  ب  وَ س   ربفها: "(سوار" صبع)" أسورة" ذلك ومن
 .547"ـبروطة كأهنا ،األسورة

  ...فمنها... ما ىو معنيكثيػرة أوقاؼ اؼبباركة وللربوة"(: "كساء" صبع" )أكسية" ومنػو
  .548"بالليل األغطية برسم لؤلكسية

( مارستاف عن والكبلـ ،عليػو قائموف مشرفوف) مةوَ قػَ  دلو: "("زماـ" صبع" )ةأزمّ " منو
 وبتاجوف الٌب اتقفالن وعلى اؼبرضى أظباء على اتوية( السجبلت) ةاألزمّ  بأيديهم

  .549"ذلك وغري يةذواألغ األدوية ىف إليها

 بعضها فإف تعليق ىأ ريتث ال اعبموع ىذه بعض كاف وإذا ،صبعو استطعت ما ىذا
 عند فيو وردت ىالذ السياؽ مثل ىف" كراء" إفراد ىو اؼبعتاد إف .ذلك يستدعى اآلخر

اد" أزو " :الرتتيب على ىو سىايقالصبع "صبغ" و "نعل"  أف كما .صبعها ال جبري، ابن
 ؼباذا ولكن ؛"زاد" ػػلػ ىساقي غري صبع ىى" أزودة" إف نقوؿ ىل ."نعاؿ" و "غػػػػػػػا صبأ" و

 وىنو  ،"صبغ" ترؾ ماذالف ؟" صباغ" صبػػع" أصبغة" إف نقوؿ وىل ؟ىالقياس ترؾ
 وابج ال ؟ اعبمع صبع ؼباذا ولكن اعبمع؟ صبع "أنعلة" ىى إف قوؿن ىل مث ؟"صباغ"

 الٌب ،"ببلطات" ىو األذف إليو ترتاح ىفالذ" ببلط" . أماغريه إُف اؼبألوؼ ترؾ أنو إال
 .أيضا" أبلطة: "قاؿ فقد ذلك ومعفعبل  األحياف معظم ىف استخدمها

                                                           
 .221ص/  546
 .241ص/  547
 .252ص/  548
 .255ص/  549
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 بفتح " )فَػَعلة"صيغة  الرحلة ىف تكررىا بكثرة االنتباه تلفتومن صيغ اعبمع أيضا الٌب 
 ىف الساَف اعبمع صيغة من بدال" فاعل" ػػػػلػصبعا  ؽبا استخدامو رر تك اُف ،(والعني الفاء

 .شيوعا أكثر رىخأ تكسري صبع صيغة أو األحياف بعض 

 فيهػا يسكنوف مةوَ قػَ  هبا لكّ و   قد(: "وففر شاؼب ىأ ،"ئموفاق"بدؿ" ) مةوَ قػَ " ذلك منو 
 دينارا الثبلثني كبو ائدفال من صردب العاص بن عمرو عبامع أفلنا  وذكر" .552"ووبفظوهنا

. 551"فيو أةرَ والقَ  وأئمتو وتندَ وسَ  مووَ قػَ  ومرتبات مصلحتو ىف رؽتفت يـو كل ىف مصرية
 يديو وبني اؼبؤذنني، مةقوَ  من رجبلف يبسكهما سوداويػػػػػػػن رايتني بني ايدرو  يتهادى"

 يقـو ما واؼبنازؿالفنادؽ  تلك مةوَ قػَ  على وأجرى" .552"مةوَ القَ  أحد ساعيا
  .554"يةذواألغ األدويةبخ طػ يتناولوف مةوَ قػَ "وبني أيديهم  . 553دبعيشتهم"

 .555"اغبزمة اؼبلوؾ تدابري من عجيب بريدت ذلك ىف لو": "مةزَ حَ " ومنو

  .556"الظلمة ىؤالء أيدى على خذآل وا"(: "ظاؼبوف" بدال) ظََلمة"" ونوم

 بكرة اؼبرضى أحواؿ بتفقد يتكفلوف خدمة مالقيّ  ذلػػػك يػػػػدى وبيػػػن": "َخَدمة" ومنو

                                                           
 كل شهر".   : "واعبرايات متصلة لقّوامها ىف22صفحة  . وقد استخدـ  "قّواـ" ىف22، 22ص/  552
"نزىة اؼبشتاؽ" لئلدريسى )اعبغراىف العرىب اؼبسلم( عن مصحف عثماف، الذى كاف موجودا  . وقد جاء ىف24ص/  551
صبيحة كل يـو صبعة، ويتوُف إخراجو رجبلف من قَومة اؼبسجد"، نقبل عن   رطبة: "وىذا اؼبصحف ىبرج ىفجامع ق ىف

 11ص  . وجاء ىف44لعبد ا كنوف/ مكتبة اؼبدرسة ودار الكتاب اللبناىن/ بريوت/ ص   " الشريف اإلدريسى" كتاب
 نفيسة دبصر: "ولو أيضا خ ّداـ وقومة". من "مستفاد الرحلة واالغرتاب" للتجيىب السبٌب، عن جامعة السيدة 

 .72ص/  552
 .124-123ص/  553
 .221ص/  554

 .27ص/  555
 .39ص/  556
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 الشمػع أنوار سكوفيب اػبدمة من طائفة بناؼب درجات ىف يديو وبني. "557"وعشية
 .559"تػوَدموخَ  ةدعبيػ وكثرة ...وأهبتو عددهق ىف عجيب الرجل ىذا وأمر"  .558"بأيديهم

 بو أعلمنا" .562"الرقاب ويتخطوف الصفوؼ ىبرتقوف اػبدمة من مردة اعبمع وابتدر"
 . 561"بو نيصّ اؼبخت خدمتو أحد

 .562مرات عدة ىالسنوس مد" اغبجازية الرحلة" ىف الكلمة ىذه صادفت وقد

 األجواد األكابر إليها يسبقو َف الٌب ...السنية اآلثار من ...الرجل وؽبذا": "ةاػر الػػػػػػسّ " و 
 .563"حصاءاإل وتفي ما.  ...األؾباد وسراة

 فتغص" .564"ناحية كل من أةرَ القَ  ألصوات اؼبسجد جتػر يف": "(اءقرّ " بدؿ" )قرأة" ومنو
 .565"صبعة كل بالقرأة اػبانقة

 وذلك الطبى، جرير ابن كثريا اللفظة ىذه يستعملوف كانوا الذين القدماءاب الكت ومن
 اؼبختلفة.راءات الق عن كبلمو عند اؼبشهور تفسره ىف

 

                                                           
 .26ص/  557
 .129ص/  558
 .179ص/  559
 نفس الصفحة كلمة "خ ّداـ" أيضا.  . وقد استخدـ ىف179ص/  562
 .322"مستفاد الرحلة واالغرتاب"/ ص  . وقد ورد ىذا اعبمع ىف298ص/  561
 .275، 243/ ص 1ؿبمد السنوسى/ الرحلة اغبجازية/ ج 562
 .123ص/  563
 .122ص/  564
، على 257، 178، 129، 24ص/  نفس الصفحة كلمة "قػ رّاء" أيضا، وكذلك ىف . وقد استخدـ ىف263ص/  565

  سبيل اؼبثاؿ.
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 لريحلف ربناغم أةشَ نَ  من حبَل الفَ  شاء فمن(: " "شئوفنا" بدؿ" )َنَشأة" أيضا ذلك ومن 
 .566ىذه الببلد" إُف

اب" للتجيىب السبٌب   واالغرت  اؼبرحلة مستفاد" ىف وردت اعبمعية الصيغة ىذه وعلى
  .568"وازع" صبع ،"َعةزَ وَ " و ،567"(القصر) حاجب" صبع"َحَجبة"، 

 عىنم ىف" أعاد" و" صار" معىن ىف أحياناعاد" "امة للفعل استخد باب أيضاال ىذا ومن
 اؼبشهور خبلؼ ذلك ولكن الفعل، ىذا معاىن أحد نوإف ،ىذا خطأ إف أقوؿ وال" رّي ص"

 :أمثلة بعض وىذه .الشائع

رَجال الشمع من يلعمشا كلها ةلالليػ تلك اغبراـ اؼبشعر تقدوا"   سجدهم اوأم ،ػم س 
  .569"بو نزلت ػهػالكسماء  ال كواكب أف ويإل ظرالنل خيلفي ،وران ولک فعاد اؼبذكور

فتعود " .572"ويفقامهم م هبم اغبـراد ع( ةعطاالسضاءة اإل صفة)صفة ال ىذه وعلى"
 اؼبوسم أياـ وىف". 571"فردةنم أوُف النحر يـو ىوى أخرية، ىذين اليومني ىف العقبة صبرة
إُف  البّ من و  العقيق، إُفدقيق ال من فيو باعظيمة يع اقسو  ...اغبراـ اؼبسجداد ع كلها

  نصف اغبظّ ىف أوال الصحابة ورةقصػػػمػ وكانت" .572"السلع من لكذ غري إُفالدّر، 
أعيدت الكنيسة كلها مسجدا صارت مقصورة  الكنيسة... فلما من ىاإلسبلم

                                                           
 .258ص/  566
 .445، 279، 264مستفاد الرحلة واالغرتاب/ ص  567
 .328ص/  568
 .155ص/  569
 .155ص/  572
 .156ص/  571
 .162ص/  572
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 والصاغبني األنبياء دبدفن متصلة ةدوى) ىىو " . 573الصحابة طرفا ىف اعبانب الشرقى"
 بو حدثنا ما أعجب ومن. "574"لو قرارة تداع حٌب اؼباء من زبلو ال( دمشق خارج

 ىف تقع ياتنالنصرا من اإلفرقبية أف( مسلم وىو صقلية، ملك خدمي) اؼبذكور يبوخد
 .575"مسلمة اؼبذكورات ىاعبوار  تعيدىا: مسلمة فتعود قصره

 الٌب األلفاظ بعض يستخدـ أنو أحيانا اؼبألوؼ عن أسلوبو ىف جبري ابن خبروج يلحق وما
 . بالعكس والعكس التذكري، بصيغة ،نيثهاتأ ألف

 اؼبذكور اؼبؤذف قلده درجة أوؿ ىف صعوده فعند"(: "نعل" بدؿ" )علةن" ذلك مثاؿ
 أف سبق أنو مع .576"اغباضرين هبا أظبع ضربة فيها سيفو علةنب ضرب مث .السيف

 بنعل يضرب اؼبنب صعوده وعند: "فباثل موقف وصف ىف التذكري، بصيغة استخدمها
 . 577"صاتنباإل افيذإ كأهنا اغباضرين هبا يسمع ضربة وئارتقا أوؿ ىف اؼبنب وفسي

 القرصة سقوط يتمكن حٌب اؼبوقف من ينفر ال واؼبتحفظ"(: "قرص" بدؿ" )قرصػة" و
 يتمكن حٌب ينفر أال يقتضى عنو ا ىرض مالك مذىب ألف" .578"الشمس من

 أيضا استعملها فقد ذلك ورغم. 579"اؼبغرب وقت ووبني الشمس من رصةقال سقوط
 تلك على الناس زاؿ فما" :ذلك بعدآخر  موضع وىف الصفحة نفس ىف التاء بدوف

                                                           
 .239-238ص/  573
 .247ص/  574
 .299ص/  575
 .72ص/  576
 .25ص/  577
 .151ص/  578
 .153ص/  579
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 فبل" .582قرصها وسبّكَن وقت اؼبغرب" آخر سقط أف إُف وجوىهم تلفح والشمس اغبالة
 قد القارىء لولع ،581"الشمس قرص يسقط أف إُف متضرعني داعني واقعني يزالوف
 ط قرصػػػ)ػػة( الشمس".قو س" ىىو  اؼبواضع، ىذه كل ىف واحدة العبارة أف الحظ

 األوقاؼسوى  البلد هبذا للسلطاف فائد وال"(: ""فائدة  بدؿ" )فائد" كلمة ومنو
  .583"ابري كفائدا   ذلك من لو إف" .582ه"و جالو  ؽبذه لوبَ ق   من نةاؼبعيّ سة ابّ 

 قابلت وقد. 584"اؼبسلمني من لجر  وتمطبخ ىف ظرالنا"(: "مطبخ" بدؿ" )مطبخة" و
 نبا ىأ) مطبختو وراتب: "للتجيىب السبٌب" واالغرتاب الرحلةتفاد مس" ىف الكلمةذه ى

 .585"دينار ألف يـو كل( طولوف

 قدرة على يدؿ إحكاما ذلك وأحكم": "(االستطاعة" مكاف ىف" )االستطاع" و
 "لعلها :بلائق اؽبامش ىف الرحلة لفاطأ ارحش علق وقد. 586"االستطاع ةو وق االتساع

ابن  استعماؿ ىف وقول ما ولكن ."اللغة ىف( االستطاع) للفظة وجود الألف  اؼبستطاع،
  .587"والقدرة االستطاعظم ع على تدؿ": قولو ىف وذلك ل،قاأل على ثانية مرة ؽبا جبري

                                                           
 .153ص/  582
 .264ص/  581
 .16ص/  582
 .89ص/  583
 .298ص/  584
 .6مستفاد الرحلة واالغرتاب/ ص  585
 .184ص/  586
 .189ص/  587
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َتَدى ال الٌب  ةز افاؼب ىف، أى "ؾَب َهل" بدؿ" )ؾَب هلة" ومنو   من كاف وردبا: "(هبا يػ ه 
  .588"طشاع ويهلك لضفي قدميو على لةهاجمل تلك فعسيت من اغبجاج

 ىأ) ارتفاعو: ""(الوجو" و" اعبانب" دبعىن، أحيانا" حةف  صَ " موضع ىف) "حف  صَ " ومنو
 الركن إُف ...الصفا باب يقابل ىالذ( اعبانب ىأ) حف  الصّ  من اؽبواء ىف( اغبراـ البيت

 وبف ىالذ حف  الصّ  نصف يقابل ...األعمدة فأحد" .589"ذراعا وعشروف تسع اليماىن
 الصفح يقابل ...والعمود ا،خط ثبلث مقدار الصفح وبني وبينو ،اليمانياف الركناف بو

 عشر شبانية منها ينبري الك الصفحني وىف"  .592"والشامػى ىالعراق الركناف بو وبف الذى
 ... إٍف.591"عشر ستة الصغريين الصفحني وىف( سرتا)

 يبلغ وال أدناىا دوف الطرؼ رسحػػػين األرض من بسيطة ىف ومشينا" قولو ومنو
 .إياىا استعمالو يغلب الٌب" بسيط" من بدال .592"مداىا

(: األحياف من كثري ىف( واإلقامة النزوؿ مكاف ىأ" )لّ حػَ ػَ م" ؿدب) "ةلّ حَ ػَ م" ونوم 
 ؿبلة من اؼبقدسة الكعبة كسوة سبقت" .593"اؼبنظر صبيلة ىالعراق األمري ؿبلة وكانت"

 األمري ؿبلة إُف نامسري  كاف ...األحد يـو عشىّ  وىف" .594"مكة إُف ىالعراق األمري
 . 595"ىالعراق

                                                           
 .46ص/  588
 .59ص/  589
 .62ص/  592
 .61ص/  591
 .181ص/  592
 .151ص/  593
 .157ص/  594
 .162ص/  595
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 .إٍف ...596"عدده وبصى ال صبع ...العراقية الة وهبذه"

 بالفضة ىمطل األعلى نصفو مػن كلػػو تيالب ودائر(: "أحيانا "دائرة" ؿبل)" دائر" و
 فيها غرز األطراؼ حديدة دبسامري كلو اراب دائر رػمّ وس". 597"اؼبستحسنةذىبة اؼب

 . 598"كلو باراب فاستدار الشمع

 و .599"مستلمني جنباهتا بلرت و  مسلمني، بإزائها وقفنا"(: "ةبر  تػ  " دؿب" )بر  تػ  " و
 و. 622"اغبديد مقامع بأيديهم قالبوالص والفتياف"(: "الصقالبة" دؿب" )قالبالص"
 منها يزيد ال  ...األنػػػػػػػابيب واتذ الزجاجات فيها ووضعت"(: "أنبوبة" بدؿ" )أنبوب"

( كباس) رف  ص   أنبوب ىالرخام اغبوض وسط وىف" .621"القد ىف أنبوب على أنبوب
 . 622"ةمالقا من أزيد اؽبواء إُف فريتفع بقوة اؼباء يزعج

 ن  ج   قد هبا والبح" .623"اجوعب أوؿ على الغربية والريح"(: "اجةعب" بدؿ" )اجعب" و 
  .624واستشرى عباج و"

 ،"وظيفة" بدؿ" وظيف" كلمة مرة من أكثر يستخدـ ،مرّ  فيما ،حبري ابن انرأيػ كمػا
 .أيضا األخرية ستخدـا كاف وإف

                                                           
 .163ص/  596
 .62ص/  597
 .128ص/  598
 .167ص/  599
 .171ص /  ، وقد سبقت ىف177ص/  622
 .132ص/  621
 .243ص/  622
 .285ص/  623
 .288ص/  624
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"( اؼبطر مياه لتجميع اؼببىن اؼباء حوض" دبعىن" )َمص َنع" استعمالو عن يقاؿ ذلك ومثل
 .أيضا ىذه استخدـ قد كاف ،وإف"َمص نعة" مكاف ىف مرات عدة

 وقد. "الصوت" بتأنيث ،625"وتضعف ؽّ تر  وصوتو تكف، ودموعو: "قولو أيضا ومنو
 ىوى األوُف، الطبعة إُف رجعت اؼب لكىن النسخ، خطإ من ىذا أف البداية ىف تننظ

لو قا فبا أعلم وكنت أيضا، بالتأنيث أهنا تدووج ،اؼبستشرقني طبعة عن مأخوذة
 ىف ىى تكوف أف تكاد ،معوُف عليها ٌبال ىوى ،بريوت طبعة أف ىاألنصار  عبدالقدوس

 اققني ؤالءى كل كتيس أف إذ ال يعقل ،الظن ىذا تزعزع 626نصار حسني.د طبعة
فإذا  ذلك، ىف اغبق وجوألستبني  العربية اؼبعاجم بعض إُف رجعت مث اػبطإ. ىذا على

 كثري الطائى:بن   لرويشدىو و  الشعر، من البيت ىذا على أعثر ىب

  627الصوت؟ ىذه ما :سدأ بنی سائليتو                 مطزجى اؼب الراكب أيها يا 

 متابعا قصدا، الصوت تأنيث قصد قد جبري ابن يكوف أف احتماؿ عندى قوى فعندئذ
 ذبنب ىف منو رغبة قراءاتو، ىف صادفو يكوف أف يبكن افب غريه أو البيت ىذا ذلك ىف

 رأينا. اممثل األحياف من كثري ىفدنو ديىو  كما اؼبألوؼ، الشائع

 الشعرية، الضرورة على ضبلو رغم ناى التأنيث سيدة نبكا اللغويني، بعض حقباست وقد
 الضوضاء" أراد الشاعر أف إُف البيت ىفالتأنيث  الصحاح"" وّجو اعبوىرى ىف  وقد

 مابػفر  ذلك ومع ."العروس تاج" صاحب يبدو ايمف ذلك ىف وتابعو "،ةغاثواالست واعبلبة
 تذكر أظباء العربية اللغة ىف اؾوىن .العلماء ىؤالء إليها يتنبوَف  لغة الصوت تأنيت كاف

                                                           
 .117، وىف الطبعة األوُف ص /122ص/  625
 .342رحلتو/ ص  انظر مع ابن جبري ىف 626
 انظر "الصحاح" و "تاج العروس"/ مادة "صات". 627
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 و "راطصالػػ"و" السيل" و" الطريق" و" نبطال" و "السوؽ" مثلذاتو،  الوقت ىف وتؤنث
  .بينها من وتالص يكوف وقد ،628"الزقاؽ"

فظة الل مايرتؾ كثريا إنو بل ،اغبد ىذا عند اؼبألوؼ على جبري نبا خروج قفي وال
 .والشيوع األنس من اغبظ قليلة إُف أخرى اؼبأنوسة

اغبج  جبدار لتافصمتامتاف رخ وبإزائها": "اؼبقص" من بدال" مػػػػػػػافلَ اعبَ " يقوؿ نراه ثبلم 
ال  ما والتقضيب والتشجري الرقيق التوريق من فيهما الصانع أحدث زابيللم اؼبقابل

يديو،  بني نواصيهم فيلقوف" .629"ني  مَ لَ باعبَ  قطعا الكاغد ىف دينيال وبدثو الّصَنع
 .612"يةصنا ناصية وهبزىا منيلَ جَ  فيستدعى

 ىو" ملَ اعبَ " ألف ،"منيلَ جَ " اؼبقص وظبى ؛قطع ىأ ،"ملَ جَ " من مأخوذة الكلمة وىذه
 "shoes"و" glasses"و" trousers" كلمات يشبو ىذا ىف وىوشقيو.  أحد

 .اإلقبليزية

 : وىو الكلمة، ىذه فيو وردت اؼبشهور، ىلىااعب الشاعر ،ىالعبس لعنرتة يتب وىناؾ

 مولػعىش  باألخبار مافلَ جَ                      ورأسىَي ح  ػَ ل كأف اعبناح، ؽر  حَ 

  قديبة. " قصاؼب"ػػػػػ لػ التسمية  ىذه أف علىفبا يدؿ 

                                                           
 انظر مثبل "تاج العروس"/ مادة "ساؽ"، و "الصحاح"/ مادة "زقق". 628
 .64ص/  629
 .178ص/  612
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 لو يتأتى من فمنهم ،هجسد سائر إدخاؿ يعاًف مث": "كبافة" بدؿ ،"افةَقضَ " ويقوؿ
 . 611قضافة بدنو" حبسب

 هزّ ل قوة ىف إببلغا إليو صقةاؼبل صاصالر  أعمدة بو تفوح": "الضغط" بػػػدؿ" اللزّ " و
 لزّ  من فكابد" .613"اؼبضيق ذلك ىف بدنو من اللّز  ما يكابده إُف زائدا. "612ورصو"
 . 614"ومشقةعنتا  الزحاـ

 الصفرة إُف لوهنا عن تنفتح نكت فيهما اؼبنتظر غريبة وكلتانبا" :"نػ َقط" بدؿ" تكَ ن  " و
 الذىب حلّ  من البيدؽ ىف تبقى الٌب بالنكت األشياء أشبو ىوى ،ذبزيع كأهنا بلقلي

 .615فيو"

 فإذا": "الواضحة وؿبجتو الطريق وسط" بدؿ  "وضح" و ،"ارربل" من بدال" عفَ رَ " و 
 من ناع  فػ  رَ  كاف ...الثبلثاء يـو ظهر وىف" .616"ليلتهم وأسروا رفعوا عشيةىف  كاف
  . 617"الوضح على سالكني... ؾباج

  .618"والرباع الديار هبا لواثتأ": "لكتام" بدؿ" لتأثّ " و

                                                           
 .94ص/  611
 .66ص/  612
 .94ص/  613
 .118ص/  614

 .65ص/  615
الرحلة واالغرتاب" للقاسم التجيىب السبٌب قبد الفعل "رفعنا من )اؼبكاف الفبلىن(" قد تكرر  مستفاد. وىف "57ص/  616

 ، مثبل. 224، 223، 222عددا من اؼبرات. ص/ 
 .44ص/  617
 .46-45ص/  618
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 ضّ نا أو سلع من لديو عما واحد كل وسئل"  :"والفضة الذىب نقد" بدؿ" ضّ النا" و
 ."622مالو وناضّ  ذخائره نفيس ـقدّ " . 619"كلو ذلك زكاة ليؤدى

 .621"نقش أو صورة وفيو إال إبرة وال إشفى مغرز فيو وما" ":زرَ خ  اؼب  " بدؿ" ىفَ ش  اإل" و
 .622"واألوزاع واألتباع اـاػبدّ ": "أتباع" بدؿ" األوزاع" و

 ؼتصاد وقد .لفظها من ؽبا واحد وال واعبماعات، الناس من الفرؽ ىى  "األوزاع" و 
 ىالسباع أضبد اؼبرحـو ىالسعود األديب كتاب الفقرات ىذه أكتب وأنا فتحت أف
( الكتاب تبلمذة يقصد) وكنا: "يقوؿ عشرة السادسة الصفحةىف  بو فإذا ،623ى"ماأي"

 مستخدماتتنوع حقائقنا بتنوع أقيامنا االجتماعية"،  ،اعاز أو  الكتاب فقيو نظر ىف
 .جبري ابن فعل كما فيو يتجوز وَف اؼبعجم عليو نص كما معناىا ىف" األوزاع"

  .624"بالتقييد ريهامطو  يسود( الكاتبى أ) دواؼبقيّ ": "الصحف" بدؿ" ريامالطو " و 

 أو الرجل حياة ىف مرتددا ...مذكورا حساف ابنفقاـ ": "السقطة" بدؿ" ةبالوج" و 
 .625"الوجبة تلك لشدة موتو

 

                                                           
 .13ص/  619
 .148ص/  622
 .37ص/  621
 .74ص/  622
 ـ.1982ىػػػ ػػػػػ 1422/ جدة/ 78/ سلسلة "الكتاب العرىب السعودى" رقم 1ط 623

 .125ص/  624
 .121ص/  625
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 .626"أخػر تراويح إلقامةاد ع وركع األسبوع من فرغ فإذا": "السبعة" بدؿ" ػػوعباألس" و
 رضا رشيد ؿبمد أف الحظت وقد .627"أسبوع لطواؼ عادوا تسليمتني من فرغوا فإذا"

 أسبوع) وصبعا إفرادا الطواؼ عن الكبلـ عند اللفظة ىذه يستخدـ اغبجاز إُف رحلتو ىف
 الٌب" بسيط" كلمة ىف كما جيب، بابن ذلك ىف متأثر أنو ُف ويبدو. 628(أسابيعػػػػػػػ 

 مستفاد ىف دهتاجو  كما .ريبج ابن عن قلنال الرحلة ىذه ىف أكثر أنو ذلك .مرت
 معو حبطيص كاف اؼبؤلف ىذا فإف ةباسنوباؼب .629السبٌب للتجيىب" واالغرتاب الرحلة
 .كتابو ىف موضع من أكثر ىف عليها وعلق اغبجاز، إُف ىذه سفرتو ىف جبري ابن رحلة

 طايسل اؼبشبعة اػبرؽ من كرة منهم كل بيد وضعت وقد": "الزيت" بدؿ" طيالسل" و
  .632"الشرفات رؤوس ىف متقدة فوضعوىا

 وأمواؿ عظيمة بأحواؿىف جبلب مشحونة  البحر وركب" :"الثروات" بدؿ" األحواؿ"و
 لو هبت  نا ىوالذ واتساعا، كثرة توصف ال فحالو وباعبملة" .631"كثرة ربصى ال

 .632"أكثر

ط" و   إليو فيهطع": "الزاد منهم دفن الذين" بدؿ" اؼبرملوف" و" عر يس" بدؿ" عيػ ه 
 .633"فيمؤلوهنا وأباريقهم قرهبمب واؼباء الزاد من لوفماؼبر 

                                                           
 .123-122ص/  626
 .123ص/  627
 .133انظر "رحبلت اإلماـ ؿبمد رشيد رضا"/ ص  628
 .227الرحلة/ ص  مستفاد 629
 .131ص/  632
 .148ص/  631
 .148ص/  632
 .164ص/  633
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 اؼبستوفز من ىويستدع البصر قفيستو  فيها حسن فبل": "التوقف" بدؿ" لةالعق  " و 
 .634"لتهاجد إال والنظر العقلة

 ؼبركب فليس  ...جبزيرتو السواحل جبميع اؼبراكب بعقلة صقلية ملك من أمر ووصل"
  .635"للسفر يلبس

 .636"الصباح إُف وأسأدنا ورحلنا ىنيهة، منافهوّ " : "السري ىف أسرع" بدؿ" أسأد"و

 من أنبوب عليها ىبرج ػةنمثم رخاـ خصة اىأعبلىف  و" : "ضو اغب" بدؿ" اػبصة" و
 .637"وشدة انزعاج خروج  اؼباء

 األشبو حبةص إال لنا يسبب َف امود الَقَدر أف على: ""األحسن" بػػػػػػػدؿ" واألشب" و 
 . 638منهم"

َطب بعدىم"الزواج" بدؿ" بلؾػ  مػال" و   .639"بلكهام يتعذر بلف : "زب 

 أو يـو مسرية القدس وبني بينو": "أطيب" بدؿ" ارةر س" و ،"أكثر" بدؿ" أشفّ "و 
 .642"فلسطني أرض سرارة وىو قليبل، فّ أش

 

                                                           
 .193ص/  634
 .312ص/  635
 .228ص/  636
 .211ص/  637
 .213ص/  638
 .225ص/  639

 .262ص/  642
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 طارف وعصفت ئرتفذ شرقية مشالية برياح قبرى وكبن": "اجىو  غضب" بدؿ" ػرَذئ ػػػػ" و
 .641"شراعو ىاحنجب اؼبركب ؽبا

 ورزانة ،مشائلو وخصوصية عو،ز من بشرؼ نفوسنا واستماؿ": "العقل" بػػػػػػدؿ" اغبصاة" و
 .أمثلة إال ليست وىذه ...642"اتوصح

 ابنرحلة  بو يصف فيما ضيف ىشوق الدكتور افقةو م الصعب من أف قبد ىذا بعد 
 جبري ابن فإف ،643"ؼبوضوعها سباما مبلئمة بسيطة سهلة بلغة مكتوبة" أهنػا من جبري
 أقل ىو ما األقل على أو اؼبهجور إُف غيوالص األلفاظمن  الشائع تكبني ما كثريا

 مواطن ىف السجع إُف عبأ بل الوقت، طوؿ مرتسبل أسلوبا يستخدـ َف إنو مث .شيوعا
 فوؽثم هب ىالذ الثقيل النوع من سجعو يكن َف وإف. بعد فيما نيأبماس على كثرية
 بن الدين افسل أسجاع ىف اغباؿ ىو كما مرىقة، عملية القراءة وهبعل ارةبعال صدر

 ىءار قال رؾشي فأ ىف توغبور  نفسو وتواضع أسلويو حيوية فإف ،ىذا ومع .مثبل اػبطيب
 وهبعل ،أسلوبو ىف ػػةسمال ىذا على يعفىّ  ذلك كل ب،رّ وهب دىاشي ما كل ىف معو

 ،ذلك يفعل ال أحيانا اؼبألوؼ للشائع تنكبو ىفنو أ وخباصة النفس، ىف علقة لكبلمو
 ونظرة األلفاظ على كبو طبيعى. من النوع ىذا ومقل ىاتيو  بل ،اصحتفا ظاىر، ىو فيما
 التكلف فإف اؼببلحظة، ىذه ؽدص على انتوقف( الرحلة غري) اآلخر رهثن من ناغلب ما إُف

 باد عليو.

                                                           
 .288ص/  641
 .314ص/  642
 .71د. شوقي ضيف/ الرحبلت/ ص/ 643



113 
 

األخرى  غري) إسبانية يةمأعج كلمات ضعب إيراد تكرر جبري ابن لغة على وحظل   وفبا
 . 644ةيبدق مصرية كلمة ىوى( اؼبقبة" )ابب ال" ػػػكػ انيةبساإل الٌب من غري 

  .(مرّ  كما فارسية ىوى(، اؼبسافرينو "اػباف" )بيت 

 اؼباء عليو رش دبعىن ده،مّ ع ىأ ،"وسَ طَ بَ " كلمة األلفاظ من النوع ىذا من قابلىن وقد
 فكفر اإلسبلـ دين ذبن أف إُف ويغويو يستهويو الشيطاف زاؿ فما: "تنصره أو تنصريه عند

 سط  ب   قد هبا وىو ه،ب خب وأعلمنا مكة إُف فانصرفنا بصور، مقامنا ةدم وتنصر
 . 645"سج  ور  

  . 646"وطبية طرابلس صاحب نيعالل القومس: " الكونت وىو ،"القومس" و

 من هدوصع ،...اؼبركب إُفصعدنا " :(اؼبقدس بيت حجاج) اغبجػاج ىأ" البلغريوف" و
 من األمواتَ  ىؤالء وورث" .647"اؼبقدس بيت حجاج وىم ،نيبالبلغري اؼبعروفني النصارى
... رينيغالبل من كثري نزؿ اؼبوضع وهبذا" .648"اؼبركب رئيس   نيالبلغري والنصارى اؼبسلمني

 .649"زاده فضلة باع نييالبلغر  من نزؿ من وكل

 طيبا تربتها مثل رن َف ومزارع ؿبارث وأبصرنا" :معناه أدرى ال مػػا ىوى ،"و "الَقن بانية
  .652"قرطبة بانيةن  بقَ  فشبهناىا واتساعا وكرما

                                                           
 .36ص/  644

 .281ص/  645
 .282ص/  646
 .283ص/  647
 .287ص/  648
 .292ص/  649
 .327ص/  652
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 جنوية، سفينة ىىو  ببلده، إُف عائدا السفينة ىف وىو ظبعها بةمعرّ  أخرى كلمة وىنػػاؾ
 كلمة وىي هبا، اؼبتصلة اللغات إحدى من أو يةتينال هالولع ؛لغة أية من أدرى وال

 علىعبني ال اينقبف ،سمنيت نفس األربع للجهات يبق وَف" :الساكن اؽبواء ىأ ،"ليىنغال"
 ىناؾ أف أظن وال .651"الغليىن وفير بحال يسميو ىالذ اؽبواء وىذا ء...ما صفحة

 .النوع ىذا من أخرى كلمات

  مع ميتهااوع الفصحى العربية ايشعتت كانت األندلس وىف ،أندلسيا ريجب ابن كاف لقد
 يعرفوف ىا،اؤ وعلم الدولة رجاؿ وخباصة اؼبسلمني، من كثري وكاف ية،ثوالرومان البلتينية

 الذمة لىبأ والرظبى ىاليوم واالحتكاؾ اؼبصاىرة طريق عن( يةثالرومان) انيةبساإل ميةاالع
 الشارع وىفأىليهم  وبني بيوهتم ىف يتكلموف كانوا الذين ويهودىا، األندلس ىنصار  من

 .اإلسبانية الكلمات بعض ولسانو بذىنو تعلق أف ىالطبيع فمن. 652بلغتهم أحيانا

 ،يةثرومان كلمات تضم كانت ػةاألندلسي اؼبوشحات خرجات من كثريا أف ومعروؼ 
 ال قليلة جد كلمات ترى، كما،النوع ىذا من الٌب األعجمية فالكلمات ىذا ومع

  .653استعماؽبا ىف يسرتسل كاف إنو ىاألنصار  عبدالقدوس قوؿ وغسّ ت

 قرأت فيما جبري، البن فيو أجد َف ىوالذ األعجمية باأللفاظ اؼبتعلق ءىالش أمػا
 بالتاريخ األحياف معظم ىف رحلتو غبوادث تأرىبو فهو نظريا القدماء، العرب ابللكتّ 

 على لةمثأ بعض ىذىا ىى و  ى،اؽبجر  التاريخ مع( يسميو كما ىاألعجم أو) ىفرقباأل
 :أقوؿ ما

                                                           
 .286ص/  651
ىذه النقطة د. أضبد ىيكل/ األدب األندلسى من الفتح إُف سقوط اػببلفة/ دار اؼبعارؼ/ القاىرة/  انظر ىف 652

 .47-46ـ/ ص 1979
 .348رحلتو"/  انظر "مع ابن جبري ىف 653
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 وطبسمائة نيوسبع شباف سنة) اؼبذكور لشواؿ الثامن اػبميس يـو من ساعػة أوؿ" 
 اػبامس االثنني يـو" .654ى"األعجم فباير لشهر الثالث اليـو ودبوافقة ،(ىجريو

 ىبلؿ) ىبللو "استهل  .655"يوليو من عشر الثامن وىو ذكور،اؼب األوؿ لربيع والعشرين
 وكبن العجمى شتنب شهر من والعشروف ىاغباد وىو ،األربعاء ليلة( اآلخرة صبادى

 .656"سداؼبق باغبـر

 من عشر اػبامس دبوافقة اػبميس ليلة( اغبجة ىذ شهر ىأ) بللوى تهلسا"
 .657"مارس

  .658"مايو من عشر الرابع دبوافقة ،االثنني ليلة من الكماؿ على ىبللو"

 .659"ليوليو الثاىن وىو بعده، االثنني ويـو اؼبذكور األحد يـو هبا وأقمنا"

 .662"أكتوبر لشهر التاسع دبوافقة الثبلثاء ليلة( رجب شهر) ىبلؿ ستهلا" 

  .661"ألكتوبر والعشرين والسابع اؼبذكور، لرجب عشر التاسع ليلة" 

 .662فقط ىباإلفرقب يؤرخ كاف األحياف بعض ىف إنو بل

                                                           
 .7ص/  654
 .49ص/  655
 .121ص/  656
 .146ص/  657
 .192ص/  658
 .233ص/  659
 .284ص/  662
 .285ص/  661
 .32، 29مثبل ص/  662
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 التأريخ ىف جبري البػػػػػػنريا نظ القدماء، العرب للكتاب قرأت فيما د،جأ أكد َف إنىن قلت
 اؼبغرب من مثلو وىو) مثبل بطوطة نابف ،العربية الشهور جانب إُف اإلفرقبية بالشهور
 عن كبلمو عند وذلك واحدة، مرة إال اللهم ىاؽبجر  التاريخ إال يستخدـ ال( ىاإلسبلم

 فابن  .663"يونيو وىو" :قائبل ذلك وأعقب ،حزيراف بشهر لذلك رخأ فقد ،النيل يػادةز 
 مرتبطة ظاىرة ىوى ،النيل زيادة عن كبلمو عند إال ىالشمس الشهر إُف يلجأ َف بطوطة

 السرياىن االسم ذكر وقد ،اؼبتغرية القمرية ال الفصوؿ،مع  الثابتة الشمسية بالشهور
  .ىاالفرقب باالسم أعقبو مث ،أوال للشهر

 ىف للتفريخ تأرىبو عند وذلك طية،بالق الشهور بعض أظباء انتقابل ىدغداالب وعند
، وىذا. 664مصر  هبذه ؽبا يؤرخ كاف مصر ىف التفريخ عملية أف الواضح فمن مفهـو

 .هبا للزراعة يؤرخوف زالوا ما اآلف حٌب اؼبصريني الفبلحني إف بل الشهور،

 ذكر ىو ىف مصرو  ولكنو إفرقبية، شهور أظباء ذبد ال ىللمقدس" التقاسيم أحسن" وىف 
 .665القبطية السنة شهور

 يؤرخ ىاؼبقريز  قبد ال الفاطمية، للدولة ُفو  حَ  ريخأت كتاب وىو ،"اغبنفا اتعاظ" وىف  
 اػبلفاء دوف) ا بأمر اغباكم لوالدة تأرىبو عند إال اللهم ،اؽبجرية الشهػور بغري

 ازؿنوم الساعة فذكر وزاد ،والسرياىن جرىباؽب لو أرخ فإنو ،(صبيعا اآلخرين الفاطميني

                                                           
 .41رحلة ابن بطوطة/ ص  663
"الرحلة والرحالة اؼبسلموف" للدكتور أضبد  انظر نصا للبغدادى ورد فيو أظباء الشهور "أمشري وبرمهات وبرمودة" ىف 664

 .296رمضاف أضبد/ دار البياف العرىب/ جدة/ ص 
 .212-211ـ/ ص 1929/ 2معرفة األقاليم"/ ط انظر "أحسن التقاسيم ىف 665
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 تأرىبو عند وكذلك ،666والرأس وعطارد والزىرة واؼبريخ واؼبشرتى وزحل والقمر الشمس
 .667ىالقبط رهالش ذكر إذ ووفاتو، النيل خليج حتلفػ

 وبياف اؼبمالك كشفبدة  ز "تابو ك ىف ىالظاىر  شاىني بن خليل الدين غرس التـز امک  
 دارت الٌب اؼبعارؾ عن يتحدث وىو حٌب اؽبجرية، بالشهور ريخالتأ واؼبسالك" الطرؽ

  .668اهتاذ صرانيةنال قبص ىف ارصةبوالق اؼبسلمني بني

 ا عبد العرىب عاملو لو صنعو ىالذ( اىنر نصال) قليةص ملك الثاىن روجر فعطم إف بل
 تاريخ عليو كاف صقلية، إُف إيطالية جنوىب موض ثرإ ملکافيو  ليتّوج نساج الذىب،

 .669وحده ىاؽبجر  بالتاريخ صنعو

 ىف أنو كما ،672مرة ىواإلفرقب ىبالعربػػػػػػػ أرخ فقد السبٌب التجيىب ؿبمد بن القاسم أما
 يونيو: "ىوى اإلفرقبية، الشهور أظباء استخدـ قد النيل فيضاف مواعيد عن كبلمو أثناء

 .671"وأكتوبر وأغشت

 

 

                                                           
/ ربقيق د. ؿبمد حلمى/ اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية/ 2اتعاظ اغبنفا بأخبار األئمة الفاطميني اغبنفا/ج 666

 .3ـ/ ص1971ىػػ ػػػػ 1392ة/ القاىر 

 .89، 76، 74نفس اؼبرجع السابق/ ص  667
  من كتابو اؼبذكور. 243انظر ص/  668

انظر زيغريد ىونكو/ مشس العرب تسطع على الغرب/ ترصبة فاروؽ بيضوف وكماؿ دسوقى/ اؼبكتب التجارى  669
 .412-429ـ/ ص 1964/ 1للطباعة والتوزيع والنشر/ ط

 .225رتاب/ ص مستفاد الرحلة واالغ 672
 .165مستفاد الرحلة واالغرتاب/  671
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 شهر لتسمية( واحدة مرة) مرة" نيساف" كلمة جبري ابن استخدـ فقد ذلك ومع
 .672إبريل

 كثري ىف ـبتلفة قهانطو  الشهور ىذه أظباء كتابة طريقة أف ىوى ثانية، مبلحظة ػػػػػةشبو  
 : عنده وجدهتا كما ىذ ىى وىا. اليـو طريقتنا عن األحياف من

 و، 677"يػػػػػػػوام" و ،676"يػػػػػػلر أب" و ،675"مارس" و ،674"يرب ف" و ،673"نريي"
و  ،682"أكتوبػػػر" و، 681"شنتب"و  ،682"تغشأ" و ،679"وليوي" و، 678"ػػػػػوييونػػػػ"
 .684"دجنب" و ،683"بنون"

 

 

 

                                                           
 ، قبل هناية الرحلة بقليل. 319ص/  672
 مثبل.  329، 133يناير/ ص  673
 مثبل.  142، 138، 135، 7فباير/ ص  674
 مثبل.  12، 128مارس/ ص  675
 مثبل.  162، 32، 18، 17ص/  676
 مثبل.  284، 226، 193، 83، 414، 32مايو/ ص  677
 مثبل.  219، 228، 46، 41ص/  678
 . 234، 231، 49ص/  679
 .254، 58، 57، 29أغسطس/  682
 مثبل.  277، 271، 121، 95سبتمب/  681
  مثبل. 285، 284، 283، 126ص/  682

 مثبل. 291، 286، 117نوفمب/ ص  683
 مثبل.  327، 322، 292، 291ديسمب/ ص  684
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( الشكل هبذا" )ينري" كلمة قابلت أف ريحب ابن عن الدراسة ىذه أعد وأناادؼ تص وقد
  اؼبسلم اعبغراىف ىاإلدريس عند وكذلك ،685اؼبشهور ىاألندلس اؼبؤرخ حياف ناب عند

 .686وكنفو صقلية ملك ببلط ىف يعيش كافالذى   الشهري

. د وىو أيضا، البحث ىذا ىف االشتغاؿدد صب وأنا وتقرأ حديث مغرىب كاتب وعند
 بعضها توافق مدى القارىء يبلحظ أف وأرجو) يةتاآل الشهور قابلتىن سوالمی،ال إبراىيم

 ،ىاإلسبلم اؼبغرب من وكبلنبا جبري، ابن عند الشهور ظباءمع أ اآلخر عضهاب واختبلؼ
 العصر إُف والثاىن ،السابع وأوائل ىاؽبجػر  السادس القػػرف إُف ىتمين أحدنبا كاف وإف

 و ،692"ماى" و ،689"مػػارس" و ،688"بايػػػرف" و ،687"يناير: "وىى( اغبديث
 .695"ػرنبجػدي"  و ،694""نونب و ،693"شتنب" و ،692"يوليوزو " ،691يونيو""

 

 

 
                                                           

 ىػػػ ػػػػ1392/ / اػباقبى2"تراجم إسبلمية" مد عبد ا عناف/ ط انظر النص الذى ورد فيو اسم الشهر ىف 685
 .272ـ/ ص 1972

 .281انظر كراتشكوفسكى/ تاريخ األدب اعبغراىف العرىب/ القسم األوؿ/  686
 .165/ ص 1979األدب اؼبعاصر/ دار الثقافة/ الدار البيضاء/  د. إبراىيم السوالمى/ تأمبلت ىف 687
 .129، 27اؼبرجع السابق/ ص  688
 .195، 192، 24ص/  689
 .193موضع آخر: "مايو"/ ص  ، وإف كاف قد كتبو ىف24ص/  692
 .28، 27، 26ص/  691
 .165، 161، 155ص/  692
 .32، 31ص/  693
 .163، 161، 153، 152ص/  694
 .25ص/  695
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 : أمثلة وىذه واؼبكاف، الزماف واسم ىاؼبيم اؼبصدر استعماؿ جبري ابن عند ويكثر 

 ومنتهى. "696"البلد ىف أصحابو مغيب بسبب و،ئإرسا موضع ىف اؼبذكور اؼبركب وتركنا"
 داخلو وأما" .698"مبلغو انم بلغ واليأس" .697"ميل طبسمائة من أزيد إُف... اعبزيرة دور

 البلد ىذا مناقب ومن". 699"مساكن وكثرة ومداخل معارج تساعا ىائل، فمرأى
 النائية األقطار من والتعبد الطب ألىل فيو اؼبوضوعة واػارس اؼبدارس ...ومفاخره

 .722"إليو يأوى مسكنا منهم واحد كل ىفيلق

 يأوى من يعمّ  السلطاف وفضل إال اؼبدارس من مدرسة وال اارس من ؿبرس وال"
 اجملهلة تلك يتعسف من اغبجاج من كاف وردبا" .722"اجملاىل ىػذه اعتسفوا" .721"إليها
. 724"بفيضو يلنال يعمو ؿبرث كلو والبسيط" .723"اشعطيهلك و  قدميو على

( العراقية نيصردل) وؽبا. "725الغبلت" وافرة ارث واسعة... خصيبة  ...وببلدىم"
 عظيم ؿبرت على ألهنا ؛منتظمة مرةعا (قنسرين ىأ) ىاراق ولكن" .726"الواسع ارث

 مثل نر َف ومزارع ؿبارت رنابصوأ. "728"متسع ومػحػػرث جػػػار ماء هبا" .727"البصر مدّ 
                                                           

 .12رحلة ابن جبري/ ص/  696
 .12ص/  697
 .12ص/  698
 .15ص/  699
 ، واارس: صبع "ؿبرس"، وىو مأوى للدارسني والزىاد واؼبسافرين والفقراء.15ص/  722
 .27ص/  721
َتَدى هبا. 17ص/  722  ، وؾباىل: صبع "ؾبهلة"، وىى الصحراء الٌب ال عبلمة فيها يػ ه 
 .46ص/  723
 ، وارث: األرض الٌب تصلح للحرث والزراعة. 18ص/  724
 . 111ص/  725
 .216ص/  726

 .228ص/  727
 .233ص/  728
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 البناء من مرأى ...كلو الوجود ىف نظأ ما اعبملةب. "729"واتساعا اموكر  طيبا تربتها
 واؼبخارج واؼبداخل والزوايا اجملالسىذا اؽبيكل من  وداخل"  .712"أبدع والعجب أ

 فشأف وباعبملة... الناس من اعبماعات فيو تضل ما اؼبواًفو  واؼبسارب واؼبعارج واؼبصاعد
 ،تخيلاؼب ال يتخيلو مرأى الكيف". 711الدنيا" بئجاع إحدى هآومر  عظيم اؽبيكل ىذا
 النفوس لو لعزب اعستممو  أىمر  ذلك من األظباع دوتشاى" .712"اؼبتوىم ونبوتي وال

 رأىم"فشاىدنا...  .714"ومستمعا رأىم عظم قد واؽبوؿ" .713"ورقة خشية
. 716"يةضايالر ائى ر اؼب من كاف لوو  سواىا مرأى فيها اعبالس يتشوؽ ال" .715"بايعج

 .717"اؼبكس كاملة مضاجع اؼبرضى يتخذىا ةأسرّ قصر ال ذلك مقاصػر ىف ووضعت"
  .718"وقت كل ىف مسلكا ذلك فأعد"

 اغبديد شبايك عليها مقاصري فيو الفناء متسع آخر موضع اؼبذكورين باؼبوضعني ويتصل"
 .719"للمجانني ؾبالس ازبذت

 

                                                           
 .327ص/  729
 .22ص/  712
 .37ص/  711
 .122ص/  712
 .122ص/  713
 .125ص/  714
 .221ص/  715
 .227ص/  716
 .26ص/  717

 .27ص/  718
 .26ص/  719
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 اعبمعػة مصلى ىو آخر جامع باإلسكندرية أيضا( العاص بن لعمرو) ولو"
  .722"للمالكيني

 العيد لصبلة همفمصا ألخذ وبادروا عيدىم أثواب الناس لبس ػ...يحتهابص كاف لما"ف
  .721"إليو الناس ىبرج ىمصلّ  دوف فيو بالصبلة جرت ةالسنّ  ألف ،اغبراـ باؼبسجد

 مصلى إنو يقاؿ بيت وبإزائها" .722"الدرداء أىب مصلى اليمني هةعب ؿبراهبا وبإزاء"
 .723"اػبضر

 منشأ أهنا( مكة ىأ) كفاىا"  .724"النيل مهبط القبلة إُف وظهره اإلىراـ، إُف وجهو"
 ىف( اػباتوف) فقعدت" .725"األمنيهبط الروح وأوؿ م... ،وسلم عليو ا صلىالنىب، 

 أدراج على إليها واؼبهبط" .726"السبلـ عليو جبيل مهبط كاف إنو يقاؿ ىالذ اؼبوضع 
 . 727كثرية"

. 729ال يفهم" باؼبسندوال إبره إال وفيو صورة أو نقش أو خط  728"وما فيو مغرز إشفى
وصلوا  قد امنا أقوامامقمدة  منهم شاىدنا"  .732"يوما عشر شبانية النيل ىف قامنام   فكاف

                                                           
 .29ص/  722
 .134ص/  721
 .238ص/  722
 .248ص/  723
 .29ص/  724
 .91ص/  725
 .177ص/  726
 .184ص/  727
 اإلشفى: اؼبثقب أو اؼبخرز. 728

 .37ص/  729
 .42ص/  732



123 
 

 فكاف" .733"بو مهمامق مدة" .732"الوالية تلك ىف موامق طاؿ" .731"الصفة ىذه على
 مدة وتنصر فكفر" .735"أياـ أربعة البلدة ىذه ىف مقامنا فكاف" .734"يومني هبا انمامق

 .737"أياـ سبعة اؼبدينة هبذه مناامق فكاف" .736"بصور مقامنا

 ىوى" .738"اغبجاج وملتقى الرفاؽ، معتوؾب للرحاؿ، وؿبط ،للجميع ـبطر( قوص") 
 طاعة تلى الٌب الرـو وببلد مدآو  بكر وديار الشاـ ببلد ألىل ـبطر( العراقية صريدن)

تنابو  ومس" .742"ببعيد ليس رعقال قريب فيها اصغاؼب و" .739"يليها وما مسعود األمري
  . 741د"لبال ىف الواُف مع

 .742"النواتية ومغيب البحر لركود باؼبرسى ذلك يومنا فأقمنا"

 .743اؼبهّب" فاترة بريح ...البحر ىف سرينا ىتمادف"

 .744"سلغ   إذا البيت ؼباء مصّبا اؼبذكور اغبوض ىقبو "

                                                           
 .47ص/  731
 .148ص/  732
 .155ص/  733
 .277ص/  734
 .212ص/  735
 .281ص/  736
 .327ص/  737
 ، واؼبخطر: موضع اجتماع الناس وبيعهم وشرائهم.41ص/  738
 .216ص/  739
 .46ص/  742
  ، واؼبستناب: مكاف النيابة، أى ؿبّل اإلقامة.48ص/  741

 .49ص/  742
 .52ص/  743
 .62ص/  744
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 .745"وأمض   ركن كل ومع ،...ءىمضاو  طبسة ولو"

 ماء على آخر ؾبتمع وؽبما اؼبذكور، شدنقل ماء من مقربة على الطريقني ىاتني "وؾبتمع
 ؾبتمع ...مىن" .747"األوُف الليلة ىف كاف إمبا كلو اجملتمع لكن" .746"بغبشا عرؼي

 ىذا وىف" .749"اػبابور هنر منشأ العينني ىاتني ماء ؾبتمع ومن" .748اآلفاؽ" أىل
  .752"دائما القرآف من بعس   لقراءة الصبح صبلة إثر يـو كل عظيم ؾبتمع ارؾبؼبا اعبامع

 اؼبكاف ىف أحدث وقد" .751"سارية إُف منهم إنساف كل يستند ى...عالسب فراغ وعند"
 ومطاىر صرامقو  كثرية بيوت على يشتمل رباط ىو" .752"للمعتمرين وسقاية طاىرم

 مطاىر ويشط وبأحد". 754ضى منو جداوؿ إُف مطاىرىا ومرافقها"ف"وت .753"اياتقوس
 الصفة على اىرطم وؽبا ...بيوهتا ىف اؼباء هبرى رىمطا وؽبا". 755"بيوتا منتظمة
 ماء سقاية وفيو" .757"منها بيت كل ىف اؼباء هبرى مطاىر ذلك وخلف". 756"اؼبذكورة

 .758"أبواب عشرة ؽبا ومطهرة اغبسن، رائعة

                                                           
 ، واؼبضوأ: موضع ينفد منو االضوء.61ص/  745
 .43ص/  746
 .113ص/  747
 .157ص/  748
 .218ص/  749
 .244ص/  752
 .245ص/  751
 صبع "مطهر"، وىو مكاف التطهر.  :، واؼبطاىر89ص/  752
 .211ص/  753
 .218ص/  754

 .232ص/  755
 .244ص/  756
 .248ص/  757
 .249ص/  758
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 . 759"الصعب اؼبرتقى ذلك إُف الصعود لو سبكن"

 .762"إبراىيم اػبليل أبوّ وم ،العظيم ا حـر"

 .761"رحاؽبم وؿبط اغباج منزؿ ىو( القرين ىأ) اؼبوضع وىذا" 

 شهور من شهر كل مستهل عند" .762"آخر بلؿى ؼبستهل إال اغبػـر "وال يظهر ىف 
 ىف فعلهمك ،لبعض بعضهم ويدعو ويتغامروف بعضا بعضهم ءويهىن يتصافحوف العاـ

 عليو ا صلى ،النىب( والدة مكاف) مولد أيضا ةيبالكر  مشاىدىا ومن" .763"األعياد
 تربة ؽبا فيا. "765"اؼبهاجرين الصحابة من صباعة رؤوس مسقط"وىى...  .764"وسلم
 دوداػب ناحسمو " .766"األناـ خري ومولد األجساـ أطهر سقطم جعلها بأف ا شرقها

 ألطهر وَمػَمسّ  األرض على دمول ألكـرط قمس وى الذى قدساؼب اؼبوضع ذلك ىف
 ىف رحواؼبن حوؽبا، لقاو " .768"كأتم فيها ةبطمص الزقاؽ وىف". 767سبللة وأشرفها"

  .772"عتساؼب هبم اؽفض الزوار وصل" .769"رنحم كلها مىن ألف، مىن من موضع كل

                                                           
 .152ص/  759
 .58ص/  762
 .58ص/  761
 .75ص/  762
 .122-121ص/  763
 .91ص/  764
 .91ص/  765

 .92ص/  766
 .141ص/  767
 .93ص/  768
 .136ص/  769
 .143ص/  772
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 مبسوط حجر اعبدار من عليو طرح وقد ...اغبفرة شبيو عميق األرض ىف عدمق وفيو"
 .771يظل اؼبقعد اؼبذكور" كأنو

  .772ى"كتاؼبش ا وإُف"  

 .773"مستنده هايإل كاف الٌب والصخرة ،وسلم عليو ا صلى ،النىب مقعد هافي"

 وملتقاىا"  .774"ا دو وف وملتقى ...األعظم اغبج وموسم مماأل ؾبتمع األوُف وعشػره" 
 أوؿ مع الشماُف الببلط آخر قىتمل ىو" .775"والبصرةط ساو  مابني( والفرات دجلة)

  . 776الغرىب" الببلط

 كاف لو"  .778"اؼبيموف اؼبعهود رىاجمل وخالفنا" .777"اعبنوب إُف الشماؿ من اوؾبرانب"
 .779"لوسعهم للخبلئق ؿبشرا

 .782"أجلو دنا من الشديد اؼبزدحم ذلك ىف منهم قدف   وقد"

 

                                                           
 .142ص/  771
 .145ص/  772
 .145ص/  773
 .147ص/  774
 .193ص/  775
 .241ص/  776

 .193ص/  777
 .289ص/  778
 .151ص/  779
 .159ص/  782
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 وحسن دبعتقده اعبميع ينفع وا ...اؼبعتػرؾ ذلك مضيق ىف طبخا جلودىن تضجن" 
 .781"بعزتومقصده 

 .782"الندوة بدار الدقيق ميبع فكاف"

 .783"وسلم عليو ا صلى بالنىب الناقة مبؾ وسطو وىف"

 ومنو  ،عرفة يـو وسلم، عليو ا صلى ،النىب موقف كاف ألنو عرفات التل ذلك ىوظب ّ "
  .784"بعرفات الناس فأبصر األرض لو زويت

  .785"الشهرة و السمعة مدخل الداخلة"

 اؼبناىل ىذه وبني ت...رافال ماء من منهل والثالث :...،ثبلثة...اىػلناؼبػ مػن وبقى... "
  .786ىائبل" أمراللثعلبية شاىدنا...  الذى لهاؼبن ىذا وىف ...متع ال ولكنها موجودة مياه

 

 

 

                                                           
 .159ص/  781
 .162ص/  782
 .175ص/  783
 .175ص/  784
 .177ص/  785

 .184ص/  786
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 اويةز ال وىف" . 788"الطريق مناىل آخر ىوى. "787"ورةهاؼبش الطريق ن مناىلم ىى و"
 نوإ يقاؿ آخر بيت وىف ظهره" . 789التّنور" ارفم موضع ى...القبل ىذه الببلط آخر من

 .792"دريسإ متعبد كاف

 .791"السفينةشأ من إنو يقاؿ  من اؼبسجد باعبدار القبلى متصل فضاء هبما ليتصو "

 . 792اغبلة )مدينة عراقية(""وبتنا ليلة األحد منسلخ ؿبـر دبقربة من 

 .793"فللعني ىف ىذه الطريق مسرح انشراح"

"وىو قلما يظهر للعامة اشتغاال دبا ىو بسبيلو من أمور تلك الديار وحراستها، والتكفل 
 . 794دبعاقلها وتفقدىا ليبل وهنارا"

"ونزلنا... دبقربة من حصن يعرؼ باؼبعشوؽ، ويقاؿ إنو كاف متفّرجا لزبيدة ابنو عم 
 . 795الرشيد وزوجة، رضبو ا"

 . 797تنفس منو إال نفسا ثقيبل"ن. "وال ذبد فيو مقيبل، وال 796"وكاف مقيبل مباركا"

                                                           
 .185ص/  787
 .186ص/  788
 .188ص/  789
 .188ص/  792
 .188ص/  791
 .189ص/  792
 .192ص/  793
 .223ص/  794
 .227ص/  795
 .213ص/  796
 .219ص/  797



129 
 

 . 798إُف معّرس للح س ن، ومقيل" "ىلموا

 . 799"والبساتني حوؽبا، فهى مدرسة ومأنسة"

 . 822"فلما كاف عند اؼبغيب... رحلنا منها رغبة ىف اإلسآد وبرد الليل"

 . 821النسيم دبسراه""ال ىبرتقو 

"وأعلمنا أف . 822"وؽبا )للسقاية( منافس ينصب منها اؼباء إُف سقاية صغرية مستديرة"
خروجها )أى النار( من منافس ينصب ىف اعببلني اؼبذكورين يصعد منها نفس 

. "وفبا شاىدناه 824ناقب ىذا البلد ومفاخره... اؼبدارس واارس...م . "ومن823نارى"
. 826. "وىذا من مفاخر ىذا اعبامع اؼبكّرـ"825اف اؼبارستاف"من مفاخر ىذا السلط

. "وىذه اؼبارستانات مغخر عظيم من مفاخر 827"وىذا من اؼبفاخر اإلسبلمية"
. "وىذا اعببل مشهور بالبكة ىف القدمي ألنو مصعد األنبياء، صلوات ا 828اإلسبلـ"

 .829عليهم، ومطلعهم"

                                                           
 .234ص/  798
 .216ص/  799
 .219ص/  822
 .231ص/  821
 .233ص/  822
 .321ص/  823
 مبنية ؿبارس وفيها: "صفاقس عن قولو ىف وذلك حوقل، البن نص ىف" ؿبارس" كلمة وجدت وقد ،15/ ص 824

 .أضبد رمضاف أضبد للدكتور ،"اؼبسلموف والرحالة الرحلة" من 124 ص"/ هبا للرباط
 .26ص/  825
 .244ص/  826
 .245ص/  827
 .256ص/  828
 .246ص/  829
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 . 812"وكاف متنزىا ألحد اؼبلوؾ"

 . 811إليو واؼبطلع عنو عقبتاف كؤوداف""اؼبهبط 

. "وقبونا إُف الّب منجى أىب نصر 812"ال منجى وال ؾباؿ لسالكو عن يد الطالب فيو"
 . 813عن قدر"

"وىذه الربعة اؼبباركة رأس بساتني البلد ومقسم مائة ينقسم فيها اؼباء على سبعة 
 . 814أهنار"

من أعلى الربوة ىف النهر، واندفع "وردبا انغمس اعبسور من س ّباح الصبياف أو الرجاؿ 
 . 815ربت اؼباء حٌب يشق متسرّبو ربت الربوة وىبرج أسفلها، وىى ـباطرة كبرية"

 . 816"صعدنا... من مرقى ىف اعبانب الغرىب من ببلط الصحن"

 . 817"كأنو اػبندؽ السحيق اؼبهوى"

 . 818"وصوامعها مضارب للنواقيس"

                                                           
 .257ص/  812
 .274ص/  811
 .274ص/  812
 .295ص/  813
 .248ص/  814
 .249ص/  815
 .265ص/  816
 .274ص/  817
 .286ص/  818
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 زماهنم، وجعلوىا مثابة ألماهنم... وأىلها "قد أعدىا )أى صور( اإلفرنج مفزعا غبادثة
 . 819ألني ىف الكفر طبائع، وأجرى إُف بّر غرباء اؼبسلمني مشائل ومنازع"

 . 822"وىو صاحب اجملىب، وإليو ترتفع األمواؿ"

 .821"ىذه اؼبدينة )مسينة( موسم ذبار الكفار، ومقصد جوارى البحر من صبيع األقطار"

 .822العدّو""وىى )أى جزيرة مالطة( مقصد 

 . 823"فأعلمنا أف ذلك الببلط فبشى اؼبلك إُف ىذه الكنيسة"

 . 824"فما شئت هبا من صباؿ ـبب ومنظر، ومراد عيش يانع أخضر"

 ، أى من الدخوؿ كالسوقة. 825مدخل السوقة" "فع لم أف اؽبمة اؼبلوكية منعتو من اؼبدخل

لنفقات: النفقات وتكثر ىف رحلة ابن جبري األرقاـ كثرة مدىشة، فمن حديث عن ا
و نفقات الدولة ونفقات اعبيوش، إُف ذكر للمسافات بني الببلد واؼبدف، إُف أالفردية 

 تسجيل ألطواؿ اؼبباىن وعروضها وارتفاعاهتا... وىكذا. 

 

 

                                                           
 .277ص/  819
 .282ص/  822
 .296ص/  821
 .318ص/  822
 .324ص/  823
 .325ص/  824
 .311ص/  825
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 العثارات
على أف ما يبتاز بو أى أسلوب ال يقتصر على اؼبفردات وصيغها، بل يدخل فيو كذلك 

 العبارات والرتاكيب والصور وطريقة الوصف وغري ذلك. 

ولنبدأ بالعبارات وقد الحظت أف ىناؾ طائفة من العبارات قد تردد كل منها ىف 
 الكتاب على كبو الفت لبلنتباه.

و بلفظ قريب(: "وىذه اؼبدينة )قوص(...  أنفس اللفظ من ذلك قولو: "صادرة وواردة )ب
. "ومنها )من قوص أيضا( 826الوارد من اغبجاج والتجار"و كثرية اػبلق، لكثرة الصادر 

. "والقوافل القوصية 827يفّوزوف بصحراء عيذاب، وإليها انقبلهبم ىف صدروىم من اغبج"
والصادرة فما  الواردةلقوافل . "ورمنا ىف ىذه الطريق إحصاء ا828والعيذابية صادرة وواردة"

. "وىى )عيذاب( من أحفل مراسى الدنيا، بسبب أف مراكب اؽبند واليمن 829سبكن لنا"
"والصادروف من  .832ربط فيها وتقلع منها، زائدا إُف مركب اغبجاج الصادرة والواردة"

طريق إليها )إُف مكة( ملتقى الصادر ل. "فا831اغبجاج ينزلوف بو )أى بالقرين( أيضا"
. "ويرد الصادر والوارد ىف ظلو )أى ىف ظل صباؿ 832الوارد فبن بلغتو الدعوة اؼبباركة"و 

 .833الدين، وزير صاحب اؼبوصل( عيشا ىنيا"

                                                           
 .42ص/  826
 .41ص/  827
 .42ص/  828
 .42ص/  829
 .45ص/  832
 .57ص/  831
 .97ص/  832
 .124ص/  833
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 .834"العقبة رةصب مث الوسطى مث األوُف اعبمرة يلقى ماأوؿ  مىن إُف عرفات من والصادر"
 صادرة فالقوافل"  .835"اغباج صدرل امعدّ  ماء عهاتر أ و ماترضب سحب من ا فأرسل"

  .837"ووارد صادر وكثرة عمارة السوؽ كأهنا طريقىف  وسرنا. "836"ضائعهمابب وواردة

 أو "ػػػ...لػ ـبصص" ىأ) ػػػػال برسم: "قولو كثريا الرحلة ىف تكررت الٌب اراتالعب ومن
، (" إٍف ...والوضع األمر أو والنظاـ بيترت ال" ىا" )ػػػػ...ب الرسم ىجر " أو( "...ألجل

 الوصوؿ عن وفىز نتي الذين للمرضى الزيارة برسم أقواـ فيو بتّ ر   وقدوما إُف ذلك: "
 من قصهمن ٌبم لكلذ ولنيتاؼب على وأكد" .838"خاصة الغرباء من اؼبذكورستاف للمار 

 مثل على آخر مارستاف ودبصر" .839"مالو صلب إُف وايرجع أف ءىش اؼبرسومةالوظائف 
 برو اؼبض اؼبكس مسر  وتإزال ...السلطاف ىذا مفاجر من"و . 842م بعينو"الرس ذلك

 كل". 842"واؼبدينة مكة مرية باسم كاف اؼبذكور الرسم ألف"  .841"اغبجاج على وظيفة
 اؼباء ورد فإف" .843"انهم النصاب رؾدي ما أو مراعاة لها دوف اةالزك برسم ذلك

 مالو رتؾي ال فهو وإال  الدين، صبلح قبل من( مكة برظبو )برسم أمري اللذاف والطعاـ
 .844"اغباج ػلبقػ

                                                           
 .137ص/  834
 .185ص/  835
 .281ص/  836
 .322ص/  837
 .16ص/  838
 .26ص/  839
 .32ص/  842
 .31ص/  841
 .38ص/  842
 .124ص/  843
 .54ص/  844
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 السالفة العادة على وأشياعو، بأتباعو مكثر األمري واىف اؼبذكورة الليلة يحةبص"وىف 
 مكثر األمري إال راعنا فما" .845"بعينو الرسم ذلك وعلى األوؿ، الشهر ىف اؼبذكورة

 األمري بكر حتوصبي وىف". 846"الرسم على فيو وجريا اليـو بذلك تبكاؿبرما...  طالعا
 الرسم جرى ومن وبنيو أخيو مع شهػر كل رأسَ  ذلك العادة ىف علىإُف الطواؼ  مكثر

 الرسم على يديو بني القراء وحضر" .847واالتباع" واألشياع القواد من باستصحابو
  .849"اؼبكاف أعياف من حضر ؼبن اإلطعاـ من الرسم على إثرهماـ اإل جرى". 848"األوؿ

 مشاغلو بقاءإ ىف الرسم جرى" .852حالو" على باؽ تسليمتني كل إثر طوافهم ورسم"
 اتافىو " .851"اؼبعظم رمضاف من عشرينو  سبع ليلة اؼبذكور الرسم على عوومش ووثريات

 فيها ىل: البلدة هبذه خاألشيا أحد  انوسأل" .852"برظبهما أخبار ماؽب  ...فااػباتون
 اػبوانػق يسموهنا الٌب اتطبالر ا اموأ" .853"اعبهات؟ ىذه مدف رسم على مارستاف
 ىزنك الدين نور استوىب) استوىب حٌب يزؿ فلم" . 854"الصوفية برسم ىوى فكثرية،
 ىذا على كلها الشرقية الببلد وىذه" . 855"الصوفية برسم ووقفو ػوبصاح من( القصر
للصوفية... وجعلها برسم  ػةنقخا وبناىا ...،اؼبذكورة الداربتاع فا" . 856"الرسم

                                                           
 .121ص/  845
 .114ص/  846
 .117ص/  847
 .129ص/  848
 .129ص/  849
 .132ص/  852
 .133ص/  851
 .226ص/  852
 .232ص/  853
 .256ص/  854
 .257ص/  855
 .258ص/  856
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. 858"وبقيت ىذه الرسـو الشريفة ـبلدة مع األياـ، نفع ا هبا راظبيها". 857الصوفية"
 . 859عو بعض اؼبتأجرين اؼبوفقني برظبهم"ض"وللفقراء... َوق ٌف و 

وقد قابلىن ىذا التعبري عند القزويىن ىف "آثار الببلد وأخبار العباد": "برسم اػبليفة" أى 
بلس... برسم  دينةم"قصدت  ، منها: ت. وىف رحلة ابن بطوطة عدة مرا862خاص بو

. "كاف سفرى من مصر على طريق الصعيد برسم اغبجاز 861رواية اغبديث اؼبسلسل"
 . 863ر( بعمل منب... برسم اؼبسجد اغبراـ"ص. "أمر )اؼبلك النا862الشريف"

اكم بأمر ا(... فطاؼ ليلتو كلها على رظبو غبوىف "اتعاظ اغبنفا" للمقريزى "خرج )ا
. "فإذا استدعاؾ على الرسم 865. "وجروا على رظبهم"864ونظامو(")أى على عادتو 

... برظبك )أى من 866لغمزه وناـ فقم كأنك هتريق ماء" . "قد ج عل ىؤالء القـو
 . 867أجلك(، إكراما لك وتنويها بك"

السبٌب: "أنذر أف أدفع برسم تربتها )أى قبىا(  وىف "مستفاد الرحلة واالغرتاب" للتجيىب
 . 868قنطارا من اؼبشع"

                                                           
 .263ص/  857
 .264ص/  858
 .264ص/  859
 .299نقبل عن د أضبد رمضاف أضبد/ الرحلة والرحالة اؼبسلموف/ ص  862
 .17رحلة ابن بطوطة/ ص  861
 .47رحلة ابن بطوطة/ ص  862
 .52رحلة ابن بطوطة/ ص  863
 .119/ ص 2اتعاظ اغبنفا/ ج 864
 .122/ ص 2اتعاظ اغبنفا/ ج 865
 .132/ ص 2اتعاظ اغبنفا/ ج 866
 .127/ ص 2اتعاظ اغبنفا/ ج 867
 .11مستفاد الرحلة واالغرتاب/ ص  868
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 ،ا خلق ىف اؼبفكرين بينتاؼبع ىأ ،"للمتوظبني آية" عبارة جيب ابن عند تكررت كمػػػػػػػػػا
 وضعو قد ىالذ ارناؼب عجائبها من شاىدناه ما أعظم ومن: "اإلسكندرية منار عن قاؿ
 وعن  .869"للمسافرين وىداية للمتوظبني آية لذلك خرس   من ىيد علىعز وجل  ا

: هبم صبرت ت الٌب ةبالرىي واألخطار اؼبهلكة الصحراء يقودىم الب جاة عب ينذلا اغبجاج
 نااممق مدة منهم شاىدنا .كفن من منشر كأنو ذابيع إُف ليص منهم يسلم ومن"

 يةآ ،ريةغاؼبت وىيئاهتم اؼبستحيلة مناظرىم الصفة ىذه على وصلوا قد أقواما
 قليةص عند هبم تغرؽ أف اؼبركب أوشكت حني النصارى، فعلو وعما .872"للمتوظبني

 فأصبح: "السفية ضبل من خفيفتال بغية البحر ىف متاعهم إلقائهم من العودة، طريق ىف
 ػػرةبع فعاد الب أفبلذا، إُف بو ورمت ا،ذاجذ األمواج جعلتو وقد الثاىن اليـو ىف

  .871"للناظرين

 فيػو توسم: من لعلو" بأنو" اؼبتوظبني" لفظ الكتاب ىف ةعبالص األلفاظ شارح فسر وقد
 ابن قوؿ ىف"  يتوسم" للفعل يصلح إمبا التفسري وىذا .872"أثره فيو طلب ىأ اػبري،

 :ذلك من يتأكد أف أحدىم وؿباولة ليلة كل زمـز بئر زيادة اغبجاج من ادعاء بريج
 أما .873"ذلك عن فيسألو ...ونظر عقل بعض فيو يتوسممن  إُف يقصد لجعف"
 ظةالع منو ستخرجوفيو  ا خلق ىف يفكروففهم الذين  الثبلثة الشواىد ىف اؼبتوظبوف" "

                                                           
 .14رحلة ابن جبري/ ص  869
 .47ص/  872
 .295ص/  871
 .3/ ىامش 14ص  872
 .118ص/  873
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 ذلك ىف إف: "تعاُف قاؿ الكرمي القرآف ىفالتعبري  اذى ورد وقد اؼببدع. قدرة وفي ويروف
 ."آيات" مكاف" آية" ووضع جبري ابن فأخذىا  ،874للمتوظبني" آليات

 الإ جديد شهر ىبلؿ طلوع شاىد وظنأ ال إذ ،كثرية ىوى ،"ىبللو استهل" ذلك ومن 
 ليلة( جريةى ۹0 ؿبـر) بللػوى استهل: "مثل وذلك العبارة، هبذه الغالب ىف وسجلو
 ربيع) بللوى استهل" ،876"األربعاء ليلة( لو التاُف صفر) ىبللو استهل. "875"الثبلثػاء

( العاـ نفس من اآلخرة، صبادى) بللوى هلتاس" .877"اعبمعة ليلة( لو التالػػػػػػػى ،األوؿ
 ىبللو هل"است .879"سياػبم ليلة( اُفتال رجب) بللوى استهل" .878"األربعػاء لةيل
 بللوى هلتاس" .881"االثنني ليلة( رمضاف) بللوى هلتسا" .882"السبت ليلة( شعباف)
 لهستا" .883"اءاألربع ليلة( القعدة ىذ) بللػوى استهل" .882"الثبلثاء ليلة( شواؿ)

 .الرحلة بقية فقس ذلك وعلى .884"اػبميس ليلة( اغبجة ىذ) ىبللو

 

                                                           
ر/  874  .75اغب ج 
 .32ص/  875
 .41ص/  876
 .44ص/  877
 .51ص/  878
 .121ص/  879
 .126ص/  882
 .117ص/  881
 .122ص/  882
 .133ص/  883
 .142ص/  884
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 الصحراء ىف وسرنا"  .885"فتور بعض اغباؿ فرتت الليل نج فلما :"يللال نج" ومنها 
 .887"جدة من مقربة على أرسينا الليل نج فلما" .886"الليل علينا جن حيث منها

 يقضاؼب أوؿ إُف تنادّ أ. " 888غ م و"امَ غَ  اآلذافَ  كتصو  تبلطمو دتشا الليلجن  فلما"
 .889جن" قػد والليل

أوؿ  من كليا خسوفا القمر سفخ   ...األربعاء ليلة وىف" :"الليل مندء ى" عبػارة ومنهػا
 الصفا بني للسعى ػائنوج انوطف العمرة اينقض فلما" .892"منو دءى إُف ىادوسب ،الليل

 بالساعني غصّ  وقد انانري و  اجر  س   كلو( ـر اغب) هبصرناأ ،الليل مندء ى مضى وقد، اؼبروةو 
 من دءى مضى وقد نزلناىػػػػػػػػػا" .892"الليل من ءدى إُف وصولو فتأخر" .891"الساعياتو 

 .893الليل"

 العشاء صبلة رإث كاف فلما" :(اؼبعىن بنفس" )العتمة صبلة" أو" اآلخرة العشاء" وعبارة
 ؼبع  ...اآلخرة العشاء كل فلما"  .894فبتنا بو" باغباجز يعرؼ ماء إُفنا منو عفر  ةر خاآل

إثر  اؼبقدس اغبـر ىف ماظيع االفاحت. "فشاىدنا ليلة السبت... 895من جهة الب" برؽ

                                                           
 .146ص/  885
 .42ص/  886
 .51ص/  887
 .289ص/  888
 .293ص/  889
 .41ص/  892
 .128ص/  891
 .177ص/  892
 .227ص/  893
 .41ص/  894
 .52ص/  895
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 الفراغ عند ضربات ثبلث هبا يضرب "وىذه الفرقعة )السوط(... . 896صبلة العتمة"
 ىالقاض قدـتو " .897"اآلخرة العشاء أذاف من الفراغ عند ومثلها اؼبغرب، أذاف من

 بيػن هبا فجمعوا اآلخرة، العشاء مع مزدلفة لواصو " . 898"اآلخرة العشاء ضةفري فصلى
 أماـ الوعظ منب نصب ةمالعت صبلة إثر ...يسماػب ليلة وىف" .899"ينءاشالع

 العشاء إُف سرينا ىدا"وسب .921"اؿالسب يضبأ شيخ العتمة ةصبل إثر فصعد" .922"اؼبقاـ
 السري بػنػا دىماوتػػػػػػػػػ" .923اآلخرة العشاء صبلة إثر بالصفراء نزولنا وكاف. "922"اآلخرة

 بالبيداء لنانز و . "925اآلخرة العشاءمع  وينزؿ يرحل" .924"اآلخرة العشاء صبلة إثر إُف
 .927"اآلخرة العشاء انقضاء إُف ...اغباؿ ىذه على يزالوف ال" . 926"اآلخرة العشاءمع 

 اغبديث ىف رر تك كما .حسني طو" ـاأي" ىف أذكر فيما ،"اآلخرة العشاء" عبارة وتكثر
  ."العتمة صبلة" ػػػػػبػ العشاء صبلة تسمية الشريف

 

                                                           
 .119ص/  896
 .123ص/  897
 .131ص/  898
 .155ص/  899
 .159ص/  922
 .159ص/  921
 .165ص/  922
 .166ص/  923
 .167ص/  924
 .181ص/  925
 .184ص/  926
 .239ص/  927
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. "معامبلهتم 928"وبػ َنّيات الطريق/ الدىر": "ألهنم على جادة واضحة ال بنيات ؽبا"
 الطريقصحيحة، وأحواؽبم مستقيمة، وجادهتم الواضحة ىف دينهم من اعرتاض بنيات 

 عروس( مكة) ىى. "912"ببلدىم إُف القاصدة الطريق بنيات عليهم سدّ " .929"سليمة
  .911"رىالد بنيات وبكر ،العمر لياُف

 بنيات دع: "ومنو ،912اعبادة من تتشعب الٌب الصغار الطرؽ ىى: "ػػػػريقطالػػػػ اتيّ بن" و
 .913الروغاف ودع األمر دبعظم عليك ىأ ،"الطريق

 ىالذ الشهري اؼبتنىب بيت ىف مفردىا جاء وقد .وصروفو حوادثو: "الدىر اتيبن" و  
 :صغرام ال اب مك ولكن ،اغبمىفيو  بطىبا

  الزحاـ؟ من أنت   وصلت   كيفف                     بنت كلندى  ع ر،ىالد نتأب

 ..."،وال كبل إال كاف ما" وىو ذلك قبلقابلتو  أىن أذكر ال ىالذ التعبري ىذا  وكذلك 
 فما عليو، أضبد بن حساف... أنو سيغشى نفس ىف وقع" : "...الفور على: "اهعنوم

 إُف اؼبصطبة من عليو ايشغم لجالر  وقوع وبني بنفسو اػباطر ىذا اضاعرت  بني كاف
 الإ وركاهبا ورحاؽبا بأوقارىا الرواحل استقبلؿ بني يكن َف" .914"وال كبل إال األرض

                                                           
 .55ص/  928

 .224ص/  929
 .272ص/  912
 .58ص/  911
 عروس/ مادة "بىن".لتاج ا 912
 اؼبنجد/ مادة "بىن".  913
 .121ص/  914
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 على أنكصتنا يحر  وجوىنا ىف ضربت حٌب وال كبل إال كاف فما" .915"وال كبل
  .917اؼبضيق" أوؿ إُف( الريح) أّدتنا حٌب وال كبل إال يكن فلم" .916"األعقاب

من قبل قد قابلىن ىف  ومن عجائب اؼبصادفات أف ىذا التعبري الذى ال أذكر أنو مّر على  
ة" البن معدد من الكتب الٌب قرأهتا وأنا أعّد ىذه الدراسة؛ صادفىن مثبل ىف "طوؽ اغبما

إال كبل وال حٌب راب" للساف الدين بن اػبطيب: "وؼبن يكن عب، وىف "نفاضة ا918حـز
ن القبلىن ىف حوادث سنة ب. وىف "تاريح دمشق" ال919تداعى الّدبا من عرباف القبلة"

النقب  وا ىفرعالرىا( اؼبسملوف من جهاتو، وش ىػػػػػ: "وأحدؽ هبم )بالصليبيني ىف 541
ومن  .922)و( ما كاف إال بقدر كبل وال حٌب تعرقب البج واهنـز ابن جوسلني" .عليهم

ىػػػػ: "فعندئذ ترجل اؼبلك نور الدين وترجلت معو 552التأريخ غبوادث  نفس الكتاب ىف
األبطاؿ، وأرىقوىم بالسهاـ وخرصاف الرماح فما كاف إال كبل وال حٌب تزلزلت هبم 

 .921األقداـ، ودنبهم البوار واغبماـ"

اإلحصاء كثرة"،  ومن عبارات ابن جبري الٌب تكررت بصورة الفتو لبلنتباه قولو: "تفوت
 أو "الرب  َصى كثرة" وكبو ذلك:

                                                           
 .164ص/  915
 .291ص/  916
 .293ص/  917
من اعبزء األوؿ من "رسائل ابن جـز األندلسى"/ ربقيق د. إحساف عباس/ اؼبؤسسة العربية للدراسات  221ص/  918

 والنشر/ بريوت. 
 .229/ ص/ 2نفاضة اعبراب/ ج 919
ـ/ 1984ىػػػ ػػػػ 1424/ 1لصليبية/ دار حساف للطباعة والنشر/ دمشق/ طنقبل عن د. سهيل زكار/ اغبروب ا 922
 .626/ ص 2ج

 .653/ ص 2نقبل عن "اغبروب الصليبية" للدكتور سهيل زكار/ ج 921
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. "إُف غري ذلك فبا يطوؿ ذكره من اؼبآثر 922"ومآثر ىذا السلطاف... ال ربصى كثرة"
"واؼبشاىد  .924. "والقرى فيو يبينا ومشاال ال ربصى كثرة"923الٌب يضيق عنها اغبصر"

. 926كثرة". "وعددىم ال وبصى  925كثر من أف... تتحصل باإلحصاء"الكريبة هبا أ
. "وهبا جباب... تفوت اإلحصاء  927ما ال وبصى كثرة" الوارد "في لقى هبا من دماء

ى  "وضباـ اغبـر ال ربص. 929. "وعايّنا كبن صبلة كثرية ال يأخذىا اإلحصاء"928كثرة"
. "وؽبذا الرجل... من اآلثار السنية... 931. "أنفق فيها أموال ال ربصى كثرة"932كثرة"

. "فاجتمع 933نستطع تقييد عدهتا عجزا عن اإلحصاء". "َف 932ما يفوت اإلحصاء"
. "ووصفها يطوؿ، 935. "ىذا البشر اؼبعجز إحصاؤه"934منهم عدد ال وبصى كثرة"

. "وأما 937. "ومشاىد ىذا البقيع أكثر من أف ربصى كثرة"936واألخبار عنها ال ربصر"
ال . "وكثرت اؼبصانع حٌب ال تكاد الكتب ربصرىا و 938البؾ والقرارات فبل تنحصر"

                                                           
 .17ص/  922
 .17ص/  923
 .18ص/  924
 .24ص/  925
 .25ص/  926
 .43ص/  927
 .54-53ص/  928
 .54ص/  929
 .75ص/  932
 .123ص/  931
 .123ص/  932
 .127ص/  933
 .128ص/  934
 .148ص/  935
 .165ص/  936
 .174ص/  937
 .182ص/  938
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. "ومرافق 942"وأما عبادىم وزىادىم... فأكثر من أف يقيدىم اإلحصاء". 939تضبطها"
اؼبساجد فكثرية ال  . "وأما941خذىا اإلحصاء"أالغرباء هبذه البلدة أكثر من أف ي

 . 943. "ونقلت أمواؽبا كلها، وىى ما ال يأخذه اإلحصاء"942ربصى"

كذلك تكرر عند ابن جبري ىذا التعبري: "ناىيك من/ بػػػػػػ..."، وىو تعبري ي راد بو اؼبدح 
أو التعجب عموما، يقاؿ: ىذا رجل ناىيك من رجل، أو ناىيك بو رجبل، أى أنو من 
بلوغو الغاية ينهاؾ عن أف تبحث عن غريه، ففيو الكفاية ؼبا تطلب، وإليك شواىد ىذا 

 التعبري. 

اؼبوضع...، ألف اغبجر األسود أمامك والباب  كس فيها معتبين بشرؼ ذل"هبلس النا
واؼبقاـ عن يبينك وباب الصفا عن يسارؾ وبئر زمـز وراء  ،بالتكقالكرمي مع البيت 

رج منها إليو 944ظهرؾ وناىيك هبذا!" . "وبإزاء اغبـر الشريف ديار كثرية ؽبا أبواب ىب 
اؼبسجد  إُف جبل أىب قبيس...، وصلينا ىف . "صعدنا945وناىيك هبذا اعبوار الكرمي!"

ا عز  ةاؼببارؾ، وفيو موضع موقف النىب صلى ا عليو وسلم عند انشقاؽ القمر بقدر 
. "فينتقبلف من ظل قبة امل إُف قبة اؼبنزؿ 946الفضيلة والبكة!" هوجل، وناىيك هبذ

. 947الرتفية!" دوف واسطة ىواء يلحقهما وال خطفة مشس تصيبهما، وناىيك من ىذا

                                                           
 .186ص/  939
 .222ص/  942
 .258ص/  941

 .325ص/  942
 .312ص/  943
 .78ص/  944
 .81ص/  945
 .85ص/  946
 .155ص/  947
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"ومن شرؼ خاتوف ىذه، واظبها سلجوقة، أف صبلح الدين استفتح آمد بلد زوجها 
نور الدين، وىى من أعظم ببلد الدنيا، فرتؾ البلد ؽبا كرامة ألبيها وأعطاىا اؼبفاتيح، 

"وخرجنا كبن إُف ببلد الفرنج  ،948فبقى ملك زوجها بسببها وناىيك من ىذا الشأف!"
 . 949السياسة!" االعتداؿ ىفمن اؼبسلمني، وناىيك من ىذا هم يدخل ببلد يبوس

"ومن : وأشبانبا ..."أعظم ومن" ..."،بيعج ومن: "التعبرياف فىذا الرحلة ىف ويكثر
 ومن. "952"فوقها وئنابك األرض ربت هبناء أف( اإلسكندرية بلد ىأ) وصفو ىفالعجب 

 اؼبقاصد ىذه أشرؼ ومن". 951"اؼبنار( اإلسكندرية ىأ) عجائبها من ما شهدناه أعظم
 ومن أعجب". 952"إنساف لكل تنيبز خ اؼبغاربة من يلبالس ألبناء عنّي  لسلطاف أف أيضا

 ىؤالء أكثر أف ذكر السلطاف إُف بالنصائح التقرب يريد من بعض أف لغرباءل قفات ما
 البلد ىذا أحواؿ ىف أيضا الغريب ومن. "953"هبا ؽبم حاجة وال زػبب رايةج يأخذ

ما  عجب"ومن أ .954"أحواؽبم صبيع ىف بالنهار كتصرفهم بالليل فيو الناس تصرؼ
 اعبدار ىف موضوع حجر اؼببارؾ( اغبسني مسجد) ؼبسجد ىذا إُف دخولنا ىف ناهدشاى
 ةآاؼبر  كأنو اهكل األشخاص يصف صيصبالو  السواد شديد الداخل لوبيستق ىالذ

 مبنية مساجد اهكل اؼبذكورة القرافة أف العجب ومن". 955"قلصال اغبديثة اؽبندية

                                                           
 .227ص/  948
 .273ص/  949

 .14ص/  952
 .14ص/  951
 .16ص/  952
 .16ص/  953
 .17ص/  954
 .22ص/  955
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"ومن أعظمها  .956والصلحاء والفقراء" والعلماءغرباء ال إليها يأوى ورةعمم ومشاىد
حادثة تسد اؼبسامع شناعة وبشاعة. وذلك أهنم )أى الصليبيني( كانوا عازمني على 

 . 957اؼبقدس" الرسوؿ صلى ا عليو وسلم، وإخراجو من الضريح  مدينةدخوؿ 

 اؼبذكورة ةديناؼب ىشرق ىف عظيم ىيكل الدنيا ىف بغرابتها اؼبتحدث اؽبياكل أعظم ومن"
 مردة من مةذشر  خروج ذلك من شاىدناه ما أشنع ومن". 958"سورىا وربت( إطبيم)

 أنك الصحراء هبذه شهدناه ما بيعج"ومن . 959"الطواؿ اؼبساؿّ  أيديهم ىف الزكاة
... ؽبا حارس ال مطروحة السلع من وسائرىا رفةقوال الفلفل أضباؿ الطريق بقارعة تلتقى
 من عليهػا اؼبارّ  كثرة على اآلفات من مصونة صاحبها ينقلها أف إُف دبوضعها وتبقى
 وانتشار اؼبوحدية اؼبؤمنية الدعوة أمر ىف ا شاىدناهم عجيب ومن. "962"الناس أطوار

 بذلك يرمزوف أىلها... أكثر أف ؼبلكتها لهػاىأ واستشعار( اغبجار) بلدبال هبذه كلمتها
 من ىبلو ال وأن( اغبراـ تبيالػ) بو وتعاُف تبارؾ ا ءناتاعائب عج ومن" .961"خفا رمزا

 اببب اينعل عرض ما عجيب ومن" .962"الليل منقتا و  وال النهار من ساعة الطائفني
 األصناـ أهنا ذكر مصاطب... كأهنا طواؿ العظاـ اغبجارة من عتب اؼبذكور بةيش بىن
 هاهواكف من ناهب اخت ما أعجب ومن" .963جاىليتها" ىف اىدبتع قريش كانت الٌب

                                                           
 .24ص/  956
 .34ص/  957
 .36ص/  958
 .39ص/  959
 .44-43ص/  962
 .56ص/  961
 .76ص/  962
 .92ص/  963
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"ومن  .965"ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكلو... الرَُّطب" .964"والسفرجل البطيخ
"ومن أغرب ما شاىدناه من ذلك  .966أغرب ما اتفق ألحد دىاة األعاجم... إٍف"

 منهم كاف أف العجيب ومن" .967مكثر" األمري عمة قليتة بنت صبانة الشريفة ىودج
 ضرب مث ...رحاؽبا حطت ... أهنا إذاأيضا الة ىذه عجيب ومن. "968" ...:قاؿ من

 كبل إال ورحاؽبا بأوقارىا الرواحل استقرار بني يكن َف بالرحيل ارذلئلن طبلو األمري
 واتنياػب إحدى أف ...ديعةبال األمور من شاىدناه ما عجيب ومن" .969"وال
 القراء ويبتدىء بػرناؼب يصعد أنو معجزاتو وأكب ياتوآ ومن أهبر ". 972..."كوراتذ اؼب

. 972"األربعاء يـو ناهدشاى بروز الدنيوية... ىداشاؼب أحفل. "ومن 971"إٍف... بالقرآف
 .973عنو" ا ىرض طالب، أىب بن لعلى منسوب مشهد اؼبشاىد ىذه أحفلمن و "

 اؼبسلمني من اؼبنقطعني بعض بو رأوا إذا لبناف عببل اجملاورين النصارى أف العجيب"ومن 
تشتعل  الفتنة نرياف أف بو ّدثوبا م بأعج ومن". 974"هميلإ وأحسنوا القوت ؽبم وابلج

 الغربيػة الدنيا مناظر من ما شهدناه أعظم ومن. "975بينهم دوف اعرتاض عليهم"
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 دىمنعصغري ال حاؿ بيعج ومن". 976"الرصاص قبة أعلى إُف الصعود الشأف...
 على بالواحدة قابضني خلف إُف شوف وأيديهم يب أهنموالكبري... ( الدمشقيني)

"فأما حصانتها . 978"وىو من أظرؼ االرتباطات اإلفرقبية وأغرهبا". 977"األخرى
. "ومن العجب ىف االتفاقات ىف األسفار البحرية 979ومناعتها فأعجب ما يتحّدث بو"

. "ومن أعجب ما شهدناه هبا من 982أشهر" أنا استطلعنا على ظهور البحر أىلو ثبلثة
. "ومن أعظم ما مىن بو أىل ىذه 981مور الكفراف كنيسة تعرؼ بكنيسة األنطاكى"أ

 . 983. "ومن أعجب ما شهدناه من أحواؽبم..."982اعبزيرة أف..."

. ورأى 984وقد انتقد ىذا بعض من كتبوا عن ابن جبري، وعدوه منو مبالغة غري مقبولة
ىى أوُف بأف تتجنب صبلة وتفصيبل ىذه  الرحبلتعبد القدوس األنصارى أف "كتب 

وغري اؼبقبولة لتكوف على مستوى اؼبسؤولية  اؼبعقولةالتهويبلت وىذه اؼببالغات غري 
و جّلو اغبقائق بدوف زيادة وال نقص"، وأف "ذلك خري أواؼبوضوع وليطابق كل ما فيها 

 . 985ألواف البياف"

ات ىؤالء اؼبنتقدين أف معظم ما رآه ابن جبري ىف رحلتو كاف جديدا عليو، وأنو وقد ف
حني استعمل ىذه العبارات القوية إمبا استعملها ألوؿ رؤيتو ؼبا وصفو. ولو أنو انتظر فلم 
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ػبف انفعالو هبا يسجل انفعاالتو دبا يشاىد ىف اغباؿ، وأّجلها إُف ما بعد تكرر رؤيتو ؽبا 
أىدأ. مث ال ننس أف أىل اؼبغرب األندلسى كانوا ينظروف عادة إُف وجاءت عباراتو 

جبري دبا رآه  ناؼبشرؽ اإلسبلمى بعني االنبهار واإلعظاـ، فبل عجب أف يكوف انفعاؿ اب
 قويا.  

على أف شبة اعتبار آخر ينبغى أال يهمل، أال وىو أف ابن جبري َف يكن يرصد ظاىرة 
نعكس على صفحة نفسو وضمريه. لقد كاف أديبا ال تطبيعية بقصد تسجيلها كما ىى 

ىف اؼبقاـ األوؿ ومع ىذا فإنو ىف األمور الٌب زبضع للقياس قد عبأ إُف القياس والتـز 
اغبقائق اؼبوضوعية ولؤلسف فإف ىذا اللوف من الوصف ىو أقل صفحات الكتاب إثارة 

 وإمتاعا. وقد يكوف لنا عودة إُف ىذه النقطة.

ـ عبارة: "انفصلنا من..." أو "رفعنا من..." أو "أقلعنا من..." وىو كثري ما يستخد
دبعىن "ارربلنا...": "وكاف انفصاؿ أضبد بن حساف وؿبمد بن جبري من غرناطة... للنية 

. "مث إنا أقلعنا 986"ىػػػػ( 589اغبجازية... أوؿ ساعة من يـو اػبميس الثامن لشواؿ )
)اإلسكندرية(... صبيحة يـو األحد  هنا. "مث كاف االنفصاؿ ع987منو ظهر يـو األحد"

حد... كاف انفصالنا من مصر "وىف صبيحة يـو األ. 988الثامن لذى اغبجة اؼبكذور"
ور أو يـو من ماية حبوؿ ا عز ذك"ووافق يـو إقبلعنا اؼب. 989النيل" وصعودنا ىف

تنا . "فلما كاف إثر صبلة العشاء اآلخرة رفعنا منو إُف ماء يعرؼ باغباجز فب992وجل"

                                                           
 .7ص/  986
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. "فلما كاف عشاء يـو االثنني اؼبذكور تزودنا اؼباء ليـو وليلة ورفعنا إُف ماء دبوضع 991بو"
. "وىف 993أمتاف اؼبذكور صبيحة يـو االثنني". "مث كاف رفعنا من 992يعرؼ بشاغب"

. "وىف عشّى يـو 994ظهر يـو الثبلثاء... كاف رفعنا من ؾباج سالكني على الوضح"
عشية رفعوا وأسروا ليلتهم  . "فإذا كاف ىف995ا من جدة"الثبلثاء... كاف أنفصالن
"996وصبحوا اغبـر الشريف" . 997. "وىف إثر ذلك ينفصل اغباج إُف مكة من ذلك اليـو

ذلك  "وأعلمنا بعد انفصالنا ىف ذلك اليـو بأف ىذا اؼبوقف اؼبخجل وقع لثبلثة أناس ىف
ثر صبلة الظهر أقلعنا إُف . "فلما كاف إ999. "مث أقلعنا ظهر يـو السبت"998اليـو بعينو"

. 1221. "فلما كاف ظهر يـو االثنني إثر الصبلة أقلعنا من خليص مرربلني"1222خليص"
. "وأقلعنا منو نصف 1223. "مث أقلعنا نصف الليل"1222"فأقعلنا منها ظهر يـو السبت"

مث رفعنا ضحوة الصحراء على ماء جب وأرحنا قليبل،  . "مث نزلنا ىف1224الليل إُف ترباف"
قريب العصر على ماء بئر... فبتنا بو، مث رفعنا منو "ونزلنا . 1225حد"يـو األ النهار من
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. "وكاف 1227. "فلما كاف سحر يـو اػبميس... أقلع اؼبركب"1226بعد هتومي ساعة"
. "مث أقلعنا يـو األربعاء اؼبذكور وقد مت 1228انفصالنا عنها عشى يـو اػبميس اؼبذكور"

. "وأقلعنا من اؼبرسى اؼبذكور يـو 1229لنا على ظهر اؼبركب شبانية وعشروف يوما"
" . "فأقعلنا على بركة ا تعاُف ىف1212االثنني" . "وىف ضحوة 1211ثبلثة مراكب من الرـو

 . 1212يـو الثبلثاء... أقلعنا على اليمن والبكة"

أسلوب الرحلة بكثرة ترددىا قولو: "فنزلنا مروبني" و  ومن العبارات الٌب تلفت النظر ىف
. 1213"أقمنا مروبني" وما إُف ذلك: "فأقمنا بياض يـو األربعاء اؼبذكور مروبني بالقرين"

. "مث نزلنا مروبني قائلني... وبيننا وبني بدر 1214"فاجتزناىا بأمياؿ ونزلنا مروبني قائلني"
. "فنزلنا ببئر 1216قيمني مروبني هبا". "فأصبحنا يـو السبت... م1215مقدار مرحلتني"

. "فتنحينا 1218االثنني بعده" . "وأقاـ الناس يومهم مروبني هبا إُف ظهر1217ذات العلم"
. "وسبادى سرينا إُف أف ارتفع النهار، فنزلنا 1219مروبني إُف أف انفرج ذلك اؼبزدحم"
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 . "فأقمنا هبذا اؼبوضع طوؿ يومنا مسرتوبني... مث1222قائلني ومروبني على دجيل"
" . "وأصبحنا يـو 1221رحلنا... فصبحنا تكريت... فنزلنا ظاىرىا مسرتوبني ذلك اليـو

. "فكاف نزولنا ظاىر البلد وأقمنا 1222اػبميس الثالث لربيع األوؿ هبا مروبني"
. "أقمنا هبا يـو 1224"فأسرينا إُف الصباح ونزلنا مروبني بتل عبدة". 1223مروبني"

. "وأقمنا يوما مروبني مث رحلنا 1225العبور"اػبميس... مروبني خبلؿ ما تكمل القافلة 
. "فأسرينا وسرنا إُف ضحوة من النهار، مث نزلنا مروبني دبوضع يعرؼ 1226نصف الليل"

. "فأقمنا هبا يـو األربعاء... باػباف اؼبذكور مروبني ومستدركني للنـو إُف 1227بباقدين"
 . 1228أوؿ الظهر"

أى بلد غري إسبلمى أو  العبارتني ىفىذا وَف أالحظ أف ابن جبري استخدـ أيا من ىاتني 
البلد الٌب كاف الصليبيوف مستولني عليها، فهل، إذا صحت ىذه اؼببلحظة، يكوف 

 لغياب ىذين التعبريين يف تلك الببلد داللتو النفسية من أنو َف يكن يشعر بالراحة فيها؟
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ػػػ "الريح اؼبوافقة". وقد تكرر من ابن جبري وصفو للريح الٌب تدفع السفينة إُف األماـ بػػػ
موضع إرسائو... عند ىبوب الريح  وىذه ىى الشواىد: "وتركنا اؼبركب اؼبذكور ىف

. "واتصل جرينا والريح 1232. "وكبن بو )اؼبركب( منتظروف موافقة الريح"1229اؼبوافقة"
أثناء ذلك كلو ىائل، والريح ال  . "والبحر ىف1231اؼبوافقة تأخذ وتدع كبو طبس أياـ"

. 1233ىف السبت... انقطع عنا بر اعبزيرة وكبن قبرى بريح مشالية موافقة""و . 1232توافق"
. "مث حركتنا من ذلك اؼبوضع ريح 1234"وأقلعنا من اؼبرسى اؼبذكور... بريح طيبة موافقة"

. "مث إف الريح اؼبوافقة ركدت 1236. "ورمنا اإلقبلع فلم توافق الريح"1235موافقة"
اؼبذكور والريح غربية، وكبن ننتظر تتميم "وأصبحنا يـو األحد... باؼبرسى . 1237عنا"

 . 1238الصنع اعبميل من ا عز وجل بإرساؿ الريح اؼبوافقة"

وىو يكثر من من التسبيح والتحميد، لدرجة أنو ما من موقف تقريبا إال ويسارع فيو إُف 
سبجيد ا عز وجل على ىذا النحو: "فلما كاف ظهر يـو الثبلثاء يسر ا علينا عبور 

. "وطرأ علينا من مقابلة الب ىف الليل ىوؿ 1239حر... تيسريا عجيبا، واغبمد "الب
اغبني من تلقاء الب فأخرجنا عنو، واغبمد  عظيم عصم ا منو بريح أرسلها ا تعاُف ىف
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. 1241التخلص من حبرىا...، واغبمد  على ذلك" . "ويسر ا ىف1242 على ذلك"
. 1242ذىب اليأس، واغبمد  الذى أرانا عظيم قدرتو""فاستبشر الناس وعاد األنس و 

. 1243اغبادى والثبلثني... واغبمد لللو على ما مّن بو من التيسري والتسهيل" "ونزلنا ىف
. 1244"وكفى ا جبميل صنعو اإلسبلـ واؼبسلمني أمرا عظيما واغبمد  رب العاؼبني"

. 1245ختبلؼ أسباهبا!""فهى تعود عليهم برزؽ واسع، فسبحاف قاسم األرزاؽ على ا
. 1247. "فسبحاف ؿببب األوطاف إُف أىلها"1246"فسبحاف مقدرىا ال إلو سواه"

. "وىذه اعبزيرة 1248و سواه""فسبحاف مسخرىا على تلك اغباؿ واؼبسلم فيها، ال إل
، ولو اغبمد  تعرؼ جبزيرة عائقة السفن، فعصمنا ا عز وجل من فأؿ اظبها اؼبذمـو

وقاية ل على ما من بو من العصمة وتكفل بو من ا. "واغبمد 1249والشكر على ذلك"
. 1252والكفاية ضبدا يبلغ رضاه ويستهدى اؼبزيد من نعماه، بعزتو وقدرتو، ال إلو سواه"

 . 1251"فسبحاف مغري السنن ومبدؽبا!"
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. "فلو اغبمد والشكر 1252والباىني اؼبعجزات، سبحانو وتعاُف!" "و اآليات البينات
انصراؼ ىذه القافلة  ف. "وىف التاسع عشر من شعباف كا1253على ما أنعم بو علينا"

. "فوصلوا ىف عافية وسبلمة، واغبمد 1254الكبرية ىف كنف السبلمة، واغبمد "
. "ووصلنا إُف مكة 1256. "إنو ظبيع الدعاء، كفيل الرجاء، سبحانو ال إلو سواه"1255"

اغبمد  على . "وانصرفوا عن سبلـ، و 1257قريب الظهر، واغبمد  على ما مّن بو"
. "فهو أىل اغبمد 1259"وأطلق سبيل اغباج، و اغبمد على ذلك". 1258ذلك"

. "وال نكاد مبر حبوؿ ا يوما دبوضع إال واؼباء 1262والشكر ومستحقو، ال إلو سواه"
. "واغبمد  1262. "واغبمد  على ما مّن بو"1261يوجد فيو، والشكر  على ذلك"
"فحمدنا ا عز وجل على أف مّن علينا . 1263على ما أنعم بو من السبلمة"

 . 1264برؤيتو"
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. "ووصلنا 1265تيسريه" "فوصلنا مدينة حراف مع طلوع الشمس... واغبمد  على
. "فسبحاف 1267. "فسبحاف خالق اػبلق أطوارا"1266دمشق... واغبمد  رب العاؼبني"

. 1269"و اغبمد والشكر على كل حاؿ" . 1268اؼببدع ىف حكمتو، اؼبعجز ىف قدرتو"
. 1271. "و اغبمد والشكر على كل حاؿ من األحواؿ"1272"سبحانو، ىو أىل ذلك"

. "واغبمد  على ما من بو علينا من حسن نظره 1272"واغبمد  على صبيل ص نعو"
.  "وكاف آخر كبلمو ىو: واغبمد  على الصنع اعبميل الذى أواله... 1273الكفيل بنا"

 . 1274واغبمد  رب العاؼبني"

جبري كثري االستعاذة. إنو يستعيذ با من التعذيب الذى يتعرض لو كذلك فابن 
اغبجاج الستخراج الضرائب منهم: "وردبا اخرت ع من أنواع العذاب التعليق من االثنتني 

 . 1275مور الشنيعة، نعوذ با من سوء قدره"أو غري ذلك من األ( اػبصتني)
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إليو من الكذب لتعضيدىا بالباطل: ويستعيذ بو سبحانو من اعتقادات العواـ وما ذبر 
. "فياعجبا ؽبذا 1276"نعوذ با من غلبات العواـ واعتدائها وركوهبا جوامح أىوائها"

 .1277االخرتاع الكاذب،نعوذ با من الفتنة"

 ادىم: "نعوذ بو سبحانو من الفتنة ىفغبوىو يستعيذ با من ضبلؿ اإلظباعيليني وإ
 . 1278ؼبلحدين"الدين، ونسألو العصمة من ضبلؿ ا

م النصراىن على اغبكم اإلسبلمى حٌب لو كاف األوؿ ستوي عيذ با من فتنة تفضيل اغب ك 
أروح وأرفو: "سكاهنا )أى تبنني( كلهم مسملوف، وىم مع اإلفرنج على حاؿ ترفيو. 

 . 1279نعوذ با من الفتنة"

 ة الٌب كانت ترفل ىفويتسعيذ با من أف تفتنو  شهوة النظر إُف العروس الصليبية اعبميل
نظر الزخرىف ؼب. "فإدانا االتفاؽ إُف رؤية ىذا ا1282األناقة: "نعوذ با من فتنة اؼبناظر"

 . 1281اؼبستعاذ با من الفتنة فيو"

قات اؼبستعاذ با من شرىا وىو يستعيذ با من صحبة مسلم تنصر: "ومن سوء االتفا
مغرىب... نبذ دين اإلسبلـ فكفر وتنصر يقنا إُف مكة من دمشق رجل طر  يصحبنا ىفأنو 

 . 1282مدة مقامنا بصور"
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 .287ص/  1282
 .279ص/  1281
 .281ص/  1282
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نو أورد بيت شعر بريئا ظن أف فيو غزال وليس كذلك: "ونعوذ أكما يستعيذ با جملرد 
ُف أباطيل اللهو، ونعوذ بو من تقييد يؤدى إبا من وصف يدخل مدخل اللغو، ويؤدى 

 .1283تنفيذ" إُف

 .1284ن عواقب الشقاوة وخواتيم الضبللة"ويستعيذ من الردة: "نعوذ با م

كل حني وكل   إف من الواضح مدى قوة تدين ابن جبري وعمقو، فهو يذكر ا ىف
موقف: يذكره راضيا، ويذكره راجيا، ويذكره مستعيذا خائفا. وقد قّوى ىذه النزعة ىف 

ذلك الوقت عمبل شاقا؛ فكاف أثره ىف  رحلة حجية. وكاف اغبج ىف نفسو أنو كاف ىف
 .  النفس أقوى وأدـو

رحلتو،  وفبا ينعكس فيو ىذا الشعور الديىن القوى عند ابن جبري أيضا كثرة األدعية ىف
كل مرحلة من مراحل الطريق بالتيسري والتسهيل، وىو يدعو ا للببلد   فهو يدعو ا ىف

حوزه اإلسبلـ مث  و ا للببلد الٌب كانت ىفاإلسبلمية الٌب مر هبا أف وبفظها، وىو يدع
كانت، وىو يدعو ا على اؼبمالك غري   اأخذىا النصارى أف يعيدىا مسملة كم

 اإلسبلمية أف يدمرىا ويدمر أىلها... إٍف. وىذه عينة من ذلك:

"وكاف ذلك عند وصوؿ العدّو، دمره ا، هبم )باألسارى اؼبسلمني( من سواحل البحر 
. "عرفنا ا فيها اػبري واػبرية، وسبم علينا 1285سلمني. وا يتدراكهم برضبتو"ؼببببلد ا

صنعو اعبميل بالوصوؿ إُف الغرض اؼبأموؿ، وال أخبلنا من التيسري والتسهيل بعزتو 
. "وجعلنا فبن يدين حبب أىل البيت الذين أذىب عنهم الرجس وطهرىم 1286وقدرتو"

                                                           
 .327ص/  1283
 .313ص/  1284
 .9ص/  1285
 .18ص/  1286
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نة وعرفنا ما خصنا بو من نعمة، وختم بالقبوؿ، . "فأوزعنا ا شكر ىذه اؼب1287تطهريا"
. "ويقاؿ إف 1288يف التيسري والتسهيل"لطوأجرانا على كرمي عوائده من الصنع اعبميل و 

يرتقبنو ارتقاب . "فهن 1289القرمطى، لعنو ا، كاف الذى كسره )أى اغبجر األسود("
 حقيقة يعرفنا وا" .1292"واالعتقاد النية حبسن ذلك ىف ينفعهن وا... األعياد أشرؼ

 ويوفقو يصلحو وا. "1292"خريا اؼبسلمني ؼيعرّ  تعاُف وا. "1291"توياآب االعتبار
 ا زاده اغبراـ، اؼبسجد ىف اغبفيلة اللياُف من ىبللو ستهبلؿا ليلة وكانت" .1293"دبنو
 بللوى طلعأ". 1295"وكرمو وندب اؼبشاىد ىذه بركة من ىبلينا ال تعاُف وا" .1294"يبػار تك

 علينا مػّ مػوت الشمل، ا نظم"  .1296"والرضػػػػػػػػواف واؼبغفرة واإليباف باألمن اؼبسلمني على
 .1298"وفضلو دبنو رضبتو، من يببنص فاز فبن وجعلنا ببكتو، ا نفعنا". 1297"الفضل

 أبا ا فرحم"  .1299"الصاٌف الّسنن ذلك تبع من مورح األوؿ، واضعها ا فرحم"
 وصواٌف ماهتببك اؼبسلمني ينفع وا" .1122:..."يقوؿ حيث انی،ى بن اغبسن نواس

                                                           
 .53ص/  1287
 .59ص/  1288
 .67-66ص/  1289

 .116ص/  1292
 .117ص/  1291
 .124ص/  1292
 .126ص/  1293
 .133ص/  1294
 .142ص/  1295
 .142ص/  1296
 .168ص/  1297
 .199ص/  1298
 .225ص/  1299
 يرضبو ا!وؿ مرة أرى أحدا يرتحم على أىب نواس، ولكنو ابن جبري أ، وىذه 214ص/  1122
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 رك  ذ  "  .1122"تعاُف ا حرسها دادبغ السبلـ مدينة رك  ذ  " . 1121"وكرمو دبنو ،دعواهتم
 ذكر" .1124"ا اكؤلى ،حراف مدينة ذكر" .1123"تعاُف ا حرسها ،اؼبوصل مدينة
 ا رهعم .اؼبكـر (دمشق جامع) عهاامج ذكر" .1125"تعاُف ا اضباى ضباة، مدينة
 إسبلـ دار (دمشق ىأ) يبقيها وا" .1127"دبنو اإلسبلـ كلمة علىي   وا" .1126"تعاُف

 . 1129دبنو" واؼبسلمني اإلسبلـ (الدين صبلح ىأ) ببقائو يبتع وا". 1128"منوبػ
 ا دمرىا ،عكة مدينة ذكر". 1112مرىا ا"د عكة مدينة  ...الثبلثاءيـو  انحبوص"

 ،اؼبسلمني ىأيد إُف يعيده وا ...أياـ ثبلثة اؼبقدس وبيت عكة وبني". 1111"وأعادىا
 لتصي افب شاطئو مػع وؽبا ،ماء يسيلولعّكة... واد ". 1112"اؼبشركني ىأيد من ويطهره

. "ولصور عند باهبا البى عني 1113"ا دمره ،العسكر هبتمع وبو ...رمل بسيط حرببال
 تعاُف وا" .1114"وكرمو دبنو اإلسبلـ كلمة أخواهتا وإُف إليها يعيد تعاُفمعينة... وا 

 شكرَ  حاؿر  كل ىف ويوزعنا وأسناه، الصنع لصببأ لنا وىبتم ناهدكاب ما على أجورنا يعظم

                                                           
 .222ص/  1121
 .193ص/  1122

 .212ص/  1123
 .219ص/  1124
 .232ص/  1125
 .235ص/  1126
 .261ص/  1127
 .261ص/  1128
 .271ص/  1129
 .275ألهنا كانت حينئذ ىف أيدى الصليبيني/ ص  1112
 .276ص/  1111
 .282ص/  1112
 .283ص/  1113
 .283ص/  1114
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 ذكر". 1116أعادىا ا تعاُف" صقلية جزيرة من مسينة مدينة وذكر". 1115ه"أوالما 
 اؼبذكورة اعبزيرة من ثرمة مدينة ذكر" .1117"اادىا أع صقلية جزيرة من ىشفلود مدينة

. 1119"ا دىااأع، صقلية حضرة ىى ٌبال اؼبدينة ذكر" .1118"ا هافتح ،(ةيقلص)
 اؼبثاؿ اذى وعلى". 1122"ااده أب ى،األفرقب ملكو حضرة (قليةص ملك)ذىا فازب"

يبصر من  ما أعجب من( ليةقبص كنيسة) ىوى" . 1121"ا حرسها ،قرطبة موضوع
 من مدينة أطرابنش ذكر. "1122"منو وكرمي بلطفو باألذاف، قريب عن ا شرفها ،البنياف
 السواحل جبميع اكبر اؼب ةبعقل ملك من أمر ووصل. "1123"ا دىااأع صقلية، جزيرة

. 1124خيب ا سعيو وال سبم قصده" ،عدهيو  رهيعم ىالذ األسطوؿ بسبب زيرتوجب
  . 1125"وكرمو لوضبف فيو ىم فبا وقباىم ،(صقلية مسلمى) صبيعهم بعصمتو ا لفتك"

 الصليبيوف كاف الٌب والفلسطينية اميةشال اؼبدف ىف جبري ناب دعاء ا استجاب دقولػ
 بعد عليها فاستولوا عادوا قد اغبديث العصرف صليبيو كا وإف ،عليها أيديهم واضعني
 زالت ما الٌب فلسطني، لليهود سلموا أف بعد عنها لواج مث األوُف، العاؼبية اغبرب

 منذ لئلسبلـ تعد فلمصقلية  أما .كانت كما ةسلمم ا دىااأع اآلف، حٌب بأيديهم

                                                           
 .293ص/  1115
 .296ص/  1116
 .321ص/  1117
 .322ص/  1118
 .325ص/  1119
 .325ص/  1122
 .326ص/  1121
 .327ص/  1122
 .328ص/  1123
 .312ص/  1124
 .315ص/  1125
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 ال حٌب ىذه اللحظة اؼبسلمني وأحواؿ ؛األندلس تبعتها مث .اآلف إُف يده من خرجت أف
ذا  يزاؿ ال اؼبسلمني بني والتباغض والتقاعس وفظيعة صبة والعواصف، كثريا باػبري شرتب

 .جبار سلطاف

، وىو "َقّدس أنبية منلو  ؼبا خاص بكبلـ أفردهأف  أحب ياري  بػَ ج   دعاء   ىناؾعلى أف 
 ا ...".

 : شواىدهوىذه أوال 

ى يقاؿ إنو مدفوف فيو: "قّدس ا العضو الذ ورأسو اغبسني مسجدعن  الكبلـقاؿ ىف 
 . 1126الكرمي الذى فيو دبنو وكرمو"

من صبلة  ؿبالة، ال وىى: "اغبراـ داؼبسج ىف والعشاء اؼبغرب عقيب بالسوط الفرقعةوعن 
 .1127"اقّدسو  اؼبعظم اؼبسجد ىذاىف  اؼبستحدثة البدع

 من البعض علىمنو  الولوج ى يعسرالذ اؼبوضعمن  ووعبناه" : ثور غار عنوىف الكبلـ 
النىب،  مدخل ألف ،اّدسو ق ،اؼببارؾ اعبسم مسو دبوضع البدف بشرة دبستبكا  الناس

 . 1128صلى ا عليو وسلم، كاف منو"

 .1129"شهر وثلث أشهر شبانية، ...ا سهاقدّ  دبكةامنا مق مدة فكانت: "مكػةوعن 
 نافسألّ : "نصراىن اسمربت  متخفيا صقلية ملك قصر ىف العاملني اؼبسلمني أحػدوعن 

                                                           
 .22ص/  1126
 .123ص/  1127
 .139ص/  1128
 .161ص/  1129
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من  اؼبباركة الطرؼمن  استصحبناه ما بعضمنا  واستهدىعن مكة، قّدسها ا...، 
 . 1132واؼبدينة، قّدسها ا" مكة

 .1131"ا قّدسها  ،دبكة فارقناىم كنا: "اؼبغاربة اغبجاجوعن بعض 

 وط  س  بَ  حني وذلك ،الدعاء مقاـ ال اػبب مقػاـوذلك إُف جانب ورود ىذه العبارة ىف  
 ومنها: "الصليبيني حكم ربت الكفر ببلد ىف البقاء سلمملل يرفض لوذبع الٌباألسباب 

 ؿبمدا النىب يقصد ،"خطره وأعلى ذكره ا سقدّ  من ذكر من األفئدةما يفجع  عا ظب
 .1132ما يبدو"في السبلـ عليو

 كأتا قد ،ىالفرنس اؼبستشرؽ سينيوف،ام أف ىو خاص بكبلـ الدعاء ىذا ىإفراد وسر
 أف على وىهنا ىنا من هاقلف الٌب األدلة من دليبل اىياإ جاعبل ىذه مثل ارةعب على

 الشائعة العبارات بعض على وبتوى للمتنىب الشعرى اؼبعجم إف: "قاؿ إظباعيلى. اؼبتنىب
"، و "الفلك روحو ا قدس" ونبػا) الصفػا إخواف من منها تافاثن: ظباعيلينياإل عند

 . 1133الدوار"(... إٍف

 

 

                                                           
 .299ص/  1132
 .317ص/  1131
 .282ص/  1132
من الفرنسية لبحث ماسينيوف  ةتاريخ اإلسبلـ )وىو ترصب انظر د. إبراىيم عوض/ اؼبتنىب بإزاء القرف اإلظباعيلى ىف 1133

 .22ـ/ ص 1988عن قرمطية اؼبتنىب، ودراسة مفصلة ؽبذه الدعوى وتفنيد ؽبا(/ مطبعة الشباب اغبر ومكتبتها/ 
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 من أكثر ىف عب وقد ،إظباعيليا يكوف أف عن فضبل شيعيا، ليس ىأ ،ىّن س بريج ابن إف
 معتدلوف وىم ،1134منهم الزيدية حٌبرحلتو عن رأيو الشديد ىف الشيعة،  ىف موضع

 ومع، 1136ةمطالقرا ولعن ،1135باؼببلحدة مرة من أكثر نياإلظباعيلي ظبى كما .جدا
 ،باإلظباعيلية خاصا دعاء ليس أنو على يدؿ الدعاء، فبا ىذا يستعمل فإنو كلو ذلك

 قد( ىؽبجر ا الثامن القرف منىف )الصو  القاشاىن أف ذلك ويؤكد .منهم الصفا بإخواف وال
 اغبسن األخرية العبارة استعمل امک .1137سره" ا قدس"و"، روحو ا قدس" استعمل

 وىف .1138اػبطاب بن عمر سبللة من اؼبنحدرين ألحد الدعاء ىف البوريىن ؿبمد بن
 الدين صبلح لوالد يدعو ،ىنالسىو و  نراه،شداد  الدين ػػػػػػاءبهلػػ" السلطانية النوادر"
 دولة على قضى ىالذىو  الدين صبلح إف بل ياف،نّ س روؼمع ىو كما واالبن واألب)

 ترددت وقد . 1139"والده"قدس ا روح  :ولػػػػػػػػػػوقب ،(هنائيا دبصر نييليعااالظب الفاطميني
" روحو ا قدس" و ى"الصمدانػ هسرّ  ا قدس" و ،"هسرّ  ا قدس: "اراتعبال ىذه
 .1142اؼبوتى لبعض دعاء اؼبشهور، النابلسى الصوىف ى،النابلس ىنعبدالغ لساف على

 وجاء .1141"سره سقدّ : "بقولو عرىب بن الديػػػػػػػػػػن ىي" العروس تاج" ىف ىالزبيد ويدعو
                                                           

 .225، 224انظر مثبل الرحلة/ ص  1134
 .252، 224، 78انظر الرحلة/ ص  1135
 .67ص/  1136
ـ/ 1981انظر كتابو "اصطبلحات الصوفية/ ربقيق د. ؿبمد كماؿ إبراىيم جعفر/ اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب/  1137
 .157، 85، 75ص 

/ ص 1ـ/ ج1959انظر البوريىن/ تراجم األعياف من أبناء الزماف/ ربقيق د. صبلح الدين اؼبنجد/ دمشق/  1138
122. 
اسن اليوسفية أو سرية صبلح الدين/ ربقيق د. صباؿ الدين الشياؿ/ هباء الدين شداد/ النوادر السلطانية وا 1139

 .122ـ/ ص 1964/ الدار اؼبصرية للتأليف والرتصبة/ 1ط
انظر "رحلتاف إُف لبناف" لعبد الغىن بن إظباعيل النابلسى ورمضاف بن موسى العطيفى/ ربقيق د. صبلح الدين  1142

 .88، 77، 74، 65، 59، 58/ ص 1979ث الشرقية/ بريوت/ اؼبنجد وإسطفاف فيلد/ اؼبهد األؼباىن لؤلحبا
  تاج العروس/ مادة "دىر". 1141
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 قرأت ىنأ ذكرأو  .1142"عليو ى ال بارؾأ ا،دسو ق ال :األعراىب ابن وحكى: "يضاأ فيو
 .اغبديث ىف عبده وؿبمد ،القدمي ىف القيم ابن عند الدعاء ىذا

 ى "حبمدهوى ، جبري ابن دعاء أحيانا وتعقب الرحلة ىف كثريا ررتتك عبارة ناؾىو  
 ىف عليها الشواىد بعض مرت وقد .أشبو وما" وقوتو حبولو" أو" وكرمو بعزتو" أو" وومنّ 

 .1143السابقة الفقرات

: مثبل خبا أو معلومة قةو س عقب اؼبؤلف قوؿ الرحلة ىف تكررت الٌب تاار عبال ومن
 بصحة أعلم وا" أو ،"بغيبو أعلم وا" أو ،"ذلك حبقيقة أعلم وا" أو ،"أعلم وا"

 .1144ىذا إُف وما، "ذلك

 أو يقوؿ، فبا تللتثب دههج يبذؿ ال افحياأل من كثري ىف أنو بريج نباعلى  ذَ خ  لقد أ   
 ىف ،"أعلم ا" بارةلع الكثري ارهر تك ىف لكن .1145بو اعبـز عن ال يتوقف األقل على

 من ىبرج كاف بل لو، يقاؿ ما كليقبل   يكن َف أنو على دليل أكباؼبختلفة، اؼبواقف
 أو ظبع مابصحة  قطعال تونكػمب ليس أنو تؤكد الٌب ارةعبال هبذه رحلتو ىف لو ذكرهعهده 

. ومع ذلك فالطبيعة وتعاُف سبحانو ا إُف باألمر العلم ضو في فإنو مث ومن و،فيز ب
 يسمع ما بصحةطع الق ـعد ىف البشرية ىى الطبيعة البشرية، مهما بذؿ الكاتب جهده 

 فينسى اغبذر  صحيح،ذىنو  ىف ما أف  إليويل زباف والنسي والسه من عوارر  تعرتيو فإنو
 طباػب حاؿ أية على ةعب والده حديث اؼبطمئن. دبص ىو ىالذ األمر عن ويتحدث

                                                           
 مادة "قدس".  1142
، 138، 116، 113، 112، 99، 81، 52، 52، 41، 22على كل يبكن وجود ىذه العبارات ىف ص  1143
 ، وىذه ؾبرد أمثلة. 319، 329، 323، 293، 287، 286، 283، 282، 281، 212، 199، 142
 .312، 254، 189، 188، 172، 172، 166، 122، 89، 53، 32، 28ر مثبل ص/ انظ 1144
 .351-352رحلتو/ ص  نصارى/ مع ابن جبري ىفعبد القدوس األانظر  1145
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 تلك أو ىذه ىف الوقوع منبشر  ىبلو ال الٌب ناتاؽب على ال الشخص على الغالب
حسباننا أنو كاف عابر سبيل طواؿ الرحلة، أى منقطعا عن   أف نضع ىف ينبغى مث .منها

كتبو ومراجعو؛ فضبل عن أف طبيعة الرحلة واغبج ال يتيحاف الوقت الكاىف وال الباؿ 
و من متاعب الطريق رحلت وخباصة أنو لقى ىف ، اػباُف للدرس والبحث والتمحيص

ىواؿ، تلك األىواؿ الٌب بلغت حّد اإلشراؼ على اؽببلؾ أكثر من مرة، واإلقامة واأل
 الشىء الكثري. 

وعندما يستطرد، مث يتنبو إُف استطراده ويريد أف يعود إُف موضوعو األوؿ فإنو يقوؿ 
 مثبل: "مث نرجع إُف ذكر كذا"، ويرجع إُف ما كاف يتحدث فيو. 

لقد استطرد بو الكبلـ أثناء وصفو مدينة بغداد إُف ذكر بعض اغبكايات واؼبشاىد الٌب 
ألصلى قاؿ: "مث نرجع إُف ذكر بغداد. ىى  موضوعو ا رآىا ىناؾ. فلما أراد أف يرتد إُف

  .1146"بينهما ودجلة ،غرىب و شرقی: جانباف ذکرناه كما

 استطرد العراقية صريدن مدينة عند العودة طريق ىف الطريق ؼبراحل وصفو أثناء وىف
 ىذا هناية ىف قاؿ مث. ذلك إُف وما مهااوحك وسكاهنا اؼبدينة ىذه عن فتحدث

 صلينا أف إُف نيصردب مناامق فكاف .ا قرهبا اؼبراحل، حديث إُف رجعنو : "االستطراد
  .1147..."كبرية قرية على فاجتزنا اعبمعة صبلة إثر ورحلنا ...اعبمعة

 كنا ما إُف فلنعد ه،دمقص عن بنا الكبلـ خرج وقد: "قاؿ آخر ػػػػرادطاستػػػػػػػػػ وبعد
 .1148:..."فنقوؿ بصدده

                                                           
 .222ص/  1146
 .216ص/  1147
 .226ص/  1148
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 فيو كبن ىالذ الباب غري إُف القوؿ بنا تسلسل وقد: "يقوؿ نػراء مشابػػػػػػػو استطراد وبعد
 موضوعو إُف يعود مث ،1149"سواه رب ال العوف، حبس كفيل وا ،شجوف ذو واغبديث
 .تركو قد كاف ىالذ األصلى

 :وشبأ وما" ذكره ـدتقػ مػػاسبح" :قولو رجبيػػ ابن عند تقابلنا الٌب العبارات ومن

واإلسكندرية،  دبصر أحواؽبم اىػدنػاش ذلك مثل على" :مصر سكاف سهر عن يقوؿ 
  . 1152حسبما تقدـ ذكره"

 يػلنال وىو ،اليم ىف أمو توقأل ومنها" :رضيع طفل وىو السبلـ عليو موسى عن ويقوؿ 
 .1151"كرذ  بما حػس

حسبما تقدـ  اآلف فيها ىالذ ووى ،مذىبة ةضف هوغشا اؼبقدسة الكعبة اببػػ دوجػػد" 
 .1152وصفو"

 الٌب الػَمع َلى، إُف يةفضاؼب اغبجوف ثنية على طريقو وجعل" :الزبري بن عبدا عن ويقوؿ
 . 1153"ذكره تقدـبما حس منها مكة حتفػ يػـو اؼبسلمني دخوؿ كاف

 

                                                           
 .251ص/  1149
 .31ص/  1152
 .32ص/  1151
 .123ص/  1152

 .115ص/  1153
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 .1154"وصفو تقدـ ابمحس البيت دخوؽبم ىف روالسّ  بأياـ ءىش وبأش يومهم فكاف" 
 نيابب لو ألف أيضا، اربأش سةطب مدخلو اؼبتسع الثاىن الباب وسعة" :ورث غار وعػػن

 .1155"أوال ذكرناه حسبما

 مابحس ،امعاعب إُف ػةنيسك اؼبتخذ النصف إضافة عند أحدثت الٌب صورةقاؼب ...هػايويل
 .1156"ذكره تقدـ

 دـػقتالػم ةيقلػص مدينة أىل صياـ كاف يساػبم ويـو" :صقلية ىف رمضاف اـيص وعن 
  .1157"ذكرىا

 فبيزة طائفة منها الحظػت فقد الرتاكيب ماأ .والعبارات غيوالص اؼبفردات عن ىذا
 .الرحلة ىف تكررت

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .126ص/  1154
 .142ص/  1155
 .238ص/  1156
 .329ص/  1157
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 الرتاكية
الرتكيب التاُف: "إف) أو "أف"( + شبو صبلة + صبلة فعلية )بدال من  ؛ومن ىذه الرتاكيب

 اسم إّف اؼبتأخر(". وىذه أمثلة على ذلك:

 .1158نبينا وعليو""وي ذ كر أف فيها كاف مولد النىب موسى الكليم، صلى ا على 

"يقصد الناس إليها ويصّلوف فيها ويتمسحوف بأركاهنا، ألف ىف موضعها كاف موضع قعود 
 .1159النىب، صلى ا عليو وسلم"

رية )أى سحابة آتية من ػا بَ  أ"وفبا هبب أف يػ ث َبت ويؤثر... أف ىف يـو اعبمعة... أنش ح 
 .1162جهة البحر(...."

ىذا العاـ... استفتح )قلج ارسبلف( من ببلد الرـو كبو  "وأعلمنا أحد اغبجاج... أف ىف
 . 1161اػبمسة وعشرين بلدا"

 . 1162"وىم يروف أّف منو يكوف فتح ىذه اعبزيرة إف شاء ا"

الشواىد  "إف اؼبعروؼ أف "إّف" ربتاج إُف اسم وخب، فإذا قلنا إف "شبو اعبملة" ىف
 السالفة ىو اػبب، فأين اسم "إف"؟

رتكيب كانت منذ كبو طبسة عشر عاما. وقد لمرة تنبهت فيها ؽبذا ا إنىن أذكر أف أوؿ
اللغة واألدب عن مدى صحة مثل  سألت أحد األساتذة اؼبطلعني على كتب الرتاث ىف

                                                           
 .32ص/  1158
 .93ص/  1159
 .85ص/  1162
 .227ص/  1161
 .329ص/  1162
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الكتب القديبة. وىأنذا أعود فأقف أماـ ىذا  ىذا الرتكيب، فقاؿ إنو قد قابلو مرارا ىف
تكرره فيو بضع مرات، وؼبا تصادؼ أف عثرت ابن جبري ؼبا رأيتو من أسلوب  الرتكيب ىف

 بعض النصوص الٌب قرأهتا أثناء إعداد ىذا البحث.  بو ىف

 :(صبلة شبو والفعل الناسخ ؼاغبر  بني يتوسط َف وإف) ىالطائ حامت قوؿ ذلك من

 رّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص ريح واقد يا والريح                                قرّ  ليل الليل فإف ،د  ق  أو  

 حرّ  فأنت ضيفا جلبت إف                                ػرػػػػػيب من نارؾ يرى علّ 

  .1163ّتأ"ب ربتو ألقينا طرم يـو أفّ ... : "حنبل ابن مسند ىف وجاء

 :عامر أىب بن اؼبنصور هبا يبدح قصيدة من ىالقسطل دراج ابن وقوؿ

 أسري َفكّ يػ   أو ليل  ذ زّ يع                            النوى لوعة من اؾجشأ دبا لعلّ 

 من أظباعنا ىف يتداوؿ يزؿ ماَف الفعلة هبذه وذكرت: ""اغبمامة طوؽ" ىف حـز ابن وقوؿ
 أف أراد، فبن وطره قضى إذا أنو على اسق،فال يتعهد أندلسنا اورذب الٌب ربب ال ببلد ىف أف

 .1164"ا إُف يتوب

... الوقت ىذا ىف أف إال": "اؼبغرب" صاحب سعيد بن ىموس نب على كبلـ ومن
 .1165"الفسطاط عمارة عظمت

  .1166"الفرس ملوؾ بعض ؽَ ر  غَ  فيها إف ويقاؿ" :"الثانية دلف أىب رسالة" وىف

                                                           
 .58/ 6ابن حنبل/  1163
/ ربقيق د إحساف عباس/ ج 1164  .272/ ص 1رسائل ابن حـز
 .111/ ص 3طيب/ ؾبلدلاؼبقرى/ نفح اعن  1165
 .72رسالة أىب دلف الثانية/ ص  1166
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 ىناؾ أف يؤكدوف: "السبٌب التجيىب يوسف بن للقاسم" واالغرتاب الرحلة مستفاد" وىف

 .1167"الشريف العضو نف  د  

 يقػوؿ ءىشػ كػل ىف أف ..." :"سالػكواؼب الطرؽ وبياف الكماؼب كشف دةزب" وىف
 بن ملك ألف سبعوف ينزؿ ليلة كل أف سليماف بن مقاتل عن وروى". 1168"الناس

 لصاحب إال السلطاف لفظ يطلق ال اغبقيقة ىف أف القضية وخبلصة". 1169ماء"الس
 .1172"مصر

 .1171"العمارة تلك فوؽ رجل صعد ة  مرّ  أف صباعة وأخبىن: "ىالنابلس الغىن دولعب
 فيها أف عهدي   ال" .1172"حلوا سابد القمح من يعملوف صرم بػػػػػػػبلد ىف بأف ...ظبعنا"
  .1173"إنساف نف  د  

 :فکری باشا لعبدا البيت ىذا مث

  عػبصال لنا افى القـر فتحب ألف                     القلب وانشرح ا نصر جاء لقد

"إىن  :الروبػاىن أمني قوؿ ذلك من العصرية الكتابات ىف ما حد إُف يشيع الرتكيب وىػذا
  .1174"أصبعني والرسل األنبياء وجوه عكسنلت ىتوحيد ةمرآ ىف وإف اؼبوحدين، من

                                                           
 .8مستفاد الرحلة واالغرتاب/ ص  1167
 .22غرس الدين خليل بن شاىني الظاىرى/ زبدة كشف اؼبمالك وبياف الطرؽ واؼبسالك/ ص  1168
 .22زبدة كشف اؼبمالك/ ص  1169
 .82زبدة كشف اؼبمالك/ ص  1172
 .83النابلسى والعطيفى/ رحلتاف إُف لبناف/ ص  1171
 .127رحلتاف إُف لبناف/ ص  1172
 .129رحلتاف إُف لبناف/ ص  1173
 .25ـ/ ص 1982/ 1ؤسسة العربية للدراسات والنشر/ طأمني الروباىن/ وصيٌب/ اؼب 1174
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 اؼبرء يشاىد: "إسبانية ىف األندلسية اآلثار عن كتابو ىف وىالسما عبدالرضبن أضبد وقوؿ
  .1175"عني بعدثرا أ أصبحت ولكنها ...فبلكة كانت اىن أف ويتذكر اآلثار تلك

 ىؤالء إف: "األياـ ىذه مصر ىف الوطىن اغبزب ابكتّ  عن دسوقى إبراىيم د وقوؿ
 وتقبض بني وأف الوطىن اغبزب رئيس ىو الدولة رئيس أف متأكدوف شك ال ابالكتّ 

 مثبل حسني طو ويضرب: "صادؽ عبدالعزيز وقوؿ .1176"لةطالسل خيوط كل جمعتت
 خادمة لساف على الشعب حياة ذبرى" الكرواف دعاء" روايتو ىف بأف يقوؿ ما على

 .1177"ومهندس وشقيقتها

  أمكنفتا خف إذا" أفّ " و" إفّ " أف اؼبعروؼ إف وى؟كب يوجتو  الرتكيب ؽبذا فهل وبعد،
 :مثل ،الفعلية اعبمل على دخوؽبما

 اؼبتعمػد عقوبة عليك حلت                           ؼبسلما قتلت إف يبينك لتش 

 و:

 رادػػػػػػق   ما كل ىيأت سوؼ أف                                     ينفعػػػو رءاؼب معلف واعلم

 ىف" أفّ " و" إفّ " إف يقاؿ قد لكن . 1178شأف ضمري حينئذ" إف" أو" أف" اسم ويكوف
 صلى قولو ىف" إف" اسم إف يقولوف حاةنال بأف القوؿ فما .نيتفـبف ليستا النصوص ىذه

                                                           
 .136-135أضبد عبد الرضبن السماوى/ رحلة مصورة إُف ببلد األندلس/ ص  1175
ربيع األوؿ  26مقاؿ لو بعنواف "التقارب والتباعد بني اغبكومة واؼبعارضة"/ جريدة "الوفد" القاىرية/ الثبلثاء  1176

 .5ـ/ ص 1992أكتوبر  16ىػػػ ػػػػ 1411

ربيع  -1من اغبلقة الثامنة من سلسلة مقاالت لو بعنواف "زيارة إُف اؼباضى"/ صحيفة "الندوة" السعودية/ األحد  1177
 .12ـ/ ص 1992أكتوبر  28ىػػ ػػػػ 1411الثاىن 

ـ/ 1964/ دار العلـو اغبديثة/ بريوت/ أكتوبر 14انظر شرح ابن عقيل/ ربقيق ؿبمد ؿبىي الدين عبد اغبميد/ ط 1178
 .389-382/ ص 1ج
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 شأف ضمري ىو" روفاؼبصوّ  القيامة يـو اباذع الناس أشد من إف: "وسلم عليو ا
 :التاُف األخطل بيت ىف قالوه ما: نفس وىو وؼ؟ذؿب

 اءبوظػػجآذرا  فيها يلق                                      يوما الكنيسة يدخل من إف

 مبتدأ صبلة ال شرطية لةصب ىى اىن" فإ" عليها دخلت الٌب ملةاعب أف اعتبار على
 على اآلخرين الكتاب دنع وأشباىوبريى اعب الرتكيب توجيو شبة من يبكن أفبل. 1179وخب
  وأخواهتا؟" إف" ػػػلػ اظبا وؼذؿبشأف  ضمري تقدير

 لو داـا م وئطخأ أال أحاوؿ لكىن .الرتكيب ؽبذا كثريا وباسرت م لست يقاؿ واغبق ،وأنا
  .اؼبقرتح التوجيو ىف التمّحل عن عيىن أغمض أف أستطيع ال ىننفإ ذلك ومع .باب

 ىى الصفة ىذه على أف شك وال: "جبري ابن عند أيضا التاُف الرتكيب وجدت كذلك
 .1182"والبصرة الكوفة بني أهنا ذكر لنا الٌب العني

 عيش ىو ذلك على أف وزعم: "السبٌب التجيىب عند الرتكيب نفس وجدت وقد
 .1181"هبذا الساكنني

 عثرت وقد الصحافة، ميداف ىف وخباصة ىذا، عصرنا ىف ما حد إُف يشيع الرتكيب وىذا
 قوؿ ذلك من .اصرةعم كتابات ىف مرات عدة الرتكيب ىذا على الدراسة ىذه أعد وأنا

 الٌب الروائع بني من إف: يقاؿ أف وذلك: "اللبناىن ىالتشكيلالفناف  ،فروخ مصطفى
 د وقوؿ ،1182 فروخ"اللبناىن لفنافا" ىأستاذ" صورة ىى العاـىذا  األنظار ولفتت برزت

                                                           
 .2/ ىامش 347-346/ ص 1شرح ابن عقيل/ ج 1179
 .229رحلة ابن جبري/ ص  1182
 .98أبو القاسم بن يسوؼ التجيىب السبٌب/ مستفاد الرحلة واالغرتاب/ ص  1181
 .168ـ/ ص 1986/ 1مصطفى فروخ/ طريقى إُف الفن/ مؤسسة نوفل/ بريوت/ ط 1182
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 ىو لؤلطفاؿ للكتابة بالنسبة الفهم لسوء تعرضا األمور أكثر : "ولعلاؼبقاٌف عبدالعزيز
 ولكن) مهابة أضبد قوؿ ذلك من وقريب .1183"الطفل توىمس إُف بالنزوؿ ىمايسمّ 

 أبرز كانت الشاه عهد ىف إيراف أف ىو األمر ىذا ىفعنينا ي اوفب(: "الناسخ اغبرؼ بغري
 الصحفية، اؼبقاالت إحدى ىف عثرت، كما .1184"ورالد هبذا للقياـ شحتر   الٌب الدوؿ
 الصحفى قوؿ ىف وذلك ،"إفّ " ال" سلي" ىو الناسخ أف عدا فيما الرتكيب، نفس على

 بتدمري والتهديد الكويت برتوؿ على صداـ سطو ىف أليس" :شداالر  شعاع ىالسعود
 عثرت كما. 1185"؟ىالعاؼب التقدـ شرياف هتم الٌب ادىءباؼب لتلك صارخ انتهاؾ من ارهبآ

 موجها ىعراق صحفى قوؿ ، ىفناسخ ىأ يسبقو أف غري من ولكن ذاتو، الرتكيب على
 واإلنساف الكويٌب واالقتصاد الكويٌب الدينار أيضا قتلت إنك" :العراؽ رئيس إُف كبلمو

  .1186"ىقاالعر  فاإلنسا ىو ...ذلك ىف ودبا العرب، بقية ىددت مث ،الكويٌب

 بلَ غ  يػ   ال إنو قيل وقد ال، وَف. أيضا الرتكيب ؽبذا التوجيو نفس سبحل طيعتسن ػػػػػػػلثوباؼب
 و ،خب" الصفة ىذه على: "اعبملة وشبو ،"أفّ " اسم اذوؼ الشأف فضمري ى؟و كب
 مثبل، "أعىن"  تقديره ؿبذوؼ فعلب منصوب أو للضمري تابع" العني" و ،مبتدأ" ىى"

 .ا إُف وأمرنا
 

                                                           
كتاب "عبد التواب يوسف وأدب   أدب الناشئني" ىف من مقاؿ لو بعنواف "عبد التواب يوسف ومبلحظات ىف 1183

 .57ـ/ ص 1987الطفل العرىب، مع قائمة ببليوجرافيا إلنتاجو الفكرى"/ اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب/ 
/ دار اغبرية للصحافة والطباعة والنشر/ القاىرة/ 22أضبد مهابة/ إيراف بني التاج والعمامة/ كتاب اغبرية رقم  1184

 .142ـ/ ص 1989

ربيع الثاىن  12شعاع الراشد/ شروط للحل السياسى مع التحية ؼبناصريها/ صحيفة "الندوة" السعودية/ األحد  1185
 ـ/ الصفحة األخرية.1992أكتوبر  28ىػػػ ػػػػ 1411

العراؽ/ صحيفة الشرؽ األوسط/ األحد  األوراؽ السرية للقيادة اغبزبية واغبكومية ىف سامى فرج على/ قراءة ىف 1186
 .8ـ/ ص 19992أكتوبر  28
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 من قليل غري ىف أنو وىو أيضا، اعبدؿ ريثي جبري ابن عند الكبلـ من تركيب ؾناوى
 ىى وىذهزه، ييسب إُف اؼبضاؼ اؼبمّيز على والبلـ األلف خلد  ي   العدد سبيز حاالت
 : الشواىد

 .1187"ميل األربعمائة كبو ...اعبزيرتني وبني"

 .1188"ميل اؼبائٌب كبو وئاذحبػ انريػج طويل بر وىو"

 .1189"ميل ةئاألربعما وكب اؼبذكورين ينب ال وبني"

 .1192"لنا ذكرا م على ليم األربعمائة كبو اإلسكندرية و وبنيوبين"

  .1191"اؼبذكورة الوجوه إُف مضافة األشباف واػبمسة"

 .1192..."الشهر ىف مصرية دنانري اػبمسة لو من فمنهم"

 ىوؿ من والنجاة السبلمة على وشاكرين وجل عز  يندحام جبدة نزولنا كاف"
 .1193طوؿ مقامنا ىف البحر" األياـىف تلك الثمانية  ماعايناه

 . 1194"وىو كبو الثمامبائة قفري"

 
                                                           

 .8ص/  1187
 .12ص/  1188
 .11ص/  1189
 .12ص/  1192

 .16ص/  1191
 .17ص/  1192
 .52ص/  1193
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 .1195"النقش رائعة حبجارة جوانب األربعة من نةمركّ "

 .1196"أعواـ الثمانية كبوطة اػب ىذه توُفب ولو"

 .1197"سنة عشرة اػبمس يبلغ وَف"

 .1198"بعري اؼبائة كبو "واستجلبت...

 .1199"ةسنالػ ىف دينار وأربعمائة ػارندي األلف كبو لغت عظيمة أوقافا وعنّي "

 أيضا ىو فامعرّ  بعضها ىفتى أ قد ويإل اؼضاؼب يزيالتم أف قبد الشواىد ىذه إُف وبالنظر
 ىالنحو ذىب اؼب أصحاب وىم صريوف،بال فأما .معرؼ غري بعضها وىف والبلـ، أللفبا

 سبييزه إُف اؼضاؼبّيز اؼبم ءىؾب زوفوّ هب ال فإهنم ادة،يالس لوتب وك وانتشر شاع ىالذ
 هبوزوف فإهنم الكوفيوف وأما .ال أـ والـ ألف التمييز ىف كاف سواء والبلـ، باأللف معرفا
 الكوفة، أىل مذىب على حٌب جبري، بنا أف ىأ ،1222الثانية زوفوّ والهب ُفاألو  اغبالة

                                                           
 .77ص/  1195
 .161ص/  1196
 .127ص/  1197
 .162ص/  1198
 .263ص/  1199

اؼبضاؼ إليو. وىف ىذه اغبالة ال بد أف  يرى البصريوف أنو ال يصح دخوؿ )اؿ( على اؼبضاؼ إال إذا كاف عامبل ىف 1222
و يكوف أاسم أضيف إليو اؼبضاؼ إليو،  و ىفأاؼبضاؼ إليو،  يكوف اؼبضاؼ مثىن أو صبع مذكر ساؼبا، أو توجد "اؿ" ىف

 االسم الذى أضيف إليو اؼبضاؼ إليو ضمريا. مثاؿ ذلك الرتتيب:
 أصوؿ وال للقائليو أصوؿ                                  وما لكبلـ الناس فيما يريبىن      -أ 

 الرابط رأسو. -د                    .اؼبردد شائعات األعداء -ػجػ    اآلكل الطعاـ.   -ب
أما الكوفيوف فيجوزوف حالة خامسة. وىى حالة العدد الى بػػػػ "اؿ" اؼبضاؼ إُف سبييز ؿبلى ىو أيضا بػػ "اؿ"، كقوؿ 

ىذه اؼبسألة  . ويبكن الرجوع ىف79-78وقت واحد ؾبتمعني"/ الرحلة/ ص  األربعة األئمة يصلوهنا ىفابن جبري: "فإف 
 .14-12/ ص 4/ ج4إُف عباس حسن/ النحو الواىف/ دار اؼبعارؼ دبصر/ ط
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 اؼبضاؼ اؼبميز ىف" اؿ" اءبقإ حالة ىف القاعدة كسر قد الصدر، الواسع اؼبذىب وىو
 .بلـلا و فباألل ؿبلىّ  غري سبيز إُف

 ما على بناء األخري، الرتكيب ىذا حػةص أعتقد وأنامن عشرين عاما  أكثر منذ بيد أنىن
اذ  شوقى األست وبررىا كاف الٌب واألدبية اللغوية اغبلقات من ةلقح ىف( أذكر فيما)تقرأ

 الٌب القاعدة عرض أف عدب إذ ،"أدبية ةسلط" عنواف ربمل اؼبصرية" بلؿاؽب" ؾبلةأمني ىف 
 ىذا تتضمن القديبة النصوص من عددا فأورد ىنث دهدبص كبن ىالذ يبالرتكت رب

 ما لغوى ماؿعاست على شواىد اؾىن ما دامت أنو األمور ىذه مثل ىفورأىي  .الرتكيب
 جائز االستعماؿ ىذا فإف االحتجاج، عصور بعد لو جاءت حٌب ،الرتاث نصوص ىف
 مصيبا. يكوف ابن جبري األساس ىذا وعلى القاعدة، أنف غمر ب

 جبري: ابن عند تكرر ىالذ الرتكيب ىذا فيو كبن ادب ويتصل

 .1221"سنة وعشرين اػبمس كبو "سّنو

 . 1222"بلدا وعشرين اػبمسة كبو الرـو ببلد من تفتحاس"

  .1223الظنوف" رجمن ...اؼبذكورة يوما وعشرين الستةنا مدة كوقد  " 

 العقود، لرقم معاملتو عن زبتلف معاملة حاداآل رقم الكاتب ملايع أف فيو ةابالغر  ووجو 
 ملاع أنو ويبدو .واحدةيعامبل معاملة  أف واؼبفروض .األخري رونكّ  األوؿ ؼعرّ  إذ

 كما أوؽبما، ىف واحدة مرة( اؿ) امهعلي أدخلواحدة، ف كتلة بصفتهما العدد ىجزأ
 . دحالوا االسم مع تعاملو عند اإلنساف يفعل

                                                           
 .223ص/  1221
 .227ص/  1222
 .288ص/  1223
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كليهما ىف  ددالع أىز ج على( اؿ) أدخل فقد ،عنده مطرد ذلك أف ىذا معىن وليس
 قولو: 

 .1224"درجا والعشرين اػبمسة كبو عددىا دراجأ على إليو"ويهبط 

 ػػػبػ تبدأ الٌب االستفهامية اعبملة ىذه بتكررىا ىنظر  تتلف الٌب اعببريية الرتاكيب ومن
 ؛ذكره سبق أمر من أشد أمر نع االستفهاـ هبا ويقصدما ظنك بػػػ....؟" " أو" يفک"

 ىى وىذه ،األوؿ األمر من أحق الثاىن األمر أف على التأكيد بو يقصداستفهاما 
 :واىدشال

 حاؿ من دونو وفصال سرت ي رجى اؼب الكشف عن فكيف التجسس، عن ا هنى وقد" 
 .1225"عليها؟ ي طّلع أف صاحبها يريد ال

 ا يتبو  كيفف اغباؿ، ىذه غري على( اغبج ـعد ىف) فيو "وا قد أوجد الرخصة 
 واستحقاقها األمواؿ استبلب إُف بابس وجعلوه حراـ معيشة ازبذوه قدأقواـ  بأيدى فاآل

 .1226"عليهم؟ واؼبسكنة الذلة وضرب ايهعل ومصادرة اغبجاج ،من غري حل

 من كثريا أف بسبب ارؾ،باؼب زمـز اءػمب( اغبراـ البيت ىأ) لوسغ إُف"بكر الشيبيوف 
 كثري كاف عنواء اؼب انسياب ندعف ...منهم والرضع الصغار من ابناءىن أدخلن النساء

 ىف منو صبعوا وردبا فيو، وأيديهم أوجههم بغسل تبكا إليو يبادروف والنساء الرجاؿ من
 ذلك، عن توقف من منهم وكاف .ؽبا سلغ   الٌب العلة يراعوا وَف أعدوىا لذلك قد أواف
 زمـز دباء ظنك وما .ذلك ىف العقل بيصوّ  وال يستجيزىا ال من غبظة اغباؿ غبظ وردبا

                                                           
 .176ص/  1224
 .35ص/  1225
 .55ص/  1226
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 والركن اؼبلتـز بإزاء انصب مث الكراـ، جنباتو ىف وماج اغبراـالبيت  داخل ص بّ  قد اؼببارؾ
 الوجوه فيو وتغمس ىاأليد عن فضبل واهفاأل تتلقاه بأف جديرا أليس اؼبستلم؟ األسود
 .1227"األقداـ؟ عن فضبل

 فكيف قبلو، ؼبا النسج الكثيف يمغال ذلك ربت الشمس وتبرؤي يشهد أحدىم أف لو
 . 1228"ليلة؟ وعشرين تسع ابن ىو ىبلؿ برؤية

 وداعا فيالو ؛اؼبقدسة والرتبة اؼبباركة للروضة وداعنا كاف اؼببارؾ اليـو ذلك ىعش وىف"
 بالتوديع ىيناج دبوقف وماظنك ..اعاعش طارت حٌب اعايارت النفوس لو ذىلت عجبا

 لو تنفطر ؼبوقف إنو العاؼبني؟ رب رسوؿ النبيني وخامت ،واآلخرين األولني ديس فيو
 .1229"؟اؼبتئدة الثابتة األلباب بو شيطتو  ،األفئدة

 على ا،ننفوس مػػػػػػػػػػن ناسأحس...( لةجد على زريراف قرية) ىوائها حفوان نفحتنا"فلما  
 ابيّ الغ   فرحة كأنو فرج بواعث واستشعرنا اب،ر طاإل من ىدواع ب،رتاغاال وحشة حاؿ

 .1212"وسكن؟ أىل على فيها للوافد فيكف للوطن، النارخ الغريب ىذا... باإلياب

 منو فهو العدو، معقل وىو سرية،ي أمياؿ علػى ونمػ األكراد حصن ببلد ظنك وما"
 .1211"مغاره؟ يـو كل شاء إذا عهدتوي شراره، يطري إذ ووبػرؽ ،ارهن یءترتا

 

 
                                                           

 .117-116ص/  1227
 .146ص/  1228
 .182ص/  1229
 .192ص/  1212
 .232ص/  1211
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 مسلمني من اؼبنقطعني بعض بو رأوا إذا لبناف ػػػػػػلبعبػػػ اجملاورين ىالنصار  أف العجب ومن"
ملتهم  لضد النصارى معاملة كانت وإذا  ...إليهم وأحسنوا القوت ؽبم جلبوا( للعبادة)

 .1212"بعض؟ مع بعضهم باؼبسلمني ظنك فما اؼبعاملة ىذه

( األوربيني من ىالنصار  اؼبقدس بيت حجاج ىأ) البلغريني من كثري نزؿ اؼبوضع وهبذا"
 نقتصر كنا أنا وحسبك .فادهنو  ادز ال لعدـ اؼبركب أىل مست سغبةؼب بأنفسهم ائزينف

 غ بو.لبتنف اؼباء من يسريب منا نبلو أربعة بني تقسمون اليابس زاػبب من رطل قدارم على
 على منو أمكن ما بابتياع اؼبسلموف فرتفق زاده، فضلة باع نييالبلغر  من نزؿ من وكل
 ظهر على شهرين دبدة كنظ امف. صالاػب من رىمبد ةز خب مقدار إُف تهىانو  وئغبل

 ـز فاغبا ؟...يوما عشر طبسة أو أياـ عشرة ىف عوهناطيق أهنم الناس ظن مسافة ىف البحر
 .1213"يوما عشر مسةوػب يوما لعشرين الناس وسائر، يوما ثبلثني زاد أدخل من

 ابا:وإعج تعجبا" .../ػػػػبػ ىوكف: "قولو جبري ابن عند اللغوية الرتاكيب من رر تك وفبا 

 ،النىب كاف الٌب الدار ىوى اػبيزراف، دار أيضا الكريبة( مكة مشاىد) مشاىدىا ومن"
 من ئلسبلـل بادرةاؼبيعبد ا فيها سرا مع الطائفة الكريبة  وسلم، عليو ا صلى

 بن عمر الفاروؽ يد على منها اإلسبلـ ا رشن حٌب أصحابو، رضى ا عنهم، 
 .1214فضيلة!" ههبذ وكفى ،عنو ا ىرض ،اػبطاب

                                                           
 .262-259ص/  1212
 .292ص/  1213
 .92ص/  1214
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شهرية بركة وشرؼ بقعة، وكفى دبا ورد ىف ل"وىو )أى مسجد اػبيف دبىن( من اؼبساجد ا
  .1215ا عليهم!"األثر الكرمي من أف بقعتو الطاىرة مدفن كثري من األنبياء، صلوات 

 "ومن أسباب خراهبا )أى مدينة الكوفة( قبيلة خفاجة اجملاورة ؽبا، فهى ال تزاؿ تضّر هبا
 .1216وكفاؾ بتعاقب األياـ واللياُف ؾبيبا ومغنيا"

 .1217"وأما الشرقية )بغداد الشرقية( فهى اليـو دار اػببلفةكفاىا بذلك شرفا واحتفاال!"

 ظل يتوسط برديو... قد نبذ بالعراء، ووضع ىف "بلد )أى حرّاف( ال ح سن لديو، وال
أستغفر اّ   ، وتعرت أعطافو من مبلبس النضارة.حراء، فعدـ رونق اغبضارةصوسط ال

كفى هبذا البلد شرفا أنو البلدة العتيقة اؼبنسوبة ألبينا إبراىيم، صلى ا عليو 
 .1218وسلم!"

مارستاف؟ فقاؿ وقد أنكر ذلك: "وسألنا أحد األشياخ هبذه البلدة )ضبص(: ىل فيها 
 .1219ضبص كلها مارستاف. وكفاؾ تبيينا شهادة أىلها فيها"

"ولو َف يكن هبذه اعبهات الشرقية كلها إال مبادرة أىلها إلكراـ الغرباء وإيثار الفقراء...  
 .1222كفى بذلك شرفا ؽبا"

 

                                                           
 .137ص/  1215
 .187ص/  1216
 .222ص/  1217
 .222ص/  1218
 .232ص/  1219
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اض "فقاؿ السلطاف )صبلح الدين األيوىب( لو: ما عسى أف أصنع لك وللمسلمني ق
وبكم بينهم؟... وإمبا أنا عبد الشرع وشحنتو )أى شرطتو(... فاغبق يقضى لك أو 

 .1221عليك... وىذه كلمات كفى هبا للسلطاف فخرا!"

عمارة لكثر من أف يوصف. وكفى بأهنا ابنة األندلس ىف سعة اأ"وخصب ىذه اعبزيرة 
 .1222وكثرة اػبصب والرفاىة"

ائلة عند غري ابن جبري من الرتاكيب اللغوية شغفو ؽبوفبا ال أذكر أىن وجدتو هبذه الكثرة ا
ىب، أو استبداؿ ىذا َنسَ الشديد بفك اؼبضاؼ إليو عن اؼبضاؼ وربويلو إُف وصف 

لحقة بو ياء النسب( بوصف ؼبالوصف الّنَسىب اؼبكوف من كلمة واحدة )ىى االسم ا
نو مكوف من عدد من الكلمات. وىو ما يدؿ على استيبلء باب النسب على ذى

النسب إليها ىف األذف موقعا غريبا. وعلى أية  عوقلمو، حٌب إنو لينسب إُف كلمات يق
 حاؿ فهذه بعض الشواىد على ىذا االستعماؿ:

 الصروح، أى نية السفر إُف اغبجاز ألداء فريضة اغبج. "1223"النية اغبجازية"
)بدال من  ،1225"اؼبرافق اؼبسكنية"وص. ػب، أى األبنية اؼبتخذة من ا1224اػبوصية"

. بدال من "جلسة 1227. "والفرقعة اػبطيبية"1226"السكنية"(. "اعبلسة اػبطيبية"

                                                           
 .271ص/  1221
 .297-296ص/  1222
 .17ص/  1223
 .57ص/  1224
 .58ص/  1225
 .73ص/  1226
 .123ص/  1227
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. "تصاوير... 1228"مبيعات طعامية"اػبطيب" و "فرقعة )أى سوط( اػبطيب". 
، أى وقفو يـو عرفو ىف 1232)أى صور لفواكو ـبتلفة(. "الوقفة العرفية" 1229فاكهية"

غري علم أو معرفة(. "اؼبؤذف ، )أى جزما باألمر على 1231عرفات. "قطعا جهليا"
". "الرتاويح اؼبقامية"1232الزمزمى" ، أى الٌب 1233، بدال من "اؼبؤذف القائم عند بئر زمـز

، أى ىيبة اإلماـ وسكينة الغبلـ. 1234ة إمامية وسكينة غبلمية"بتصلى عند اؼبقاـ. "ىي
صبرة ، أى 1236، أى اراب اؼبكوف من أعواد. "اعبمر العقبية"1235"اراب الع ودّى"

، بدال من 1238، أى شهادات الزور. "كنوز قارونية"1237العقبة. "شهادات زورية"
، بدال من "السوداء". "اؼبزامري 1239"كنوز تشبو كنوز قاروف". "كسوة اػبليفة السوادية"

، بدال من "النسائى". 1241، بدال من "مزامري داود". "اغبسن اغبريبى"1242الداودية"
، 1243ف بنت اؼبلك مسعود". "اؼبرافق السفرية"، بدال من "خاتو 1242"خاتوف اؼبسعودية"

                                                           
 .85ص/  1228
 .98ص/  1229
 .126ص/  1232
 .118ص/  1231
 .125، 124، 123ص/  1232
 .123ص/  1233

 .128ص/  1234
 .129ص/  1235
 .136ص/  1236
 مرتني. 146ص/  1237
 .149ص/  1238
 .157ص/  1239
 .162ص/  1242
 .194ص/  1241
 .212، 226ص/  1242
 .224ص/  1243
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، أى ىف حسن أبواب القصور. 1244"أبواب قصرية اغبسن" الٌب تكوف ىف السفر.
، أى 1246، أى نسبة إُف الصدقة. "األلفاظ  الػػم حالية"1245"اؼبآثر... الصدقية"

، 1248"اآلالت اللهوية"، 1247دبعىن الطنانة اؼبغاُف فيها. "االنعكاؼ الركوعى" ؛اؼبستحيلة
، أى مذلة أىل الذمة ومسكنتهم. "أسباب 1249آالت اللهو. "اؼبذلة واؼبسكنة الذمية"

 ، أى أسباب ذبر النكاؿ على صاحبها. 1252نكالية"

من الّنسب إُف صبع التكسري، فهو يقوؿ مثبل:  يتحرجبن جبري ال اكما يبلحظ أف 
ائف "الوظ، نسبة إُف "حدثاف" الدىر، أى نوائبو، و 1251"اإلنذارات اغبدثانية"

، 1253، نسبة إُف "اؼبكوس"، صبع "مكس"، و "اغباج األنامى واألنعامى"1252اؼبكوسية"
، 1255"اؼبنازؿ الرفيعة اؼبلوكية" ،1254بالنسب إُف "األنعاـ"، و "اللفظ اؼبلوكى النسائى"

ودالئل  ، "ـبايل 1257، "شارتو اؼبلوكية"1256"ورحاب وأبواب وساحات ملوكية"

                                                           
 .227ص/  1244
 .264ص/  1245
 .268ص/  1246
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 مرتني. 278ص/  1248
 .282ص/  1249
 .313ص/  1252
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ُف "ملوؾ". وكل ىذه إ، نسبة 1262اؼبلوكى"، "األدب 1259، "اؽبمة اؼبلوكية"1258ملوكية"
 اعبموع ؽبا واحد من لفظها. 

وىذا يذكرنا ببعض صيغ النسب اعبمعية الٌب شاعت ىف عصرنا، فنحن صبيعا نقوؿ: 
ط بّلىب" و "مظاىرات عّمالية". و "مقاس أوالدى" و "حذاء بناتى" و "عجبلتى"  "مؤسبر

و "ساعاتى"، ال يشذ أحد منا عن ذلك. وىو مثل قوؿ القدماء: "كنىب"و "قبلنسى" 
اآلف يقولوف: "أزمة د َولية"  خبارمن مذيعى نشرات األو "ح صرى" و "شعوىب". وكثري 
(، وىف أحدى ؿباضراتى ىف آداب عني مشس قاـ طالب )نسبة إُف "د َوؿ"، ال إُف "دولة"

العبلقات الزياراتية"، يقصد الزيارات"، فقاؿ من كلمة كاف كتبها وألقاىا على زمبلئو: "
ولكنو بدال من ذلك نسب إليها وجعلها وصفا للعبلقات. وكثري من الناس يقولوف 

نا تسمية زائرى " ال إُف "صحيفة"(. وشاعت ىف عصر ص ح ف""ص ح فى" )نسبة إُف 
تور عبد كتبؾ هبا بػػػ "القبوريني"... وىكذا. بل إف عاؼبا ىف اللغة معروفا كالد لاألضرحة وا

الصبور شاىني ال هبد حرجا ىف أف ينسب إُف "قبائل" قائبل: "والعرب ىف ذلك اغبني  
 .1261كاف وجودىم قبائليا"

ىذه اغباالت يصح؟" إف والسؤاؿ اؼبطروح ىو : "ىل النسبة إُف صبع التكسري ىف مثل 
. ألف ىذه اعبموع ؽبا واحد من لفظها 1262القاعدة الصرفية اؼبعروفة ال تقبل ىذا

                                                           
 .311ص/  1258
 .311ص/  1259
 .312ص/  1262

 .247ـ/ ص 1982ىػػػ ػػػ 1422/ 3علم اللغة العاـ/ مؤسسة الرسالة/ بريوت/ ط د. عبد الصبور شاىني/ ىف 1261
علمية لفن الصرؼ/ منشورات اؼبكتبة ا ، وأضبد اغبمبلوى/ شذا العرؼ ىف525/ ص 2انظر شرح ابن عقيل/ ج 1262

 .141-142اعبديدة/ بريوت/ 
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. وعلى ىذا فصنيع ابن جبري 1263وليست أعبلما. إال أف قوما من اللغويني هبوزف ذلك
 وما نقولو كبن اآلف من "ط بّلىب" و "ع ّماُف"... إٍف لو وجو. 

رتكيب التاُف: "فعل أو حرؼ أو اسم يدؿ على كما تكرر ىف أسلوب ابن جبري ال
 التشبيو+ اؼبشبو واؼبشبو بو+ سبييز" أو ما يقرب من ذلك، كما يتضح من األمثلة اآلتية:

. "وح ّف كلو بأمثاؿ اؼبفاتيح 1264"يزاحم )منار اإلسكندرية( اعبّو ظبوا وارتفاعا"
. "وموضع الطواؼ 1266قيمة". "خ ّيل إلينا لكثرتو أنو يوازى الرتاب 1265)الك رات( ذىبا"

ويساره مشع   اـ. "ونصب عن يبني اؼبق1267مفروش حبجارة مبسوطة كأنو الرخاـ حسنا"
. "ربف جبانىب طريق كأنو ميداف انبساطا 1268كبري اعبـر ىف أنوار تناسبها كبا"

. "ويطيف هبذا البيت مشع  1272. "تسرياف هبا سري النسيم سرعة ولينا"1269وانفساحا"
. "وشهادنا هبا من اػبنافس أمثاؿ الغنم كثرة وأنسا 1271ما"كأنو جذوع النخل ع ظَ 

 . 1272بأىلها"

                                                           
. وقد نقلو عنو ؿبقق شرح الشافية لئلسرتاباذى/ 197/ ص 2عرفة/ بريوت/ جؼبانظر السيوطى/ نبع اؽبوامع/ دار ا 1263

ف قوما  أإشارة إُف. وىناؾ 1ىامش 81/ ص/ 2ـ/ القسم األوؿ/ ج1975ىػػػ ػػػ 1395دار الكتب العلمية/ بريوت/ 
 / صفحة ف. 28اللغة"/ ط ىف مقدمة "اؼبنجد ىفمن الصرفيني هبوزوف ىذا، 

 .15ص/  1264
 .19ص/  1265
 .43ص/  1266
 .63ص/  1267
 .131ص/  1268
 .136ص/  1269
 .226ص/  1272
 .212ص/  1271
 .217ص/  1272



186 
 

. 1273"فغاية حسن القرى بشرقى األندلس أف يكوف ؽبا مثل ىذا اؼبوضع صباال"
. "وأما قيسارتيها 1274"ودكاكينها وحوانيتها كأهنا اػبانات واؼبخازف اتساعا وكبا"

نتظمة ألهنا على ؿبرث عظيم "ولكن قراىا عامرة م. 1275فحديقة بستاف نظافة وصباال"
 وال وكاألطوادقد حفتو أعمدة كاعبذوع ط. "1276مّد البصر عرضا وطوال"

. "وسرنا ىف 1278. "وخانات ىذا الطريق كأهنا القبلع امتناعا وحصانة"1277ضخامة"
. "َف نر مثل تربتها طيبا وكثرة 1279طريق كأهنا السوؽ عمارة وكثرة صادر ووارد"

 .1282واتساعا"

الرتاكيب ىف رحلة ابن جبري تفضيلو ىف كثري من األحياف حذؼ الفاعل وفبا يبز من 
. فمثبل بدؿ أف يقوؿ: "استنزلوه  وبناء الفعل من مث للمجهوؿ على بنائو للمعلـو
واستنطقوه"، كما نفعل عادة، يفضل أف يقوؿ: "است ن زؿ واست ن طق"، وىذه ىى 

 الشواىد:

رجاؿ  اؼبكس  استحضر" من بدال). 1281"اؼبسلمني من كاف من صبيع رض  ح  ست  "ا
 ؿز  ن  است   و .ال أـ اغبوؿ عليو أحاؿ أؿس  ي   أف دوف ذلك زكاة أداءصبيَع..."(. "فل زموا 

 على مرقبا بو فطيف ،اؼبركب وسلع اؼبغرب أبناء عن ليسأؿ حساف نب أضبد

                                                           
 .18ص/  1273
 .223ص/  1274
 .227ص/  1275
 .228ص/  1276

 .242ص/  1277
 .228ص/  1278
 .322ص/  1279
 .327ص/  1282
 .13ص/  1281
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 بتنزيل اؼبسلموف وأمر سبيلو ىَ لّ خ  فَ  .قولو ديقيّ مث   تفهمس  ي   كلّ  وىف ...السلطاف
 وألحد" .1282"األسباب من واحد لكل ما وأحضر فواحدا واحدا دعوافاست   ...أسباهبم
َخل د،أزي أوامة منو الق كبو على إليو دعَ ص  ي   باب منها الكبريين  بيت إُف منو وي د 

 عن أحد لغفي ال" .1284"كثرة وبصى ال ما الوارد دالء من فيها ىقَ ل  في  " .1283"كبري
 1285"غريبة ولطافة عجيبة حبيل وسطو من أو يديو من سل  اخت   إال عني طرفة متاعو

 لكذ ىف يوضع بأف أوصى وفاتو حانت فلما"  .("اللصوص أحد اختلسو إال" من بدال)
 عن فش  وك   بعد على بو قفوو   عرفات إُف فسيق ميتا، بو جّ وب   اؼببارؾ التابوت
 يعدبالتو  ىاجَ نَ يػ   دبوقف ظنك وما" .1287"السعى بطل فيها تسومح لوف. "1286"التابوت

 أمياؿ علػى منو األكراد حصن ببلد ظنك وما" .1288"واآلخرين؟ األولني سيد فيو
 شاء إذا دهّ عَ تَ ويػ   شراره، يطري إذ ؽرَ ح  ػ  وي ناره، ترتاءى منو فهو دو،الع معقل وىو يسرية،

 بػدؿ .1292"وغواطتها دمشق بسيط على ؼرَ ش  ي   ومنها" .1289"مغػػػػػاره؟ يـو كل
خَ ت   ال لكنها، قصد طريق ىوى" .1291"...على السائر اإلنساف يشرؼ"  ىف إال لد 

 شراع طوح   ،إليها البحريوف فتبادر" .("اؼبسافروف يدخلها ال" ىأ). 1292"الشتاء

                                                           
 .13ص/  1282
 .28ص/  1283
 .43ص/  1284
 .122ص/  1285

 .123ص/  1286
 .146ص/  1287
 .182ص/  1288
 .232ص/  1289
 .233ص/  1292
 .233ص/  1291
 .285ص/  1292
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 حيالر  زالت وما .1293"...بالبحرين وصيح و،يجر  من اؼبركب لطّ وع   ،ػربيالك الصػارى
 فحطّ " بدؿ) .1294"واريهاص عن رعالش   تطّ ح  ف ،وتقصف نسفت كادت حٌب تعصف

 "انتهبو :واؼبقصػود) "ابانتها اؼبركب ىف ما صبيع هبالنت   ذلك ولوال" .("رعالشُّ  حارةبال
 .1295واست نطق واست فهم" غلياـ...، ىقلالص اؼبلكأمر  عن رضحتسفا" ."(نةيمس لىأ
 اؼبلك فعلم" ىأ) 1296"السوقة مدخل اؼبدخل من وتعنم ةياؼبلوك ةماؽب أف مل  فع  "

 .("...يعرفونو الذين فأعلمنا" بدؿ) 1297"إيبانو يكتم أنوعلمنا فأ" ."(...واغباضروف

 أكاف سػواء ،الرتادؼ إُف جأيل ما أحيانا تقريبا، القدماء العرب أدباء ككل جبري، وابن
 :أكثر السجع مع عنده الرتادؼ كاف وإف ال، أـ التسجيع ىف رغبتو بسبب مدفوعا

 يدا ألحد هبعل وَف إليهم، امهمأحك جعل" .1298"واحتسابا تأجرا الفضيلة ؽبذه أبرزه" 
 اإلرىاؽ عسف وعسريالت من عنهم يصدر ؼبا الواجبات من جهادىم" .1299عليهم"

 فمجموعها" .1321"وأنزقتو وضبتنأل اراألهن من هنرا وردت لو" .1322"اؼبعاملة وسوء
 اهواستحقاق األمواؿ بلبتسا إُف سببا فجعلوه" .1322"هانووى ػةبنيال تبلؿخا ىف متناسب

 رهتظوين ،السعادة يـو ارتقاب اليـو ذلك يرتقب وىو". 1323"حلّ  غري من اهواستحقاق
                                                           

 .291ص/  1293
 .295ص/  1294

 .311ص/  1295
 .311ص/  1296
 .313ص/  1297
 .26ص/  1298
 .27-26ص/  1299
 .38ص/  1322
 .43ص/  1321
 .47ص/  1322
 .55ص/  1323
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 لو خلدو  وعظمو موكرّ  من فسبحاف" .1324"عبادة ىػو ىالذ بالصب الفرج انتظار
 على ىاجملاز وىو " .1326"العلية واؼبفاخر الّسن ّية اآلثار" .1325"القيامة يـو ُفإ تشريفال

 .1328"نزفت دمعها العيوف، واستنزفت ماءىا الشؤوف" ،1327"رائالسر  وخفيات الضمائر
. 1312"ال تنحصر عنها واألخبار يطوؿ فهاصو " .1329"فيو القوؿ سعتوي ،وصفو يطوؿ"
 صفات أو ،تليق بسمة سمتا من فيهم ليس" .1311"االستطاع وقوة االتساع، قدرة"

 أشرؼ بو اهوموضوعصدؽ الصفات، أ ؽبا االسم ىذا" .1312"خليق هبا وى بصفة
 .1314"ةداسفال العقائد و اؼبنحرفة اؼبذاىب لىأ من مطّهرة ىىو " .1313"اؼبوضوعات

ّطب بعدىم ف .1315"مستقيمة وأحواؽبم صحيحة، معامبلهتم"  ،مبلكها يتعذر بل"زب 
 ومرأى اائعر  منظرا أبصرت استقبلتها إذا" .1316"إدراكها ءىش وفىبأ فيتيسر راـوت  

 .1317ىائبل"

 

                                                           
 .57ص/  1324
 .76ص/  1325
 .123ص/  1326
 .117ص/  1327
 .139ص/  1328

 .154ص/  1329
 .165ص/  1312
 .184ص/  1311
 .216ص/  1312
 .217ص/  1313
 .224ص/  1314
 .224ص/  1315
 .225ص/  1316
 .237ص/   1317



191 
 

 وما". 1318"واؼبرؤوس الرئيس لديهم يبيز وَف والرؤوس، عندىم اباألذن تساوت لقد" 
 لسوء بىوتأ ،العذاب ةمكل عليو وحقت. "1319"ويغريو يستهويو الشيطاف زاؿ

 .1321"التسهيل و التيسري معهود جبللو جل منو نرتقب" .1322"بآاؼب وسحيق اغبساب
تعداد  ىف مقدمة، الشوائب لياُف ىف مذكورة ،الذوائب سوء ؽبا يشيب ليلة من فياؽبا"

 .1323. "نعوذ با من عواقب الشقاوة، وخوامت الضبللة"1322اغبوادث والنوائب"

واؼببلحظ أف الرتادؼ يقل جدا ىف الرحلة بل ينعدـ حني يصف ابن جبري شيئا وصفا 
 موضوعيا، إذ تشغلو دقة التصوير وقياس األطواؿ عن ذلك. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 .269ص/  1318
 .281ص/  1319
 .281ص/  1322

 .287ص/  1321
 .289ص/  1322
 .313ص/  1323
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 واحملسنات الصىر
 فصوره. متميزا خاصا شيئا لنا يقدـ ال جبري ابن فإف الصور ىف أما الرتاكيػػػب، عػػن ىػذا
 بقس   غالبا نراء جديدة شبو أو جديدة رائحة فيها تشم قد الٌب للصور وبالنسبة ية،عاد
 .إليها

 طيلةتمس خ ش با منها العليا الطبقة كانت: " اجةز الط من شيئا مثػبل التالية الصورة ىف إف 
 ركَ ذَ  ىأ) الشيهم كظهر ببعض بعضها قاصال األطراؼ ؿبددة مريامس كلها روزةمغ

 ىف حـز ابن عند الصور ىذه سبقت فقد ذلك ومع .1324"الشمع هاينصب عل (القنافذ
 جبري ابن سياؽ هأضفا ما أكثر حيوية عليها ىفيض سياؽ ىف بل"، اغبمامة طوؽ"

 األعظم النهر على اؼبرج ىف مصلوبا بو لعهدی: "فحـز بنا وؿيقػ .ناى عليها اػبشىب
 . 1325"النبل من القنفذ وكأنو

بيت  يذكرنا ىالذ ،1326"للزمن صحبتها طالت: "اؼبدف من مدينة ـدّ ق   عن قولو وباؼبثل 
 :سابق واؼبتنىب الرائع،اؼبتنىب 

  انػػانماعػ أمره من وعناىم                                   الزمانا ذا قبلنا الناس حبص

عليو  الرسوؿ إف تقوؿ السرية كتب نرى 1327"الرحلة قدـ علػػػػى: "لقولػػػػػػػػػػو أيضا وبالنسبة
 ،فيو بالصبلة ىمدمسج يفتتح أف يرجونو رارلضا مسجد أصحاب هاتأ عندما السبلـ،

 

                                                           
 .132ص/  1324
/ ربقيق د. إحساف عباس/ ج 1325  .284/ ص 1رسائل ابن حـز
 .212الرحلة/ ص  1326
 .271ص/  1327
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  .1328"سفر جناح على" بأنو رذاعت 

 خاؿ موضع ىأ وجود عدـ إُف مشريا قولو حػةز طػا رائحػػػة فيها شمن قد الٌب الصور ومن
 عن وقولو ،1329"(رزـب ىأ) إشفى رزمغ فية وما: "الفرعونية اؽبياكل أحد جدرافىف 

 الشديد احةبالس القوى السابح يرـو فردبا" :أعلى إُف العيوف إحدى ىف اؼباء تدفق
 منثا انبعا بقوة اؼباء فيمجو رهعق إُف غوصوب يصل أف هيااؼب أعماؽ ىف وصغال

 اءاألنو  ىاجت عندما البحر ىف اػبطر مواقف من موقفا يصف وقولو ،1332"منبعو
 ىف" إهنا الصقلية شنبأطرا مدينة عن وقولو. 1331"اؼبنوف ازؿنغ ...كنا: "اجو األم وثارت
 سائر من ؽبا فاه فاغر البحر" وإف ،"اتجه ثبلث من هبا توطإلحا البحر ؽبوات

 .1332"اعبهات

 الباىر اغبسن يصف حني قولو أوالىا: الرحلة ىف تكررنبا الحظت صورتاف وىناؾ 
 ىف ذىبا( الكرات) التفافيح بأمثاؿ كلها أعبله فّ ح  " :"األبصار يقيد" أنو ما ءىلش

 دييق ما ...فيها ظراالن صربي" .1333"وصباال حسنا األبصار يقيد ةضالرو  وبيش مصنع

                                                           
، 482/ نشر الشئوف الدينية بدولة قطر/ ص/ 2/ ط1اؼبقريزى/ إمتاع األظباع/ تصحيح وشرح ؿبمود شاكر/ ج 1328

 .411/ مطبعة القاىرة اغبديثة للطباعة/ ص 2ضوء القرآف والسنة/ ج ود. ؿبمد ؿبمد أبو شهبة/ السرية النبوية ىف

 .37ص/  1329
 .218ص/  1332
 .288ص/  1331
 .328ص/  1332
 .19ص/  1333
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 .1335"لديو األبصار وتتقيد ،إليو النفس ترتاح ار ظمن منها تلىذب. "1334"حسنا بصره
  .1336"النظر قيد ...موضع كل"

 أعبلماوىف ": "االنزعاج" ػػػبػ وعنف بشدة حيالر  أو اؼباء اندفاع عن يعّب  حني والثانية
  .1337"وشدة زعاجنا خروج اؼباء من أنبوب عليها ىبرج مثّمنة رخاـ( حوض)خ ّصة 

 أزيد اؽبواء إُف فريتفع بقوة اؼباء عجز ي( كباس) رفص   بوبنأ الرخامى اغبوض وسط "وىف
 الرياح مقاـ تقـو النفوس ؽبا تكاد حباؿ األندلس إُف الشوؽ من وكبن" .1338القامة" من
 .1339حث الرياح)؟( وانزعاجها" ىف

 يضمنها أو العبارة يقتيس ما أحيانا وىو .منيضوالت االقتباس جبري ابن رحلة ىف ويكثر
 ما على الشواىد أقدـ واآلف. اؼبتضمنة أو ةتبساؼبق العبارة ىف روبوّ  ما وأحيانا كما ىى،

 األقواؿ أو الشعر أو السنة أو القرآف من أصلها إُف رييةبج عبارة كل إرجاع مع أقوؿ،
 :اؼبأثورة

 كل من اؼبوج وجاءىم: "تعاُف قولو وأصلها، 1342"مكاف كل من اؼبػػوجنا وجاء"
 البحر عرض ىف ةجائاؽب واألمواج واصفالع عن ونبا واحد، فاقايوالس ،1341"مكاف

 .السفينة بركاب ايط واؼبوت

                                                           
 .64ص/  1334
 .232ص/  1335
 .235ص/  1336

 .211ص/  1337
 .243ص/  1338
 .317ص/  1339
 .289، 12الرحلة/ ص  1342
 .22يونس/  1341
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 وأصلها .1344"نّ ج قد والليل" .1343"الليل علينا نّ ج حيث" . 1342"الليل جػنّ  فلما"
 .1345"الليػل عليو نج فلما: "تعاُف قولو

 يستخدـ َف اغباالت بعض ىفف ى،ى كما القرآف عبارة جبري ابن ينقل َف ترى وكمػػا 
 ابن جبري عند والسياؽ .اعبملة شبو يستخدـ َف اآلخر بعضها وىف ،"امّ فل" رؼظال

 تفكريه عند إبراىيم على بلـظال حلوؿ عن يتحدث فالقرآف القرآف، ىف عنو قليبل ـبتلف
 الليل ءىوؾب الظبلـ ىبوط سياؽ فالسياؽ الرحلة ىف اأم واألرض، السماوات ملكوت ىف

 . فقط

 النصيب ىو "اػببلؽ"و .1347الكرمي القرآف من بنصها نقلها وقد، 1346"ؽبم خبلؽ ال"
 ال أولئك: "وكتاهبم بدينهم تبلعبوا الذين اليهود عن ىوى نية،القرآ العبارة وتكملة
. اعبنة دخوؿ ىف ؽبم أمل وال ا، رضبة ىف ؽبم صيبن ال ىأ ،"اآلخرة ىف ؽبم خبلؽ
. "األخبلؽ" دبعىن اغبديثة العربية األساليب ىف" اػببلؽ" استخداـ شاع فقد ذلكومع 

 على يساعد ال اؽيالس فإف فيو، استخدمها معىن ىأ أدرى  فبل جبري ابن عند اأمّ 
 ال أهنم وكيف البجاة قبيلة عن والكبلـ كاملة، ريجب ابن عبارة ىى وىذه ذلك، ربديد

: رتوفتيس ال وأكثرىم عراة، شبووف شيب ونساؤىم ورجاؽبم اإلسبلـ، بتعاليم يلتزموف
 .1348عنهم"ال علػى جناح وال ،ؽبم خبلؽ ال أمة فهم وباعبملة"

                                                           
 .289، 51، 12الرحلة/ ص  1342
 .42ص/  1343
 .293ص/  1344
 .76األنعاـ  1345

 .49الرحلة/ ص  1346
 .77آؿ عمراف/  1347
 .49الرحلة/ ص  1348



195 
 

 .1349"تطهريا وطهرىم الرجس عنهم أذىب البيت، لىأ حبب يدين فبن ا جعلنػػػا"
 ويطهركهم البيت أىل الرجس عنكم ليذىب ا يريد: "تعاُف قولو من مأخوذة ىوى

 ،ةبالغي إُف اػبطاب من الضمري واضح، ىو كما ،بريج ابن غري وقد ،1352"تطهريا
 .البيت لىأ عن العبارتني اتوكل ،أخريتوال ميدالتق على عبلوة

 وأصلو ،1352"الذمية سكنةواؼب اؼبذلة منها" .1351"عليهم الدنية واؼبسكنة لػةذال بر  ضَ " 
. وواضح التغيريات اللفظية الٌب 1353قولو تعاُف: "وضربت عليهم الذلة واؼبسكنة"

 العبارةىف  "الدنية" ػػػبػ اؼبسكنة فوصفزاد  فقد اؼبقتبسة، العبارة ىف جبري بناأحدثها 
 فضبل وىذا .القرآف ىف الوصفني ىأل وجود وال األخرى، العبارةػػػ "الذمية" ىف وبػ األوُف

 القرآنية فاآلية السياؽ ناحية من أما"الذلة".  بدؿ "ةاؼبذلّ " قاؿ الثانية العبارةىف  أنو، عن
: اؼبسلموف ىم إمبا جبري ابن عبارتى ىف اؼبقصود أفحني  على .اليهود عن تدتتح

 اإلسكندرية مكس ىف اغبجاج عاناىا الٌب القاسية اؼبعاملةعن  تتحدث األوُف فالعبارة
 أىل حكم ربت اؼبسلمني حاؿعن  تتحدث والثانية ،مسلموف الأىل ذمة  كأهنم

 يشبو ىواف أىل الذمة.  ىواف من يبلقونو وما الكتاب

 غري عمل إنو" :وتعاُف سبحانو قولو من مأخوذة ىوى ،1354"صاٌف غري يعمل"
 .صغري فرؽ وىو ،واضح. والفرؽ 1355"صاٌف

                                                           
 .53ص/  1349
 .33األحزاب/  1352
 .55ص/  1351
 .282ص/  1352

 .61البقرة/  1353
 .57ص/  1354
 .46/ دىو  1355
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 مع، 1357، من قولو عز وجل: "يقرض ا قرضا حسنا"1356"حسنا قرضا يقرضو" 
عز  ا اغبالتني، وىو ىف للعياف ظاىر ىو كما ،ضمريإُف  علممن اسم  اؼبفعوؿ ربويل
 .وجل

ارتقة: اعبنة  صاحب عن العزة رب قوؿ من ىوىػ. 1358ة"أصدري ويضرب كفيو يقلب"
 مث أصدريو". ربضوي" :جبري ابن زادوقد  ،1359"فأصبح يقلب كفيو على ما أنفق فيها"

 أما ،ىدرا جنتو على ما أنفق على كفيو يقلب اعبنة صاحبف اف:ـبتلف قنيالسياإف 
 أنفق ىالذ بل را،دى شيئا ينفق َف وىو مكة، أمري فهو حبب ابن نصىف  كفيو مقلب

 تركو إذا بأنو مرياأل وعد قد وكاف ،وأصلحها زمـز بئر رعمّ الذى  العجم أغنياء أحد ىو
 باإلصبلح يقـو األمري يرتكو ىلك وذلك تكلفتها،مثل  فسيعطيػو اإلصبلحات هبذه يقـو

 لو يكن َف كأنو األنظار عن تفىخاميمات الرت أمت  أف بعد ولكنو ،اؼبطلوب والرتميم
 صدغيو ربت اللذين عرقيو ىأ، أصدريو ويضرب يوفك يقلب األمري فأصبح وجود،

 .الفراغ معناه" األصدرين وضرب"

 ىتؤت: "تعاُف قولو من ىوى، 1362"يشاء عمن اؼبلك زعانو  يشاء من اؼبلك مؤتى" 
، بعد استبداؿ اظبى الفاعل بالفعلني، 1361تشاء وتنزع اؼبلك فبن تشاء" من اؼبلك

فقد استخدـ الفعل ولكن  227واستبداؿ ضمري الغائب باؼبخاطب. أـ ىف صفحة 
 مسندا إُف الغائب "يوتى اؼبلك من يشاء". 

                                                           
 .125الرحلة/ ص  1356
 .245البقرة/  1357
 .125ص/  1358
 .42الكهف/  1359

 .125الرحلة/ ص  1362
 .26آؿ عمراف/  1361
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 األيوبيني األمراء أحد لطواؼ وفوص أثناء ىف وذلك ،1362"ضحى الناس شػرح   وقد"
 السبلـ عليو موسى بني عليو اتفق ىالذ اؼبوعد عن قائل من عز قولو من وىو ،وشعبو

 ،1363"حىض الناس وبشر وأف الزينة يـو موعدكم قاؿ: "الزينو يـو وىو ،فرعوف وسحرة
 ."قد" زيادة مع ىباؼباض ارعضاؼب استبداؿ ىف منحصر والتغيري

 .1365الكرمي القرآف من ػهانصبػ مأخوذة ىوى، 1364"فضلو من ا آتاىم دبا فرحني"
 أوُف بالعصبة لتنوء مفاربو إف" سبحانو: قوؿ من ،1366"بالعصبة ومن معةشال وءنت"

 ظبيوا القرآف صبلة حني على مؤكدة، غري ويفعل جبري ابن صبلة أف ىو والفرؽ. 1367القوة"
 ابن أما  ".القوة أوُف" ػػػبػ القرآف ىف وصفت قد ةالعصب إف مث ."البلـ" و" إف" ػػػػػب ةدمؤك

 ىناؾ أما مشعة، ىنا لم  اغب   فإف فعل، وحسنا وصف غري من هبا اكتفى فقد جيب
 .دبكاف الضخامة من تكوف أف بد ال األياـ تلك ومفاتيح ،قاروف خزائن فمفاتيح

 النساء على كاف ىالذ الزحاـ عن الكبلـ ىف وذلك ،1368"طبخا ىنجلود نضجت"
 كلما: "النار أىل من فريق عن ولكن ،تعاُف قولو من وىو. ناسكاؼب ألداء ىبضنو أف

 من الضمري تغري وقد. 1369"العذاب ذوقوايل غريىا جلودا بدلناىم جلودىم نضجت
 أحّس. فيما يةىفكا نكهة وفيها" طبخا" كلمة اعببية العبارة ىف وزيد اؼبؤنث، إُف اؼبذكر

                                                           
 .125الرحلة/ ص  1362
 .59طو/  1363
 .135الرحلة/ ص  1364
 .172آؿ عمراف/  1365
 .155الرحلة/ ص  1366
 .76القصص/  1367

 .159الرحلة/ ص  1368
 .56النساء/  1369
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 بعد السبلـ عليو يونس عن لئقا من عز قولو من مأخودة ىوى ،"بعرائها ةذو نبم"
 اؼبفعوؿ اسم جبري ابن استعمل وقد ،1372"بالعراءبذناه فن: "اغبوت بطن من خروجو

 وىف مذكر القرآف ىف الضمري إف مث .اؼبفعوؿ ضمري إُف العراء وأضاؼ، الفعل من بدال
 .القبلع حدىإ عن فيها الكبلـ ألف مؤنث، الرحلة

. 1372"برجلػك أركض" . 1371: "كأف َف تغن باألمس"ةيالتال العباراتىذا قس  وعلى 
. "اعبوارى اؼبنشآت ىف 1374آه حسنا"ػر ف ػلػومع سوء"زين لو  .1373"طػػػػػػػرةنمقػ رياطنق"

. "ولعذاب اآلخرة أشد 1376. "حقت عليو كلمة العذاب"1375البحر كاألعبلـ"
. "صرح فبرد من 1379. "والبحر رىو"1378. "ذبىب الثمرات إليهما"1377وأبقى"
 . "أىل1382. "حٌب جاء نصر ا والفتح"1381جل كتاب وميقات"أ. "لكل 1382قوارير"

 .1383التقوى وأىل اؼبغفرة"

                                                           
 .224الرحلة/ ص  1372
 .145الصافات/  1371
 .228الرحلة/ ص  1372
 .234ص/  1373
 .266ص/  1374
 .269ص/  1375
 .276ص/  1376
 .281ص/  1377
 .282ص/  1378
 .283ص/  1379
 .285ص/  1382
 .286ص/  1381
 .291ص/  1382
 .294ص/  1383
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 . ومعظمها منقوؿ بنصو من القرآف الكرمي.1384"نشرا بني يدى رضبتو" 

اغبديث النبوى الكرمي يبكن أف نرصد العبارتني التاليتني: "السفر قطعة من  ومن
. واألوُف أخذت من اغبديث كما 1386، "وىف جوؼ الفرا كل الصيد"1385العذاب"

جوؼ الفرا"، بيد أف ابن جبري قد قدـ وأخر  ىف ل الصيدكىى، أما الثانية فأصلها: "
ؽ على غريه من الناس ويسد و مراعاة للسجع، وقد صارت مثبل يضرب للرجل الذى يتف

 ىم، وال يسّد غريه مكانو.مسدّ 

 أما العبارات اآلتية فمن األمثاؿ العربية القديبة والتعبريات الشائعة اؼبشهورة:

لع ق ر"اغبسن بيضة ا "فياؽبا ليلة كانت ىف
"وبيضة الع ق ر" مثل للشىء ال يكوف لو  .1387

تفسريىا إهنا "بيضة الديك"، على زعم  مثيل أو يعمل مرة واحدة مث ال يكرر. وقيل ىف
. كما قيل إهنا أوؿ بيضة تبيضها 1388أف الديك يبيض، ولكنها بيضة واحد ليس غري

 .1389الدجاجة فتعقرىا وقيل غري ذلك

" أف أحفادا قد اعتدوا على جدىم، وكاف أبوىم ، وذلك 1392"شنشة أعرفها من أخـز
، فقاؿ اعبد ىذه العبارة الٌب  قد مات، وكاف عاقا ألبيو كثري اإليذاء لو، وكاف اظبو أخـز

 ىى الشطرة الثانية من البيت التاُف:

                                                           
 .327ص/  1384
 .319ص/  1385
 .155ص/  1386
 .58الرحلة/ ص  1387
النصف الثاىن من الستينات، رأى عبارة "بيضة الديك"،  اعبامعة معا ىف من الطريف أف زميبل ُف يابانيا، وكنا ىف 1388

 فظن أف الديك يبيض فعبل. وعبثا حاولت أف أفهمو أنو َمَثل قائم على زعم.
 انظر "تاج العروس"/ مادة "عقر". 1389
 .222الرحلة/ ص  1392
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 1391إف بىّن ضرجوىن بالدـ                                  شنشنة أعرفها من أخـز

. وىى مأخوذة من قوؽبم: "دعا 1392داره( كل يـو اعَبَفلى من الغرباء""يدعو إليها )إُف 
اعَبَفلى"، أى دعا إُف الطعاـ دعوة عامة وَف ىبص هبا فريقا دوف فريق. وعكسها: "دعا 

 النّػَقرى"، أى دعوة خاصة.

. وىى مأخوذة من البيت الذى أصبح شرطو الثاىن مثبل 1393"فيعمهم شبعا وريّا"
 :بالقليليضرب للقناعة والرضا 

 فتمؤل بيتنا أق طا وظَب نا                                     وحسبك من غىن شبع ورىّ 

وإف كاف ابن جبري قد قصد أنو أكرمهم غاية اإلكراـ، فأشبعهم وأرواىم، وقاموا من لدنو 
 راضني مرضيني.

واإلشارة إُف قوؽبم  1394"وأما نثره فيصدع بسحر البياف، ويعطل اؼبثل ب ق ّس وسحباف"
ىف األمثاؿ القديبة: "أخطب من سحباف وائل"، وىو رجل من باىلة اشتهر بفصاحتو 

. وقد سبق أف أشار ابن جبري إُف ىذا اؼبثل قببل، وذلك ىف 1395ىف اػبطابة ونظم الشعر
بانا، يقف موقف العجز  قولو: "فإف كل ـبب عنو، لو كاف ق ّسا بيانا أو س ح 

 . 1396والتقصري"

                                                           
"/ و "اؼبنجد"/ ط انظر اؼبثل وشرحو ىف 1391  .995/ ص 28"تاج العروس" للزبيدى/ مادة "خـز
 .124لة/ ص الرح 1392
 .124الرحلة/ ص  1393

 .197الرحلة/ ص  1394
 .984"تاج العروس"/ مادة "سحب"، و "اؼبنجد"/ ص  انظر ىذا اؼبثل ىف 1395
 .38الرحلة/ ص  1396
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ااولة، فقد سدت اؼبسالك.  عناه: ال أمل ىفم، و 1397قد حيل بىن الَعري  والنّػَزواف""و 
 وىو الشطرة الثانية من بيت صخر بن عمرو أخى اػبنساء اؼبشهور برثائها إياه:

 1398أىّم بأمر اغبـز لو أستطيعو                              وقد حيل بني العري والنزواف

" ىو "اغبمار   الوحشى"، و "النّػَزواف": "الوثوب"."والَعري 

 . وىو مأخوذ من قوؿ الشاعر:1399"تسلوا عن الغنيمة بإياهبم"

 وقد طّوفت باآلفاؽ حٌب                                 رضيت  من الغنيمة باإلياب

إحراز الغنيمة قد انتهى بو اغباؿ إُف أف يكتفى دبجرد  ومعناه أف الذى كاف يطمع ىف
عبارة الشاعر عدة  . ويبلحظ أف ابن جبري قد أجرى ىف1422بيتو ساؼباالرجوع إُف 

" و "باإلياب" أضيفت  " صارت "َعن  تغيريات، فػػػػ "رضيت" أصبحت "تسّلوا"، و "م ن 
 إُف ضمري الذين تسلوا.

 اعببريية العبارة وىذه. 1421"يباؾب أظبعت إف وناديت ا،سامع ألفيت إف نصحت   قد"
 :يتعظ فبل يوعظ ؼبن يضرب مثبل أصبح وقد الشاعر قوؿ إُف تنظر

  تنػدى ؼبن حياة ال ولكن                                     ػايح ناديت لو أظبعت لقد

 

                                                           
 .294الرحلة/ ص  1397
 "تاج العروس"/ مادة "نزا". انظر البيت ىف 1398
 .295الرحلة/ ص  1399
 .989"اؼبنجد"/ ص  انظر اؼبثل ىف 1422
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 نسيم منو يهب بلف روبو إُف شوقا ىالشرق األفق ىذا تنسمن البحر ركبنا منذ زلنا وما"
 اؼبستحيل ءىالش ظاىر، بني ىو كما،  واؼبقصود ،1422"مغربا عنقا مولعد اهنخل حٌب

 يقوؿ وبعضهم" مغرب عنفاء" قوؽبم من مأخوذ وىو .لو وجود ال ألنو عليو العثور
 ؾبهوؿ االسم معروؼ عظيم طائر إهنا معناىا شرح ىف وقيل .بالتأنيث "اؼبغربة العنقاء"

 اؼبعىن وهبذا ."مغربا اءنقعػ" يةىادال ظبوا حٌب ذلك كثر مث الدىور، ىف إال ىير  ال اعبسم
 :الشاعر قوؿ ىف وردت ريخاأل

 ربمغ عنقاء اغبجاج يد من بواػبليفة حّلقت                           سليماف ولوال

 وىف .وأنقذه اهضب ىالذ عبداؼبلك،بن  مافيسل لوال فتكا بو سيفتك اغبجاج كاف ىأ
 الداىية. بو ذىبت یأ "،اؼبغرب العنقاء بو طارت" :اغبديث

 ىف العبارة ويإلػ تطورت ىالذ اؼبعىن ال ،األصلى اؼبعىن فابن جبري إذف قصد
 .1423االستعماؿ

 ال استشهادا النبوية واألحاديث القرآنية باآليات جبري ابن يستشهد ما أحيانا كذلك
 .1425، وبأبيات الشعر وأشطاره1424اقتباسا

 األسلوب من طيخل إهنا ،اهكل يغطيهاال وولكن، بريج ابن رحلة ىف السجع ويشيع
 واؼبسجوع. رتسلاؼب

 

                                                           
 .319-318الرحلة/ ص  1422
 "تاج العروس"/ مادة "غرب" و "عنق". انظر شرح ىذه العبارة ىف 1423
 من الرحلة. 313، 246، 197، 172، 157، 145، 142، 135، 112، 126، 96، 67انظر مثبل ص  1424
 من الرحلة. 288، 214، 226، 182، 87، 73، 49انظر مثبل ص  1425



213 
 

 وجدا االنفعاؿ ىذا أكاف سواء ،االنفعاؿ مواطن ىف السجع إُف يلجأ أنو الحظتوقد 
 الٌب اؼبواضع ىف وكذلك عنده السخرية قلة على ،سخرية أو خوفا أو إعجاباأو  دينينا

 .ذلك إُف ، وماواؼبساجد الفخمة والعمائراؼبدف  فيها يصف

 ىطليغ حٌب فيو أوغلنا كلما يكثر مث ،الكتاب أوائل ىف قليل السجع أف واؼببلحظ
 ىف نفاجأ ذلك ومع ،ثانية فيقل الكتاب أواخر ىف ليعود ،أكثر أوكلها  الصفحة
 أواسط إُف بالنسبة قليل ىذا ولكن ،مسجوعة كاملة أو شبو كاملة بصفحة األواخر
 .الكتاب

 جبري ابن فيها يتوقف الٌب اؼبواضع ىف ينعدـ أو يندر الرحلة ىف فالسجع عاـ وبوجو
 .ىذا إُف وما عمارتو مبط أو مسجد أطواؿليعطينا 

 أو ثبلثا ثبلثا وإيراده فاصلتني فاصلتني يرادهإ بني ترتواح فإهنا السجع ىفأما طريقتو 
  يزيد ، وأحيانااؼبرتسل األسلوب من مساحة وسط ىف واحدة بسجعةتى يأأكثر. وأحيانا 

 يكوف قد . كمامسجوعة كلها الصفحة لأف هبع إُف الزيادة سجعة، وقد تصل عن
 ملةاعب أىز جبني  أو ،أكثر أو صبلتني هنايٌب بنيأو  متعاقبتنيلفظتني  بني السجع
 .الواحدة

 ولكن ،اعرتاضية صبلة إيرادأو  والتأخري التقدمي إُف أحيانا يضطروبسبب السجع نراه 
 معوالقارىء  إشراؾ ىف ورغبتو نفسو وظباحة تواضعو أف عنسجعو غري متكلف، فضبل 

 سلونوأ على فىضي ذلك كل ،عاـ بوجو بو ينفعل أوويسمع ويستمتع بو  يشاىد فيما
 إليو كثري من أساليب السّجاعني العرب.  يفتقرطبيعيا  واج
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ذلك: "فأقمنا بني ىواء يذيب األجساـ وماء يشغل اؼبعدة عن اشتهاء  على أمثلةوىاؾ 
. "فراكب ىذا السبيل 1427ىف صبيع ما يقضيو ويسنيو""وا وُف اػبرية  .1426الطعاـ"
 ونعم اؼبوُف نعموىو  قدير، يشاء ما على إنو" .1428خطر ومتعسف َغرر" راكب
 قد كشف عنا قناعة، ، والليلشعاعوقد ألقى على البسيطة  دربوال" .1429"النصري

بالثناء، وتبتهل  بالدعاءتضج  واأللسنة من كل مكاف، بالتلبية اآلداف تصك واتصواأل
 اغبسن بيضة الع ق ر،  فتارة تشتد بالتلبية، وآوانو تتضرع باألدعية، فياؽبا ليلة كانت ىف

بلدتو  تشوؽ ؼبن فيو رزقا  هبعل وا". 1412فهى عروس لياُف العمر، وبكر بنات الدىر"
 ىذاذكر  ميلجب ارتفس". 1411ىذه اؼبشاىد العظاـ، واؼبناسك الكراـ" اغبراـ، وسبىن

"فبقيت آثاره ـبّلدة، وأخباره بألسنة  .1412، وم لئت ثناء عليو اآلفاؽ"اؽالرف الرجل
صبعا، وأكثر  أحفل. "وىف ىذا العاـ 1413الذكر ؾبّددة، وقضى ضبيدا سعيدا"

، وبكل مكاف يوجد  ذلكأف  ورأى" .1414"مشعا أفضل ما يػ غ تَػَنم، وأشرؼ عمل يلتـز
" الغراء، واػبتمة الزىراء، واؽبيبة اؼبوفورة  لة. "فكانت اللي1415الركن الكرمي واؼبلتـز

. "أطلقت عليو 1416القبوؿ والرجاء" الكهبلء، واغبالة الٌب تكمن عند ا تعاُف ىف
َتَحى منو أو ي هاب، وعند ا تعاُف  االنتهاب، وَف يكن ىف يدىأ اعبماعة من ي س 
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ر ذاىبو عنا بسبلـ. بحانو الكرمي الوىاب. وانتهت لياُف الشهساعبزاء والثواب إنو ...
جوار  جعلنا ا فبن ط ه َر فيها من اآلثاـ، وال أخبلنا من فضل القبوؿ ببكة صومو ىف

 ناعوأوز  ،الكعبة البيت اغبراـ، وختم ا لنا وعبميع أىل اؼبلة اغبنفية بالوفاة على اإلسبلـ
 لديو من اباثو  عليها انافّ وو  ذخرا، لنا للمعاد وجعلها ،وشكرا النعمة ىذه وبق ضبدا
 رب ال ،اؼبناف اغبناف ون. إفطرا زمـز ءماامها صيل خذػ  تا أياـ لديو يضيع ال إنو... راوأج

 .1418"نسةأوم مدرسة هىف" .1417"سواه

-195، 194 رقم الصفحات ىفمنها  أمثلة تجدف بأكملها اؼبسجوعة الصفحات أمػا 
196 ،199-222 ،288 ،325. 

 الدموع" اتكلم رأسها وعلى بينها، السجع رر يك أنو الحظت الكلمات بعػض ؾناوىػػػػػػػػ
 ": واػبشوع

 . 1419"خواشع وقلوب امع،دو  يوفبع ينظرف"

  .1422"اػبواشع القلوب وذابت اؼبدائع، اؼبعاينة تلك ؿىو  من تبوسك"

 . 1421"دموعا سالت قد وأعينهم خشوعا، استطارت قد ونفوسهم"

 .1422"عخواش ابقلو  وال ع،ممدا أكب يػػـو رؤى فمػػا"
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 .1423"دموعا رهتاجوف خشوعا، أطارهتا"حٌب 

، نظاـ على هبرى وال فيو، لعمّ ت الإذ  ،مقبوؿسجع  ريبج ناب فسجع وبعد،  فهو صاـر
 من أكثر بني وتارة صبلتني، بني وتارة ملة،اعب ىف متقاريني أو متجاورتني كلمتني نيب تارة

 كل وىف .سباما هساني وتارة ،فقرات عدة أو ابكامله فقرة ىف السجع يلتـز وتارة ،ذلك
 جناسو، فإف ،تقعراؼب باعبناس طولىب ال وىو ملة،اعب نظاـ بكير  ال وعجس إفف ،اغباالت

 بلو القصد إُف منو العفو إُف أقرب سهل اسجن قليل، بعد األمثلة من سيتضح كما
 تكلف.ال

 ؽبما ليس ولكنهما ،والطباؽ اعبناس جبري ابن سلوبأ ىف السجعجانب  إُف اؾىنو 
 جناس أف خبلؽبا من ترى وسوؼ. وذاؾ ىذا على دىواشال بعض وىذه .السجع شيوع

 .ويةفعال من ويقرتباف بالبساطة يتميزاف باقووط جبري ابن

 يقع أمر وىذا". 1424"نيالع مفتوحة كلها فكانت ب،اذبعي العذاب بأليم تناوؿي  "ف
 مظأع وى ما عطقب أمر كما بقطعو ألمر رفوع ولو وعرفي ال الدين صبلح أف على عقطال

 وكـر ،وبشر بلقةط مع" .1427"جبل و جبلع فيقـو" .1426"شهر العّج والثّج" .1425"منو
  .1432"وأفسح أوسع ازؽبمنوم ،ئقهم أسجحبلخف". 1429َزف َرة َقذ رَة"" .1428"وبر لقاء
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 كادت حٌب تعصف، زالت وما" .1431"ةکر  ىف حسرة تعد َف لو ومسرة، بشریا اؽب"في
 .1432"فقصوت تنسف

ب رك. "ف1434ثبلثة أمياؿ علوا وسفبل" مقدار. "1433"سواليأ الرجاء بني "مرتددين 
. "يائسني 1436وال يابس" . "لكنهم ببلدة ال رطب فيها1435اغبجاج الصادرة والواردة"

. "وسرية 1437من فبلح الدينا، متحققني أشراط اآلخرة، و األمر من قبل ومن بعد"
واالحرتاس ؼبقدمتهم وساقتهم، وضم نشر ىذا األمري بالرفق باغباج واالحتياط عليهم 

. 1439. "وكل منهم بَػع د  من سكرتو ما صحا"1438ميمنتهم وميسرهتم سرية ؿبمودة"
"فبل زبلو . 1442نزىة متصلة رجاال ونساء" عبور فيها ىفل"فالناس ليبل وهنارا من سبادى ا
ا . "فحرس 1442. "وَف يبيز ليدىم الرئيس واؼبرؤوس"1441القراءة منو صباحا وال مساء"

. "فأقمنا هبا نضرب البحر 1443ىذه البقعة من رجس الكفرة ببكة ىذا القب اؼبقدس"
 . 1444طوال وعرضا"
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 والىصف الفكاهة
 وىذا. استحياء وعلى مكرىا إال يقربو ال وىو قليل، جبري ابن رحلة ىف اإلضباض و

 إُف عرضا ساؽان حني إنو حٌب والتحرج، دينتال يددش فهو شخصيتو، طبيعة إُف راجع
 إُف أشار بل ىكذا، رمّ ػي األمر يدع َف السفر أثناء ىف الشطرنج لعب عن اغبديث
 .وبرمونو وبعضهم هبوزونو اؼبسلمني بعضوبني أف  ،لتسليةا من اللوف ؽبذا ىالفقه اغبكم

 لمَ اعبَ  من ناحية ىف منهما كل نيقابلتم نافثا فيو هبلس جد ااؽبو  من نوع عن قاؿ
 ويقعد اؽباجرة لفح من كن ىف عديلو مع فيها الراكب يكوفف: ""ؼداقالش" وتسمى
 مٌب ويطالع ه،وسوا ادز  من إليو تاجا وبم عديلو مع ويتناوؿ ا،ئكتوم ئواوط ىف مسرتوبا

 يبلعب بالشطرنج اللعب يستجيز فبن يشاء ومن ،كتاب أو صحف ىف اؼبطالعة شاء
 .1445"ػوبَ العَ  للنفس وإصباعا تفكها عديلو

 فهو اعبنس أما ائدة،ى ةابدع تكوف أف تعدو ال ىوى قليلة، عنده فالفكاىة ىنا ومن
 بسخريتو ويصمى ويتهكم يسخر ىالذ منقذ، بن كأسامة ليس بلثم أنو .ـودمع

 نابك وليس .حكاياهتا ىووبك سيةاعبن اؼبوضوعات يطرؽ أف يتحرج ال ىوالذ ،وهتكمو
 ومع ،البلغار وملكباسى الع اػبليفة بني سفارية مهنة ىف مرسبل فقيها وكاف ،فضبلف

 مث زوجها، برفقة معهم جالسة كانت الٌب اؼبرأة حٌب لو،وسجّ  إال هرآ شيئا يرتؾ َف ذلك
 أية ير َف ىالذ ،زوجها ذلك على بو علق وما، اعبميع أماـ تووحكّ  ..عن تغتو كػشفب

 .رأتوام فعلت ايمف غضاضة

 صور، وكانت ربت يد ىف بلثم رأى لقد شديدا حسابا نفسووباسب  نوفإ جبري ابن أما 
 النحو على ؽبا وصفو وكاف ،العروس ووصف ،فوصفو ايبيصل ار سع   نذاؾ،الصليبني آ
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أهبى زى  تتهادى بني رجلني يبسكاهنا من يبني ومشاؿ... وىى ىف خرجت": التاُف
 وأفخر لباس، تسحب أذياؿ اغبرير اؼبذىب... وعلى رأسها عصابة، وىى رافلة ىف

 وصف أنو ومع  .1446الغمامة" سري أومامة اغب مشى فرت ىف فرتا سبشىحليها وحللها، 
 سرعاف فإنو االحرتاـ حدود عن ىبرج وال الشهوة يستثري وال ىر ع وال فيو حشف ال برىء

 سطور بعد يعود بل بذلك، يكتفى وال ."اؼبناظر فتنة من با نعوذ: "قائبل مايعقب
 من با اؼبستعاذ الزخرىفنظر اؼب ىذا رؤية إُف( ةفاؼبصاد ىأ) االتفاؽ انادّ أف: "فيقوؿ
( يقوؿ كما) نفسها ىوى قلية،ص نساء مبلبس وصف أف بعد أنو كما .1447"فيو الفتنة

 وينتعلن ،اؼبلونة بالنقب وينتقنب اؼبذىب اغبريربسن يل أهنن وذكر ،اؼبسلمني نساء ىز 
 : األخطل قوؿب واستشهد اؼبسلمات، لفعت کا فتعطر يو  ذىبة ويتخضنباؼب اؼفاألخ

 إف من يدخل الكنيسة يوما                                    يلق فيها جاذرا وظباء

 ىويؤد ،اللغو مدخل يدخل وصف من با قائبل: "ونعوذ الورع ضمريها يثور م عافر س
وأىل  التقوى أىل سبحانو تفيند، إنو إُف ىيؤد ديتقي من بو ونعوذ ،والله أباطيل إُف

 . 1448اؼبغفرة"

 إال فليػػػػس الفكاىة أما .خارجة موضوعات أية إُف جبري ابن يتطرؽ أف إذف أمل ال
 .ديالبع واغبني اغبني بني اػبفيفة الدعاية

 ذفؤ اؼبطبل ال يكوف أف الطريق ىف اغبجاج من يناـ من فزع تصويره مثبل ذلك ومن 
 قد دّؽ: بالرحيل
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أهنا  قحقتي مث ،وجبل بلجع ـوقفي( الطبل) يهذى بنقر الك وسمنهم  اف النائمك فردبا"
 .1449من أضغاث أحبلمو فيعود إُف منامو"

انشقاؽ  أما التهكم عنده فهو ؾبرد ؼبسة خفيفة. إنو يتهكم مثبل بعقيدة الشيعة ىف
جر عظيم قد شّق ححد اؼبساجد قرب دمشق، فانظر ماذا يقوؿ: "وىف اراب بأحجر 

 لعلى، أنو الشيعة يزعم ،بالكلية النصف نع النصف ينب وَف بينهما بنصفني والت حم
 عن ذكري   وَف ،يديو على اإلؽبية األمور من بأمر أو سيف بضربة إما ،عنو ا ىرض

 فلعل، النـو ىف كاف أنو زعموا إف إال اللهم البلد، ىذا قط دخل أنو عنو ا رضى ،على
 ،هبم هتكمو ىدوء كيفية فتأمل .1452"اليقظة جهة ؽبم تصح ال إذ ؽبم تصح الرؤيا جهة
 .همؼبؤ ي أف ىبشى نوألك حٌب

 من ردوتن" :دمشقانني ؾب أحواؿ عن يرويها الٌب القصة ىذه فكاىتو أشد كاف وردبا 
 أف ذلكمن  بو تح ّدث ما عجبمن أو  .بو عسن ػانكسبما  ح ةفريظال النوادر بعضهم

 ،صباؿ سحةم أوتى نفب البلد وجوه أبناء أحد عليو يقرأ، وكاف القرآف يعلم كاف رجبل
. اؼبارستاف اُف وأدِّىَ  اخت بل حٌب كلفو ادز ف يهيم بو، اؼبعلم وكاف .ا نصر ظبووا

 ؼبا د  وع   اخرج :لو فقيل ،إليو أبوه يدخلواف ك وردبا بالصىب، يحتوضوف وتعل واشتهرت
 من بقى ما ؟ُف تيقب قراءةسباجن اجملانني: وأى  متماجنا فقاؿ ،القرآف عليو كنت

 ومع .1451"قولوومن  منو كح  فض   ،"اجاء نصر  إذا" :سوى ءىش القرآف منفظى ح
 ا ونسأؿ" :أصبعني وللمسلمني لو بالدعاء بيعق أف كلوىذا   بعد ينسى ال فإنو ذلك

 ا لو".  حظب ،ىفّ و  تػ   حٌب كذلك يزؿ لمف ،مسلم ولكل العافية
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 ووتعليقات ضحكاؼب وصفومن  نصيب بأكب وفز ئاالف ىم على أف الّسرو اليمنيني
 موسم مكة على دوففي فقراء اليمن من قـو وفيمنيالػ السرو والءىو  ،زرةنال الفكاىية

 لقلة كبريا زبفيفا اغبجاج عن وىبففوف هبا فيها يتاجروف الٌب مةاألطع ومعهم اغبج
اغبجاز آنذاؾ، وىم، رغم نيتهم السليمة وسذاجة نفوسهم وطواياىم  ىف وغبلئو الطعاـ

البيئة، ال يكادوف يعرفوف من أمور دينهم شيئا، فصبلهتم مضحكة وحجهم وما وبدث 
 كثر إضحاكا:أؽبم فيو من الفصوؿ 

 الّسري تهمذبى وال اغبضرية الرقةغذىم ت لػم أصحاء، جفاة ءفصحا رحاءص عرب والقـو"
 العبادات أعماؿ من لديهم ذبد فبل الشرعية، السنن ىمداصقموال سددت  اؼبدنية
 على البنني تطارح عليها يتطارحوف ةساؼبقد بالكعبة طافوا إذا فهم .النية صدؽ سوى
 لشدة سبزؽ منها أيديهم علقت ايثمفح ستارىا،اب متعلقني وارىاجب ينئذال اؼبشفقة األـ

 وال طواؼ معهم يتمكن المقامهم  طوؿ أهنم على ...عليها وانكباهبم ؽبا اجتذاهبم
 ...اغبجر بلـتسا إُف سبيل يوجد

 يتسلسلػوف دخوؽبم ؿباولة ىف فرتاىم بسبلـ، الداخلوف فهم الكرمي الباب فتح وإذا
 أزيد إُف واألربعوف الثبلثوف ةصفال ىذه على منهم يتصل مرتبطوف، ببعض بعض كأهنم

 عن يبيل منهم بواحد تمصفان وردبا ،بعضا بعضهم يتبع منهم والسبلسل ،ذلك من
 إُف يؤدى مرأى لذلك ظراالن فيشاىد لوقوعو، الكل فيقع الكرمي البيت إُف اؼببارؾ اؼبطلع

 .الضحك

 يستقبلوف أهنم وذلك ؛منها أطرؼ األعراب حكاتضم ىف يذكر فلم بلهتمص ماوأ
 السجدة يسجد من ومنهم قرا،ن بالسجود وينقروف ركوع دوف فيسجدوف الكرمي البيت

 قليبل األرض من رؤوسهم يرفعوف مث واألربع والثبلث نيتالثن يسجد من ومنهم الواحدة،
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 من رأسو أحدىم رفع وردبا ذلك، أثناء ىف تكلموا وردبا ،للتشهد جلوس وال تسليم دوف
 من ذلك غري إُف ،سجوده إُف عاد مث شاء دباووّصاه  بو وصاح صاحبو إُف جودهس

 .1452"الغربية أحواؽبم

 كل فتكوّ  إذ الكعبة، حوؿ الطواؼ ىف اآلف التكروريني اغبجاج بعمل ىذا ىنر كذ وي
 عن يتورعوف وال طريقها، ىف ءىالس وظح وقعوي من تكتسح بشرية سلسلة مهم طائفة

 اغبج أف يظن صاحبو أف عن ينم العمل ىذا مثل .ؽبم ليفسحوا اآلخرين اغبجاج لكز
 .ميةاس روحية ةضوريا ادةبع وليست ،ةباؼبغال عن زبرج ال بدنية مسابقة

 قد فرحالتنا شيئا، ادريغ يكاد ال جبري ابن عند والوصف ،الرحلة ىف الوصف إُف تىأنو 
 أخذوا وكيف فيها الضرائب ربصيل وةقسو  اعبمارؾ ووصف ،ونجايوى البحر فصو 

 عودتو إُف اإلسكندرية نزولو منذ هبا مر الٌب الببلد ووصف الستجوابو، الرحلةىف   رفيقو
 وآثار، مناظر من فيها وما أنبيتها حسب والتفصيل الوصف من ؽبا معطيا األندلس إُف

 بو، حل بلد كل ىف اؼبناخ ووصف ،وأخبلقهم وتقاليدىم بلد كل لىأ عادات ووصف
 واؼبعابد اؽبوؿوأبا  راـىاأل ووصف عليها، اؼبتناثرة اؼبياه وصهاريج الطرؽ ووصف

 عليو الرسوؿ ومسجد اغبراـ البيت ووصف ،واألضرحة اؼبساجد ووصف الفرعونية،
 ووصف اؼبسلمني، مدف عن يبيزىا وما الشاـ ىف نييبالصلي مدف ووصف ه،وقب  السبلـ
 بني واالجتماعيةياسية الس العبلقات ووصف ،صور ىف دهىاش ىالذ الصليىب العرس

 ونصارى مسلمني من ايفه ومن صقلية ووصف ،ائسنالك ووصف ،بينيوالصلي اؼبسلمني
، األنواء ىف ؽبا رائسها قيادة وكيفية وبناءىا السفينة ووصف ،لنياألوّ  ذباه ملكها وسياسة
 .صقلية عند العودة سفينة ربطم ووصف

                                                           
 .112-11ص/  1452
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 نراه ولذلك ،اؼبهمة التفصيبلت كل يورد بل ،ػايئش لميهػ ال دقيق فوصو  ىف ػربيج وابن
 ما ور هب طوؿ مثبل رعيذف ،يقاس افب كاف إف اؼبوصوؼ ءىالش أطواؿ بقياس يستعني

 والصنعة أشكاؽبا فيصور نةيز  من فيو ما عند ويتوقف ف ببلطاتو،و ول وارتفاعو وضوعر 
 ، وىكذا...فيها أنفقت الٌب

 وابن جبري من دقتو وبيط بكل ما يساعد على سبثل اؼبوصوؼ، فيذكر األشكاؿ
 صوات واغبركات. واألضواء والظبلؿ واأللواف واأل

أثناء ذلك كلو يورد القصص واغبكايات والتواريخ واألحداث الٌب تقع من  وىو ىف
و قدحا، أكثري من األحياف بوصف آرائو ومشاعره مدحا   ، وىو يبزج ذلك كلو ىفحولو

 و ابتهاجا أو يأسا، حسب طبيعة اؼبوقف. أو إعجابا أو خوفا، أأو موافقة أو تفنيدا، 

ؾباؿ العمارة   يعجز عن وصف أى شىء، حٌب ىفغوى واسع اللوؿبصوؿ ابن جبري ال
حيث األقواس، والقرنصة، والتعاريج، والتشجري، والتقصيب، والتغصني، والتوريق، 

م جرا، فكأف ابن جبري قد و لد مهندسا معماريا وفنانا وىلوالتكفيت والتجزيع... 
 .تشكيليا

 ما على يزيد أف اغبديث العصر ىف ىمعمار  أو ناقد أو مؤرخ ىأل يبكن ىل أدرى وال
 ىهنا؟ أو ىنا ةظلف بتفسري إال اللهم جبري، ابن قالو

 ىالذ نظراؼب من جزء أنىن أحس كنت األحياف مػن كثيػر ىف فإنىن لذلك، ونتيجة
 .إٍف ...بدىن على الرخاـ طغض وأحس اعبلبة، وأظبع األنوار، أشاىد: يصفو
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 عنو، كتبوا فبن كثري جبري ابن أسلوب ىف اعبانب ىذا على أثىن وقد ذلك، 
 . 1453األنصارى القدوس وعبد ،اتشكوفسکیر كك

 بأف اإلقرار من بد ال جبري ابن عند الوصفية لقدرةل اؼبصورة الشواىداد ر يإ قبل أنو على
 رياثك لؤلبنية وصفو ادىالع ءلقارىل يسببو ىالذ اإلمبلؿ عن ىكراتشكوفسك كبلـ ىف
 اعبوانب على صورقم اإلمبلؿ ذلك بأف زارت االحنبغى في ذلك ومع ،1454الصحة من

 فليس ىذا عدا وفيما .ذلك إُف وما والتصميمات القياسات من لؤلبنية وصفو ىف الفنية
 .إليو اؼبشار العيب ىذا وصفو ىف

 :جبري ابن عند الوصف على شواىد وأخريا، ىذه

 إُف أمناء طلع أف نزولنا يـو فيها نادشاىا م أوؿ ىف" :اإلسكندرية مكس عػن قػاؿ
 منفيو  كاف من صبيع حصرفاست   .فيو ما ج لب ػعيصب دييقػتل هبا السطاف لبق من اؼبركب

 واحد كل وسئل ،دىمببل ػاءوأظب وصفاهتم مأظباؤى توكتب ،واحدا واحدا اؼبسلمني
 يبحث أف دوف كلو ذلك اةزك ىديؤ ل( سائلة واؿأم)من سلع أو ناّض  يودل عما منهم
 الفريضة ألداء شخصنيتم رىمثأك وكاف .لوب   َف ام أو ذلك من اغبوؿ عليو حاؿ عما

 اغبوؿ عليو أحاؿ يسأؿ أفدوف  ذلك زكاة داةَف يستصحبوا سوى زاد لطريقهم، فَػل ّزموا أ
أؿ عن أنباء اؼبغرب وسلع اؼبركب، فطيف بو م َرقّبا  أـ ال. واستػ ن زؿ أضبد بن حساف لي س 
على السلطاف أّوال مث على القاضى مث على أىل الديواف مث على صباعة من حاشية 

تَػَفهم مث يػ َقّيد قول و. فخ لى   وما أسباهبم بتنزيل اؼبسلموف وأمر سبيلوالسلطاف. وىف كل ي س 
 الديواف إُف أنزلوه ما ووبمػل هبم يتوكلوف أعواف البحر ساحل وعلى. أزودهتم من فضل

                                                           
وعبد القدوس األنصارى/ مع  ،321-322وؿ/ دب اعبغراىف العرىب/ القسم األكراتشكوفسكى/ تاريخ األانظر   1453

 ما بعدىا حيث يكثر من االستشهاد على الوصف عند ابن جبري. و  296 ص رحلتو/ ابن جبري ىف
 .321انظر كراتشكوفسكى/ تاريخ األدب اعبغراىف العرىب/ القسم األوؿ/ ص  1454
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 بالزحاـ، غص قد والديواف األسباب من واحد لكل ما وأحضر واحدا واحدا دعوافاست  
 وأدخلت ببعض، بعضها واختلط جل وما منها دؽ ما األسباب عبميع التفتيش فوقع
 عندىم ىل ذلك بعد فوال  ح  است   مث فيها، يكوف أف عسى ما اثحب أوساطهم إُف ىاأليد
 ىاأليد الختبلط الناس أسباب من ريثك ذىب ذلك أثناء وىف ال، أو   ؽبم وجدوا ما غري

 األجر مظيع أف ا نسأؿ عظيم، واػبزى الذؿ من موقف بعد أطلقوا مث الزحاـ وتكاثر
 بصبلح اؼبعروؼ الكبري السلطاف على فيها ساؼبلبّ  األمور من ؿبالة ال وىذه ،بذلك
 ا وكفى ذلك، ألزاؿ. الرفق اريثإو  العدؿ من عنو يؤثر ما على بذلك، علم ولو الدين،
 الرجل ىذا بببلد لقينا وما .الوجوه أصبل على الزكاة ستؤدوااو  الشاقة ةطاػب تلك اؼبؤمنني

 عماؿ نتائج من ىى الٌب األحدوثة ىذه سوى الذكر لبعض قبيح بو يلمّ  َف ما
  .1455"الديواف

 طبسة ىالرخام رج  اغب   ىذا جدار ارتفاع وىف" :اغبراـ اؼبسجد عمارة وصف ىف وقاؿ
 عليو ينعطف واسع ببلط رج  اغب   وداخل .ونصف اربأش أربعة وسعتو ونصف، أشبار
 الدينار دور إُف الكف دور ىف عاؼبقطّ  عاجملزّ  اـخبالر  مفروش وىو ،دائرة اثثل كأنو اغبجر

 ائقر  اإلتقاف غريب الصنعة معجز وتأليفبديع  بانتظاـ ألصق مث ذلك فوؽ ما إُف
 متواػبوا والتقاطيع التعاريج من فيو الناظر بصري ،والرصف الرتكيب رائع والتجزيع الرتصيع

أنو فك ؛حسنا بصره يدقي ما وصفاهتا ألواهنا اختبلؼ على وسواىا الشطرقبية واألشكاؿ
 انعطاؼ الرخاـ عليها انعطف قد ؿباريب إُف األلواف، لفاتتـب ةشرو فم أزىار ىف هبيلو

 افتصلتم افترخام وبإزائها ،اؼبذكورة ائعنوالص اؼبوصوفة األشكاؿ ىذه وداخلها القسى
والتقضيب  والتشجري ققيالر  قالتوري من فيها نعالصا دثأح زابميلل قابلاؼب رج  اغب   حبوار

 بصنعتهما أمر عجيب فمرآنبا باعبملني، قطعا دغالكا ىف اليدين الصنع ال وبدثو ما
                                                           

 .14-13ص/  1455
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 ؿبمد أىب با ضىءاؼبست بن الناصر أضبػد العباس أبو اؼبشرؽ ماـإ الصفةىذه  على
 . 1456"عنو ا ىرض ،ىالعباس يوسف اؼبظفر أىب با اؼبستجد بن اغبسن

(: مسعود بن بلفرس  أ قلج بنت خاتوف) مسعود اؼبلك بنت خاتوف موكب واصفا وقاؿ
 ٌبال ىوى ،وملكا شبابا فةرت اؼب اؼبسعوديةاتوف خ فجأتنا فيها رحلنا الٌب يةشالع تلك وىف"

 األخرى، أماـ الواحدة ،نيتمطي بني معرتضتني خشبتني على موضوع ىودج ىف استقلت
 أماـ ؽبا فتح وقد ولينا، سرعة النسيم سري هبا تسرياف انبو  ة،ىباؼبذ بلؿاعب وعليهما

 وأمامها ،رأسها على ذىب وعصابة نقبة،تم وسطو ىف ظاىرة یىو  ،باباف وخلفو اؽبودج
 من ركب ااءىوور  ،العتاؽ ماليجواؽب طايااؼب جنائب يبينها وعن ،دىانوج فتياهتا من رعيل

 بئاعصبال رؤوسهن وعصنب اؼبذىبة، السروج على جيواؽبمال اؼبطايا نبرك قد جواريها
 وؽبا. السحاب سري ندهتسي خلف فر يس نوى ،اهتنذببع يتبلعب سيمنوال الذىبيات

 اؼبلك وةلب من وأبصرنا ،نزوؽبا وعند ركوهبا عند ضربت   والبوقات والطبوؿ الرايات
 العز ىبدمها أف ووبق .اعزّ  الدنيا ياؿذأ وتسحب ،زاى األرض هتز رتبة واحتفالو ىّ سائالنّ 

 القسطنطينية وصاحب أشهر، األربعة كبو أبيها فبلكة مسافة فإف ،زّ اؽب ىذا ؽبا ويكوف
 على اعبهاد مواالة ومن ،عجيبة سرية على رعيتو ىف العدؿ من وىو .اعبزية إليو ىيؤد
 .1457"مرضية سنة

 عسكر تقود اؼبسعودية خاتوف دخلت": اؼبوصل دخوؽبا عند ذاهتااػباتوف  موكب وىف
 ذىب كئابس كلها تهابق جّللت وقد هبا، يطوفوف اؽباجر  عسكر هااموأم جواريها

 من ت بني تكاد فبل ،الصفات ةعيدب وسباثيل وسبلسل األكفّ  سعة ودنانري لةىأ ةغو مص
اياىا ومط مع،اساؼبيسد  اغبلى ذلك وصخب زحفا، هبا افتزحف ومطيتاىا موضعا، القبة

                                                           
 .64ص/  1456
 .227-226ص/  1457
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 وبصى ال بذىال ذلك ؾبموع .كذلك جواريها كبومرا  بالذىب، األعناؽ للةؾب
وأحدث االعتبار، وكل ملك يفىن إال ملك الواحد  بصاراأل أهبت مشهدا وكاف .تقديره

 .1458لو القهار، ال شريك

وأقسم با أنىن ما من مرة ذكرت فيها ىذا الوصف إال تراءت أما عيىن حلى الذىب، 
وخيل ُف أنىن أظبع وسوستها وصليلها يبؤل اآلفاؽ كأنو زقزقة صادرة من مئات العصافري 

 شجرة وارفة األوراؽ عند الغروب. ىف

 هبا ثدّ ا الدنيا زخارؼ مشاىد ومن": "صور" مدينة ىف صليبيا اسعر  يصور وقاؿ
 صبيع لذلك احتفل وقد ،مينائها عند األياـ أحد ىف بصور شاىدناهعروس  زفاؼ
 تضرب والبوقات اؼبهداة، العروس باب عند نيطاظب واصطفوا ونساء رجاالى النصار 

 يبني من يبسكاهنا رجلني بني هادیتت خرجت اللهوية حٌب اآلالت وصبيع واؼبزامري
 اغبرير أذياؿ تسحب ،لباس وأفخر زىوىى ىف أهبى  أرحامها ىذو  من امكأهن ومشاؿ،
 بشبكة تفّ ح   قد لباسهم، وعلى رأسها عصابة  من اؼبعهودة اؽبيئة على ابسح اؼبذىب

  ارت ف ىشسب وحللها َحل يها ى رافلة ىفوى منتظم، ذلك مثل لبتها وعلى منسوجة، ذىب
 من رجاؽبا جلة وأمامهااؼبناظر،  ةتنف من با نعوذ ،مامةغال سري أو اغبمامةفرت مشى  ىف

 ونظراؤىا أكفاؤىا ووراءىا ،خلفهم ياؽباذأ بحَ س  ت   البهية مبلبسهم أفخر ىف ىالنصار 
 قد اللهوية واآلالت لی،ح أرفل ىف ويرفلن اؼببلبس فسأن ىف نيهاديت ياتانصر نال من

 يتطلعوف ظباطني ىف طريقهم عادوا قد النظار من وسائر النصارى واؼبسلموف تقدمتهم،

                                                           
 .213-212ص/  1458
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 ذلك يومهم ، وأقاموابعلها دار أدخلوىا حٌب هبا فساروا .ذلك عليهم ينكروف وال فيهم
 .1459"وفي الفتنومن  با اذعاؼبست الزخرىف اؼبنظر ىذا رؤية إُف االتفاؽ فأدانا .وليمة ىف

هناية الشارع عند منعطفو،  ىف حلم وقد وقفت ربت طنف بيت ىف إنىن ألحسب نفسى
وموكب العروس قادـ من بعيد مقببل على، وأنا أتطّلع إليو مسحورا مبهورا وكل ذلك 

 أو حركة أو وضعا يرتؾ َف إنو .اؽبائلة الوصفية وقدرتو ىاغب وأسلوبو جبريبفضل ابن 
 وروعة صباال ءىش كل فاؽ ىالذ أف على .تصويره ىف وأبدع صّوره إال صوتا أو سابمل

 ال وتىالص والتسجيل التصوير آلة يده ىف ىسينمائ مصور ىذا العروس، يةشم وصفو ىو
 بعد انقضائو! الذاكرة من سر الع صفي قلما سكفب كاتب

 تأخػذ اؼبوافقة والريح جرينا واتصل: "اؼبتوسط البحر ىف العودة رحلة بداية وصف وىف
 اؼبركب، وجو ىف دافعة هامنمك من الغربية الريح علينا ىبت مث .أياـ طبسة كبو دعتو 

 البحرية، الرئاسة شغل ىف قااذح بصنعتو صرياب وكاف نوى،اعب ىالروم رةبومد رئيسو فأخذ
 وىر  ذلك أثناء ىف والبحر عقبو، يرجع على أال طمعا ؛مشاال وتارة يبينا تارة يراوغها
 اؼبذكور لرجب عشر التاسع السبت ليلة ،منو قريب أو الليل نصف كاف فلما .ساكن

 اؼبعروؼ ىار صال ق ريّة فقصفت الغربية يحالر  علينا ترددت ،ألكتوبر والعشرين والسابع
 وقوعها من ا وعصم الشراع، من هبا اتصل ما مع حربال ىف نصفها وألقت ،باألردموف

 وحط إليها، حريوفبال ادرتبف ،وضخامة عظما ىالصوار  تشبو كانت ألهنا اؼبركب ىف
 للع شارى بلزمنياؼب نيبالبحري حيوص و،ير ج من اؼبركب لطّ وع   الكبري، ىالصار  شراع

 الشراع مع وأخرجوىا البحر ىف الواقعة شيةاػب نصف إُف فقصدوا ،بباؼبرك اؼبرتبط
 ،الكبري الشراع رفع ىف وشرعوا .تعاُف ا إُف يعلمو ال أمر ىف وحصلنا ،هبا اؼبرتبط
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 وقد ،احبالص وضحأف  إُف اءبشه ليلة وبتنا ،بالدلوف يعرؼ شراعا وفماألرد ىف وأقاموا
 كانت خشية من أخرى ةيّ رَ قػ   صبلحإ ىف البحريوف وشرع .بالسبلمة وجل عز ا من

 نرتدد مغّلبني ،والرجاء أسيال بني وكبن ،عباجها أوؿ على ربيةغال حيوالر  ،عندىم معدة
 ذلك، لىأ ىو سبحانو .فضلو هودعمو  لطفو وحفى ُفاتع ا صنعالثقة جبميل  حسن

  .1462"هسوا لوإ ال ظمتو،ع تىوتنا قدرتو لتج

ف الرحلة ليست ىى كل ما وصلنا من نثر ابن جبري، فقد أورد لساف الدين بن أعلى 
 شرؼف اإلنساف ؼر  شَ  إف: "مثل ،اغبكمية األقواؿ من عددا لو" اإلحاطة" ىف اػبطيب

 بزخارؼ اآلخرة طريق عن الناس غلش  " و ،"وإرفاؽ فتفضل فاؽ وإف وإحساف،
 تفّ خ وكم أحبلـ، أضغاث ىى دنيا آثروا واإلعراض، عنها الصدود ىف واجفل األغراض،

 باؽبم؟ لغريىا يتفرغ َف باؽبم ما ،أعمارىم وقصروا آماؽبم منها أطالوا .أحبلـ من حبها ىف
  ".اشتياؽ اىىوا سوىب وال استباؽ ميداهنا غري ىف ؽبم وما

 وحرس بالقصػر تتميز أقواؿ ىوى اؼبتوسط، القطع من صفحة ىتغط األقواؿ وىذه
 وإرشاد وعظ روح وروحها ،ابقةومطناسا وج سجعا اؼبوسيقى، التوقيع على كاتبها

 وقد .تشاـؤ من مسحة وعليها لآلخرة، واالستعداد العلم على وحث الدنيا ىف ديىز وت
 مركزة هبا أتى فلذلك ،افساللػ ويرددىا افذىاأل وربفظها بعده تبقى أف جبري ابن ؽبا أراد

 الرنني. من قليل غري نصيبا ؽبا ووفر شديدا، تركيزا

 :منها أخرى أقواؿ ةعبض وىاؾ

 ربدث  ،تقاؿ كلمة ربف إنسانو، اعبفن وبفظ كما لسانو، االنساف وبفظ أف "ينبغى 
 ."تقاؿ ال ػرةثع
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 ."حداد مبلبس ورائها من ،اغبداد األلسنة فلتات كست كم"

 .1461"نفاؽب عامل من إال ،ػفاؽنب ػوفي ىظوب ال زمن ىف كبن"

بري جبن ال ايفه يةصو خص وال ،والداىن ىالقاص عرفهاي عامة حكم ،تری امک ،یىو 
 القدوس عبد يراىابعكس ما  ة،ميق ةغايص ليست أهنا على ،ةغايالص سوی

 لضيق ،الرحلة أسلوب قنرو  لو سيل مصطنع أسلوب ىف صيغت فقد ،1462ىار صاألن
  اؼبواقف اؼبختلفة.  والتعبري عن اؼبشاعر اؼبتباينة ىف الوصف ىف االنطبلؽ عن أمامو اؿاجمل
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