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 مقدمة

تعتبررررتبم تلررررةبلعمررررلمببلععنررررتدبلعابكررررتبمرررراب فررررسبين بلعاترررر بنلعن    ررررل ب رررر ب   رررر كاب ب
قصررابلعنلررل وب بنم تلررةب شنرردبزلرررلبلعمرر ل ب بن كتفررلبمررابتضررلف بلررمعتبم تلررةبلعن ررمدبلأ

 ب-لعن تلل بنين بلعات بلعت بلشت  بع ابذخلئتبننفلئسبلعتتلثب.بنماب فسبفمهبلعدن ب:

 ررلفتبببيل بلعاترر بلع لعد ررةبنما  رررلبلعنتشرر خبلع ررخابخ كررلبلع لعررددبنلعع مررةبلع ررخاب-1
 نرلبزلببلع    ةب.بلعم لئتدب.  ب نلئلبلعقتنب.بنف بعأل فبمغ قةب.بنم ل

لعن    ررةب.بببيل بكترر بلعن ررمدبلأقصرراب.بشكررهب  ثرردبلرررلبكتكررتلنبمررابلعاترر بنلع رر لي ب-2
لع ب رررل بلأنعرررابعررررمهبلعن تلرررةبممن عرررةبكتررر بلع رررخابمشنررردبلع  ك ررر بنم تلرررةبلع رررخابببكلنررر 

 صبتدبعللد اب.ب
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 يل بلعات بلع  ك خةب.ب-3

 يل بلعات بلعف تيةب.بب-4

 ش ب خةب.بخ لنةبآلبق ك ةبلعب-5

 خ لنةبآلبلعبد تدب.بب-6

 خ لنةبآلبم  صب.بب-7

 ]1[خ لنةبلع خابمشن يبلع شلخب.بب-8

لعاترر بنمرراب فررسبين بلعاترر ب رر ب   رر بم تلررةبلعمررلمببلععنررتدبلعابكررتبلعترر بملعرررلبمررلبنررللبين ب
لأخررتفب رر ب   رر كابمررابلع ررتقةبنلععبررهبنلز ررترتل بز  رر ابلأثرردليب.ب قرردبكررلنب  ثرردبلرررمهب

نظ رر بعررلمتىبشتررابممكرر بلعشن ررةبلعفتن ررخةبع ررابمصررتبن رر يبببلعن تلررةبع ررتياب عررفبمم ررد
لع ررلخب ررسبتفتقرر بت ررتبلعاترر بلعطخنررةبمررابم    ررةبنم ب عررةبننلعرر بم لترر بلعقررلفتىبن ررل يسب

ل ررتلنب بنشًررلنبعًخنررلنبنمررببذعررتبزقكرر ب رر ىبم تًررةبز ترر بلعع نررل بلعررم ابم رررلبق رر لنبنبببن ررتعكا
ظرتنلب كرلبننلغ لبم رلبمتلبلع  ك بلعتنتتلر ب بن  ر بلع  رللبلععرلمتدب بن  ر بلعن رتق ب ب
ن   بلعغصركابلعراب نبلنتررابلأمرتبلعرابلععرلعسبلعصرلع بلع رخابمشنردب ر ختب بنلع رخاب شنردب

تر بزغر ىب بنررخابلع رك شبلع رخاب شنردبز خ ر ب بنلع رخابمش بلعد ابعبدبلعشر بلعش رك  بلعنف
 منعر لبكتلرلنبكتكرتىبكر نبكرلبنلشردبمر رسبم تلرةبب-عبدبلع فلببلعع ن بنلع خاب  خسبرع رلعةب

قخنررةبزلعمررلمببلععنررتدبلعابكررتبن  ررمدبلع رردبفلرررسبنلع رركدىب قخررةبايررليىبعنررلبكررلنب  ثرردبلرردن ب
 ب فرلع ب ر ىبلعرابلعرمرتىبم ررلبعمع ررلبلعع نل بنلأعخلنبلعاب نبشص  بلعشتببلععلمةبن عمر 

نتتكرر لب كترررتب متعررترسبن  رررل رسبنذخرررلئتفسبببفررررب1335خ ررلنبشت خرررلنب ب تش رر لبم ررررلبثنخعررلنب ررر ةب
نم رررلبلعاترر بنلعن لترر بلعترر بكلنرر بزلعن ررلثدبلعنرررمك  ىبنقرردبذفرر بثنخررببذعررتبنرلررلنبنتن يقرررلنب

]بلع لرل ببب-دبكلنر بلقرلمت نإت  لنبنشتقلنب بنترردم ب رتابلعن لتر ب ر بلعمرلمببلعنرمك  بنقر
مردىبلعشررتببزلعتم رةب شضررت بعغر ىبل  خقررةبنتشرل يتبمررابقر مابيلنبلعتم ررةبلعرابقرر خبنرردلنبب-[ب

 رر ىبن ررمعتبتن  رر بمررابلنقررلذب كتررتبكتبرر بن خررم بمررلبقررد  بع ررابشن رر بع ررابلعرردنلببلعترر ب
بل تشضررتترلبمعرر بن عرردترلبزعرردبلزشررت لبعغرر ىب ررسبزررلعت سبعررابتغكررتبلعشررللبنلنصررتلابلع ررل 

عررابمترررلبفرررملبلعن رررتن بزبالعرر بتررردبب ك رررلب نعبلىمرررللبشتررابن ررر ب بتعرررلعابعت  رررخسبفرررمهب
لعن تلررةبنت ررككدبل ل فررلبنع رردبتنلمرررلبنكررع ب كرررلب كتررتبكتبرر بلعترر ب شضررتترلبنلعترر بثنعترررلب
زعررردبذعرررتبنكلنررر بيلئرررتىبلأنقرررلابتشررر دبكتلرررلنبقخنرررةب شضرررتترلبمرررابمصرررتبل ل ررر ةبلعنم رررسب
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عترلبزعدبعنلبع تبمابلع ر نبلعتر بمرأل بلعنشرلبلعنرمك  بلإل  م ب  عك بأخمفلبننك
ن خم ب  بن تبلإلع نل بعشر بلع رل بع رابلعن رلفنةب ر بفرملبلعن رتن ب ر ب ر ىبن كتفرلب
مررابم ت ررفبلعررب يبنلأق ررل بنفررمهبصرر  ىبلإلعرر نبلأنل:بشضررتىبلعفلكررلبلع بكررلبزب  فرراب

د  رةب ر ىب ر بلعشرتببلععلمرةبع ابشضتتاسبملبنلببمد  ةبنم تلرةبلعمرلمببلعابكرتبلععنرتدبزن
مررابلعررردخبنلإلترر ابنلعضررخل بن قررد بلررمعتبذخلئتفررلبننفلئ رررلبلعقد نررةبنعنررلبكلنرر ب رر ىبمرراب
لعنرردنبلعترر بلايفررت بلععصرر  بلرررلبنثرر بلشخررل بمررلبلنررد  بمررابآ ل فررلبنتمد رردبمررلبخ رر بمرراب

لرةبلعع نخرةبمآ تفلبنعسب  لبلأملبمع قرلنبلرمعتبشترابن ر ب بعب رل بنتمد ردبت رتبلعند  رةبنلعن ت
نقررردبلرررمع بلأنقرررلابنلعنم رررسبلإل ررر م بلأع رررابمرررلب م رررابمرررابلعن رررلعدىب ررر بفرررملبلع ررربكلب
نإتنلمرلنبعررملبلعن رتن بلعرمدب شتررلابع تعرلننبنشلرلنب ر بم ررل كتاسبلررملبلععنرلبلع كرتدبلعررمدبزب
  ق بب ثتهبقدم بفملبعشضتتاسبنعر بكبكرتبلأمرلبلتقرد سبمرلبتخ رتبعرد  سبمرابلعاتر بلعع نخرةب

نبنقفررلنبزلعن تلررةبلعنررمك  ىبزل ررن سبلع ررتيشبنعاررسبلعل ررتفبزق عرر بتعررلعابمررابعنررلبصررلعشلنبعخ رر ب
 مابذكتب نب نتابنف بماماب   شكك  بشخلىب كلةبنع م ي رسبز ش ابملبكلن لب عن  ن.

 مد تبلعن تلةبلعنمك  ىبعتنلنبلع لل .ب1353ثنليدبلعتلنخةب  ةبب8  ب

 ]2[ردل ةبلإل  مخةبزغ ى.نص  ىبلإلع نبلعتلن بلخلنبمابثنعخةبلعب

ف ررملب قررصبع ك ررلبلعع مررةبلع لررل بقصررةبم تلررةبلعمررلمببلععنررتدبلعابكررتبنقصررةبكررخل بتتل  ررلب
.بنمرررابفرررملبببمرررابثلنب رررلب  ضرررلنبببسب*نك ررر اب ثررردلينلب بن  ضرررلنبقصرررةبسبلعتشرررددبنلز رررتملزةب

لعن    ب  ي ب نب ق خبز دمرةب ل رل بي  ر بنن  ر بنذعرتبلتعرتيفرسبلت رتبلعا ر ابن ررملبلعترتلثب
دبلعغر دبلع رخابلععرل ابنفملبي دن بم مب نبنعك ب رلختت ب ر بفرمهبلععملعرةبي ر لنبلععلقرتبب-

  شن ب ب.بع تفبننتعتابننتمنقبتتل  لبلعن   طب.بببزلهللبسبللاباقلعةبلعغ دبس

 

 م ( . 1414 -1323هـ ( = )  816 -745)   ديوان إبن زقاعة الغزي 

 (م عدهبنن  ت )تتثنةبلعناعفب

ببنا بنعررررلبب745-نعرررردب رررر ةبخنررررسبن   عرررركابن ررررلعنلئةبببسبب:ببتررررتثسبعرررر بلعنقتيرررر دب قررررللب
لع خل رررةب.بن خرررمبلعقرررتل ل بعرررابررررنسبلعرررد ابلعش رررتدب بنلعفقررر بعرررابلرررد بلعرررد ابلعق نررر دب ب

.بن رنببلعشرد هبمرابنر  بلعرد ابلعفر دبببنلعتص ابعابلع خابعنتبشفكدبعبدبلعقلي بلعمك ر 
 بن كتهب.بننًتب  بلع م خبنع سبلعشرتاب بنقرللبلع رعتبنعرتابلأع رلببنتمرتيبن رلعب ر ب
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قررتهب بننفقرر بعرر بلرررلب رر قب بشترراب  لرر بلعًررلفتبلتقرر قب  ررل بذكررتهبلأ ضباملنررلنبنلرررترتبزف
ن عدبصكت بمدىب  تكاب.ب سبلنشلبع ر بق رك نب.ب  نرلبل رتبدبلع لصرتب رتابلرابلتقر قبت صرصب
زرر بشتررابقتررلب.ب نقترر بلعنايرردبرررخابن فلنرر ب ب نررل ب رر بخن عرر بزلعقررلفتىب رر ب ررلن بع ررتيابذدب

ينشرررةبلعررر  يب ررر بمعت رررةبلع رررتيبسبنتقتيررر بلعشمرررةب ررر ةب ررر بع رررتىبى نلننلئرررةب.بنعررر بكترررلببسب
 رررلعةبب-]بلعنقتيررر دب[ببب-لعتعمرررخسب ررر بشرررتابلعمرررخسب.بنعررر بقصررركدىبعررردترلبع رررابمرررلب خبتنررر 

آزابن رررلعنلئةبن ررررلعةبن ررررلع نبلكترررلنب بت ررررتنلبع ررررابصرررفةبلأ ضب بنمررررللشت  بع خرررر ب.ب
بب.ب]3[بنكررلنبم تررل لنب...بتررا تبع رر بم ررل ي ب...بنىخررتيابيخرر بلعتقررليبنيش رر نبع رر بكتلمررل 

نترررتثسبعررر بلع ررر لندبزعررردب نبذكرررتبن رررل بنررررك خ بلعرررم اب خرررمبعررر رسب رررسب  يابقرررلئ نب:بسب...ب
لبب.بنًتب  بلع م خبنع سبلعشرتابنمعت رةبم رل ببلع لرل بنلأع رببنت عببزلأيبب قللبلع عت

ن رلعب رر بلأ ضبعت  لرر بنلع قرر ابع ررابشقلئقرر بنتمررتيباملنررلنبنت فرردب عًررسبقررد هبن ررل بذكررتهب
ن عررردبصررركت بخص صررررلنب ررر ب نلبينعررررةبلعًرررلفتبلتقرررر قب ًنررر بل ررررتقدخبمرررابل رررردهبمرررتل لنبعد رررردىب
عشض  بلعن عدبلع بر دب بنت رل عبلع رل بع رابلخرت  رسبع خر ب رسبلنشرلبع ر بق رك نب  نرلبل رتبدب

زعرردبلعالئ ررةبلععًنررابلدم رر ب ق  رررلبن رر ابببابت صررصبزرر بنتشرر لبع قررلفتىلل رر بلع لصررتب ررتب
مصتبع ابرل  بلع كلبنتقدخبع ردبلع لصرتبثردلنب بشترابكرلنبزب  رتابلعرابلأ رفل بلزبزعردب

ننلعتر بم ر بمش رةببب نب  خمبع بلع لعببنز تعدفبلع ق بلعمدب عك  بع ب ب  قسبع خ بلعنايدبذعرت
ل ررتنتب رر بخن عرر بخررل ابزررلببلع صررتبن  خرر بزعضرررسب رر ب رر ب نلئررلبينعترر ب ررسب عررتضبع رر بنب

نقرللبلنر بثنربب ررخل بم ررلبسبب]4[ررخ  لب ر بمعمنر بب  ةب نلن بع تىبنفر ب  ر.ب.بنقردبذكرته
نب كررتبذعررتب.بقررللب:بببتعمررخسب رر بشررتابلعمررخسبسينشررةبلعرر  يب رر بمعت ررةبلع ررتيبنبسبتعتيرر بلع

 ررنع بصررلشب لبخ كررلبلررابببنقررت  بز رر.بصررلشب لبخ كررلبلررابمشنرردبلعنشرردثب ع رر بلأقفر رر 
فررل ننبلعم لئررتدب قرر لب:ب ررنع بلع ررخابمشنرردبلعقتمرر بلبكرر بلعنقررد ب قرر لب:بك رر ب  مررلنب رر ب

لع ررخابللرررتل خسبخ رر ىب  رر ع ب بتعررلعاب نب لعررهبعرر بقنخصررلنبع رراب رردبنعرر بمرراب نعخلئرر ب ررًذلب
نمع بلعقنخصبع  خابنلنصتابمراب رلعت بقرللب:بن نلبمرلبلثتنعر بزر بزغر ىبقبرلبتش عر بلعراب
لعقررلفتىب بن ررنع بكررمعتبمررابنًنرر بن  لئرردهب ررسبلثتنعرر بزرر ب رر ب رر ةبت ررببنت ررعكاب  ررنع ب
مابنًن بن  لئدهب رسبكترتبلثتنلع رلبزعردب ر  لهبلعقرلفتىب بن رنع بكرمعتبمرابنًنر بن  لئردهب ب

نلع لبزعدب   لهبلعقلفتىب بنقدبشجبنثلن بن ثرلابعر ب نل رةبنًنر بنتصرلنخف بم ررلب سبكتتبلثت
:بلعقصكدىبلعتلئخةب  بصفةبلأ ضبنمرلبلشتر  بع خر بنكلنر ب نزنبخن رنلئةبلكر ب رسباليب كررلب
لعرررراب نبتمررررلنا بخن ررررةبآزاب.بنكررررلنبمررررلفتلنب رررر بل تشضررررل بلعش ل ررررل بنلعنلثتيررررل ب رررر ب
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لنبزلأن رلقبنكرلنب  ضر بزلع ر ليب رسب   ر بقبرلبم تر بلرت ثبعل  رببن  بلع ًسبنلع ترتببلعشلل
 رررر كاب....بنقررررللب رررر ب نللئرررر ب نرررر بكررررلنب عم  ررررةباملنرررر ب رررر بمعت ررررةبلأع ررررلببنل تشضررررل ب

م رل كلب ر بببلعش ل ل بنلعنلثتيل بمقتد لنبع ابلع ًسبعل  لنبزلأن لقبنملب تع  بزع رسبلعشرتا
ًرلفتبثرردلنب بشتررابكررلنبز  ررل تبلزب رر بن ررتقبمررابلعاخنخررل ب بنعًنرر بلعببلعقرتل ل بنلع مرر خ

لع قر بلعرمدب مردهبعر بنمراب رسبنقرسبع خر بلعنايردبننلعتر بم ر بمش رةب  ركتىب ر ب نلبينعتر بنرررردب
ع خرر بثنلعررةبمررابلع  لرررخ بن كررتفسبزرر م  بم اررتىب   ضررابع رر ب بنقررللبلنرر بثررلن ب رر بفررملب

 بعر بلعمكردبنيخر ب ع  بلعمدبمل بيخ ب  ةبزن رةبقرللبننًنر بكتكرتبن لعلر بن ر.بني ردببلعع ت
 لع ف لابنكت بلعخ ب  ب  ةبت ببنت عكاب:ب

  عليتاسبل صللبلتبنإش لنببببببببببببببببببببببببت  ب بلذنلنبزلعتنل ةبع اس

 ن   تبلكابلع لعبكابلبتفلنبببببببببعكت ببمقدل دبني ف بشل ددب

   ثلببم  ئلنبع  انب  بلعبك بلعتلن ب:ب

 ز لبشد هبثلاب نع بزًتقلنببببببببببببببببب ث  بررلببلعد ابيلم بشخلت ب

 نملب نع ب ذن بنقللبع لن بببببببببببببببببببببب نيت بببن ق بنتل يابنرعت

لثتنررببلرر بزعرردب رر لبلمت ررلع بمررابذعررتبن ن رردن بكتكررتلنبمررابرررعتهبببنقررللبلعتقرر بلعنقتيرر دب:بس
 بلعمنرللبلراب....بنمابلعص يخةبمابكلنب ر عسب نر ب ع رسبلعشرتابنلز رسبلأعًرسب بلرلبنصرف

ظركررتىبننل خررتبزرر بز ررخ  لبلإلمررلخبلعع مررةبرررخابلع تيقررةبنلعشطخقررةب ب....بنقررللبع رر بلعبتفررلنب
 ررر ةبل  ررركاببب ررر بم رررخ ت ب:بلثتنعررر بزررر ب ررر بمد  رررةب ررر ىب ررر بقررردمت بلعكررررلب ررر ب  خرررببلىخرررت

ننقر بث   ر بع ردهبيقبلعلرلببع خر بمرتل بببن نلنكابن لعنلئةب  ثدت ب ث نبكتكتبلعنعرتنا
يمك بنف بم تتاقبمابلععقلقكتب بن ع بلع ل بماب فلب  ىب ق ع نبلنر ب  فر بمرابني تابنب

لعغك ب بنف ب ثلب لكلب عرتابقرتل ل بلعقرتآنبنيصرفب ررخل بعألنثرل بكلأ لرل ب بني  ر ب
مررابكتررلببلعع ررسبألرر بخكتنررةبافكررتبلررابشررتببن ررنعرلبببم ر بلعرردعل بنقرردب  رر بم رر ب شلي رره

خ بنقت  ب  ضرلنبزعر بررك بمرابررعتهبن ثرلابعر بملعر بع اب  بلعقدمةبلعتلعتةبن نع ب نلبع 
 ]5[مابنًسبننتتب.بسب

نيق لبع  بللابتغتدبلتيدب  بم كببآخرتبشكرهب  قرلبنصرفبقلكر بلعقضرلىبثنرللبلعرد اب
 ن ررردنلبررررخ  لبلإلمرررلخبلعع مرررةبررررخابلعشطخقرررةببب:بسبببهبقرررلللرررابظركرررتىبلعن ررر بلع رررل ع بشكررر

ننصرف بن ركابم لنتر بببسب.ب]6[نلع تيقرةب لر بل رشلقبللرتل خسبلراباقلعرةبلعغر دبع ف ر بمرابعفًر 
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لعًررلفتبلتقرر قب بب-خبكتكررتىب بنشررئبالئرردبع رردبم رر وبمصررتب قررللب:بسبكلنرر ب ئل ررت ب رر بع رر ب
 بننرللبمررابلعشتمرةبنلع ثلفرةبمرلبعرسب   رر ب كرتهبمراب ل رل بث  ر ب بزشكررهبببننعردهبلع لصرتب رتا

 ن بكلنب م سب  قبقضلىبلعقضلىب بنقدب  ع بع  بقلك بلعقضلىبلعشرل ئبرررلببلعرد ابلراب
قب بنشًرر بع رردهبنعرردهبلع لصررتبشمرتب قررللب:بكررلنبقرردبلرررتنلبع ررابعقررلبلعن رتبلعًررلفتبلتقرر ب

 بنكررلنبلملمررلنبزل عررلنبمف  ررلنب رر بع رر خبب]7[ ررتاب بنكررلنب عررتابلأع ررلبب بنعررسب رر يبع ررابذعررتب
م عرردهب رر ةب   ررببنع رررتيابكتكررتىبزب ررخنلب رر بمعت رررةبلأع ررلببنلعتيلكررةبنع ررسبلعتصررر اب.ب

ن رلعنلئةب بنقرللبلعنقتير دب:بم عردهب ر ةبخنرسبن   عرركاب بنلأصر بمرلبق  رلهب ب ًنر بمرلبمررل ب
 شتابل غبلع خ  خةب.ب

نكرلنبلع ررل بيخرر بع راب ق ررلخب:ب نرر رسبمرابكررلنب عتقرردبصر ش ب بنمرر رسبمررابكرلنب   رر ب رر ب
يرد دبلز رسبلأعًرسب  يتبع ن بن ض  ب بنمابلعص يخةبمابكلنب ر عسب نر ب عرتابلعشرتابنب

 ب]8[.بسب

بب:بسبم عدهب  ةب   ببنع تيابن رلعنلئةبع رابلعصرشخ ب..ببن  شبع بللابلععنليبلعش ب  ب قلل
 ب]9[ صتب.بسبنت  ابزلعقلفتىب  ب لمابع تبذدبلعشمةبني ابخل ابزلببلع

نفر بب]10[ن ي ث بلع برلن بمابكنابلأنعخل بلعم ابترتثسبعررسبلزب نر بن رل بلعرابلر يبلعنغرتب
 ن يبفملبلع  رلةبزلراباقلعرةب ب قردب ثنعر بكتر بلعترتلثسبع رابن ربت بسبزرلعغ دبببلع شكدبلعمد

مررةبلعترر ب ن يفررلبلع برررلن بزلرراباقلعررةبفرر بسبنلعاتلبب-ب]11[سببببسبن ررلةبلعررابمد  ررةب رر ىبفلرررس
لعنقررتدبلع ررخابمشنرردببب...بمررلبش ررلهبلعشررل ئبللررابشمررتبعررابخ كررلبلأقفر رر بلعنشرردثبعررا

ببكلنب  بخ  ىب ب   لب ب نب لعهبلعخ بزقنرخصبمراب ردبنعر بمراب نعخلئر ب ب رًذلببلعقتم ب ن 
نرر بكرررلنب عررتابلز رررسبزررللاباقلعررةبنمعررر بقنررخصب ب  ع رررلهبل ررلهب رررسبلنصررتاب رر  لنب.بنيقرررللبل

مرررابببلبع لرررل ب.ب...بنكرررلنب  ررر ابلعقرررد بن ررر ىب بنعررر بي ررر لنبررررعتبيخررر ببنم رررل بببلأعًرررس
 ب]12[لعندلئ بلع ب يةبنلعقصلئدبلعص يخةبسب

...بننلرغببب ب قرللب:بسب]13[مابلع لغرل بلعرم اب نمبرترسب ر ىبفلررسبنلعتبتهبلع خابعتنلنبلع لل 
نتصررد ب كرررلبع تررد يسب رر بلعقررتنبلعتررلمابنمررلبزعرردهبثنلعررةبمرراب عررلظسبب-] دب رر ىب[بب-م رررلب

مرر رسب:بلمررلخبلعنشققرركابنق رر بلععررل  كاب لرر بل ررش بللررتل خسبلعغرر دبببلعع نررل بن ثرر  بلعفضرر  
لعنعرتنابزررللاباقلعررةبلعغرر دبنكررلنبآ ررةب ر بلع رر بنلعت ررتي بنلعف ررتبنلأيببنعرر بي رر لنبرررعتب

ب-عررسبعرر ب رر بلعمرر  بلعتررلن بمررابكتلزرر بلتشررلابلأعرر ىب رر بتررل ياب رر ىببنتررتثسب]14[نتررآعخشب.بسب

http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn8#_ftn8
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn9#_ftn9
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn10#_ftn10
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn11#_ftn11
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn12#_ftn12
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn13#_ftn13
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn14#_ftn14
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftn15#_ftn15


تتثنرررةبم تصرررتىبنمتنت رررةبعنعًرررسبمرررلبثرررل ب ررر بكتررر بلعترررتلثسبلعتررر بتتثنررر بعررر ب.بننقرررلبعررراب
لععبدع ب  بكتلببلعن ل ل بشكهبتا سبيخر بعرابلعن رلنبلعرمدبي رابيخر بللراباقلعرةبنفر بمقبرتىب

كتكررتبمرراب فررلبببلرررمهبلعنقبررتىبقررد نلنبقبرر  بسب...بنكررلنبب:ببلعصرر يخةبخررل ابزررلببلع صررتب قررلل
لعع سبمعًنرلبمقص يبزلع يل ىب لند  ب لعبرلبن ق بم ررلبلررملبلععرردبقبرتبلإلمرلخبلتفرلنبلعرد اب

]بلع لرل ب[بببلاباقلعةب شدبلعع نل بلأع خبنرخابلع رليىبلعقلي يرةب ر بلعقرتنبلعتل ربب.بق ر ب:
ك نر بكرلنبببعةبلتشتيرشبلعر لدبنلعصرليب ني ثدبزمبلبلعن  ل بزغ ىب  طخةبتعتابزنغرل ىبصرقل

  ت ر بلرررلبنتعبرردب كررلبنز عررتابمررابعلئ ترر ب شردبزغرر ىب بنقرردبل  عرر بع رابي رر لنبرررعتهبز رر.ب
لعكردب ت  ر ب رر ب نعر ب نبلع ررخابلإلمرلخبلعق رر بلععرل ابلتفرلنبلعررد اب لر ب  ررش بللرتل خسبمشنرردب

لع رركتبزرللاباقلعرةب.بسببلابلررلي بلراب شنردبلعقترر بلع ر    بلعقرلي دبلع رل ع بلعنقرتدبلعغر دب
 ببببببببببببببب]15[

نتتثسبع بلع  ك  ب قللب:بسبللاباقلعةبنيقللبللاب قلعةب بلن لنبعمكر بمراب فرلب ر ىب بلرد ب
كتكرررتلنبمنرررلب  رررنخ بلع رررل بررررعتلنب.بنتفرررتيب ررر بمعت رررةبخخل رررلنب بنقرررت بع رررابررررك شبل ررردهب بننًرررسب

لأع لببنم ل ببلع لل ب النب صرفب ررخل بم ررلبعألنثرل بكلأ لرل ب بني رتتاقبزلععقرلقكتب ب
كنررلب قرر لبببسلعنلثتيررل بسبببنت فرردبن ررلعب رر ب  رر بلأع ررلبب بنكررلنب  تشضررتبلعش ل ررل 

ب7770ب-بب“  بع خررر بصررفةبلأ ضبنمرررلبلشتررر“بنمنرررلبنًرررسبقصرركدىبتلئخرررةب ررر بببلع رر لندب. 
لكتررلنب بنرررلع بع رر بم ررل ي بنرررعبمىب.بن رر بلعصرر يخةبمررابقررللبلنرر ب عررتابلعشررتابنلز ررسب

 م رلب:بب-لأعًسبني ف بمابلعغك ب بن عفب  لئلب:

 سبينشةبلع  يب  بمعت ةبلع تيبسب.بب-

 ستعتي بلعتعمخسب  بشتابلعمخسسبب-

 ع لمببلأن ل ب  ب كتىبلألتل بسبببسب-

سبز  ررر ب ررر بمعرررردبلعن    رررل بنفررر بم ً مرررل بعررر ب ررر بلعف رررتبببشب-ع ثررر يبسبكترررلببلب-بب
ب-ن ر بثلمعررةبلعتيرلضب)بي ر لنبللراباقلعررةببببنعع رر بي ر لنبررعتهب.ببنلعملرللبنلأنررل ب.بلعرا

ع ردببب يبب(بنكرلنبعر بشرئبنل رتبب232مابم تلرةبعرل ابش نر ب)بلعرتقسبب48 ك سب قسبببشب(
 ]16[ت  ابزلعقلفتىب.بنببب م   ن ب  قبقلك بلعقضلىب.ببم  وبمصت

ببنتررتثسبعرر بكشلعررةب رر بمعمررسبلعنرراعفكابنعررسب رر يبع ررابمررلبن يب رر بكترر بلعتررتلثسبلزب رر بل ررتليه
ببلععت ر بعارل لبلتنك نرلنبمصد يابآختيابت يردب ر بمعت ت  رلبلررملبلعتثرلب.بنفنرلبترل يابلأي
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 ]17[نمعمسبلعنص فكابع ت نا ب.سب

زلعقرلفتىبعررابببفررب816ذكرتبللرابتغررتدبلرتيدبن لتر ب رر ب رلن بع رتبمررابذدبلعشمرةبمراب رر ةب
 مةبلعنف ابسبلتفلنبلعد ابللتل خسبلابمشندبلابلررلي بلراب بننصف بزلععببل  كابنت عكاب  ة

زضرررسبب-ناقلعرررةببب بلعنعرررتنابسبزرررللاباقلعرررةبسب.بب شنررردبلعقترررر بلعغررر دبلع ررر    بلع رررل ع بس
لعرر لدبلعنعمنررةبن ررت بلعقررلابنت ررد دفلبن عرردبلأعررفبعرركابمرن ررةبمفت شررةبن عرردبلأعررفبعرركاب

 بب]18[كتكررررتىب بنز ررررخنلبع ررررسبلع مرررر خبعل  ررررلنبزف رررر نبببنكررررلنبلبملمررررلنبب-مفت شررررةبنفررررل ب ررررلك ةب
نلأع رلبب بنعرر بنًررسبكتكررتب بنكلنرر بعرر بنثلفررةبع رردبلعن رر وب بزشكررهبلنرر بكررلنب م ررسب رر قب

نمررابرررعتهب ن رردن بلإلمررلخبلعع مرةبلتفررلنبلعررد ابللررتل خسبلرراباقلعررةبمررابب]19[قلكر بلعقضررلىب ب
 عفً بع ف  ب:ب

   كتخب  بصنخسبلعق  بنل لنببببببببببببببببب  فبعق  بنعب بيخ بشل ل

  ل بنرل لنبع ابلأعتلبب شبببببببببببببنخ ن ب لك بلع كلبم قا

  صف بعرسب ك ق ب لبشخل فببببببببببببببببلذلبزخبلعع لذلبيخ بثر نب

 تصلمسبعاب زل كلبلع صل فببببببببببنإنبذكتنلبلع   ب ق لبق ب 

 ن   لن بقدبل تش بن ل لببببببنملبع سبلعع لذلب نبصبتدب

 بببع ابق ب ب  عدم بلعقتل بببببببببببببببت عابببيخلبهللبمابنثد

   ن    بع ل نبنلنا ل لنبببببببش بتقليخبيخ بعرددنماب

 نع تي لنبتتلي رلبل تتل لنببببببببقضك بف لكن بع تيابعلملنب

  تبملب خفابثرل لنببب تلئتبببببببببلعدمببمابعك  ب  لدفبب  س

 ع ابنمدبنصل ش بلععتل لببببببببببببببببلذلبملبن نةبلعللنل بمت ب

  سبقب  بلعمدل لنبببنرخشلنبببببببببنصل ش بلع  لخبنع   لنلنب

  عابلعتشنابفلتختبلعد ل لنببببببثدل بي ل بماب ف فبقد نلنب

     بلعن  بشملنبنلعتنل لنببببببببببب زب لبزئن بيع  ب ًن 

 ]20[ن تقت لب  ل فبببصشلبكلببب  فلبلعش بقدب  تنلبنعاا

  

 وصف لديوان ابن زقاعة الغزي 
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 طب.ب821 ب/بب52لعتقسب:ب

 ي  لنبللاباقلعةبلعغ دب(بببع  لنبلعن   طب:ب)ب-1

 قب.بب45عديبلأن لقب:بب-2

لررابعررخسبلعارر  لن بلعش ررك  بلعقررلي دبلع ررلذع بببمشنرردببل ررسبلع ل ررابنتررل يابلع  رراب:بسب-3
سب.بنكررلنبلعفررتل بمررابتشتيررتهب رر بصرربخشةبلع ررب بلعنلررل وب لعررهبثنررليدبببلع ق ررب ددبلع  رر ت 

 ببفرب.ب1150لأنلبلأن ب بمابرر  ب

 سبرعتبص   بسبببلعن ك  ب نبلعفاب:ب-4

 ن  بلع .ب:بسبخ.بن   بثنكلب بكتب بلعع لنيابزلع  نبلأشنتبسب.بب-5

  سب.بب13,ب5ب- سبب20.بمقل ب:ببب26ببعديبلع    ب:ب-6

عشبررتبنلعتم كرردب:بلعرر  قبزشلعررةبثكرردىبلزب نبزرر بزعرر بلع ررتنخبمرراب  ررتبلأ كررةبلعرر  قبنلب-7
 نلعتم كدبعليدب.ب

 بنقرردب نقفرر بشفكرردهبببلعنصررد ب:بمررابم تلررةبلعنتشرر خبلع ررخابع رر ب لرر بلعن لفرر بلعرردثلن ب-8
    فبلعدثلن بعن تلةبلعملمببلععنتدبلعابكتبقبلبلع الةب.ب

لعررتشخسبن رر بن ررتعكاب بقررللبلع ررخابلإلمررلخبنلععررلعسبب)بز ررسب بلعررتشناببلدل ررةبلعن  رر طب:بب-9
ق ر بلععرل  كابنمت ر بلعنتيرد اب بنمفكردبلع رلعبكاب لر بل رش بللرتل خسبلرابلعفقكرتبلعرابببلععلمل

 بتعلعابمشندبلابلرلي بلاب شندبلعقترر بلع ر    بلع رل ع بمرم للنب بلعقرلي دب تيقرةبلعغر دب
 تعلعاب نش بنن  بكتيش ب مكاب.ببقد ب ب-ل دىنبلعنقتدبلع ركتبزللاباقلعةب

 لد  بثلبعابلعت بخ بنلع عدبببببببذنبلعابتيل بزل ن بنلعع ىبنلعصندببببببببب

 نعسبتشلبع ابلىزليب  ب شدبببببعسبتتشدبذلت بلععًنابزنشتةببببببببب

 عابكلبم قصةبتمتدبمببلألدبببببببببت  هب بت  يرلنب  ك بز ببببببببب

نلعالبمابع دهب دع بلعابببببببببببببببآم لبن ل   ببزًلفتبلع صبببببببب
 لعتردب

 يخ بلعت قفبعسب  قصبنعسب  يببببببببببنكلبملبلشتنلبلعت نيلبممفب لبببببببب

 لصلشب بعسبن  بع  ببببببببنف ملبممف بلأ  ابقدنت لبببببببببببببببب
 نعسبنشدب



 نقللبعفاب بع  ب:بببسببنرل ةبلعن   طب:ب-10

 م ل ابع سبلع شتبعابعشً ب ننببببببنن يدبخدبنتث  بع لشئببببببببب

 ننلنيابصدغخ بش ك بعقل  لنبمابلعن تب  قبلعم  ل بقدبلعت نببببببببب

 ع كرلبق  ببلععلرقكابقدبلن  نببببببننث ةبلعشنتبت  عبكمنتىببببببببب

 عق لبعمنع بنش ل دبلذبع نبببببننيدبع بزلقبنع  بز لمبببببببببب

نكخشبن ش لدبع ابشل بببببببببنو بزب    هبنع بصت ب مةببببببببب
 لن  

 تسبي  لنبلع خاب كددبلتفلنبلعد ابلابللتل خسب

نم لببلع خليل ب رتىبنثر بلع مرلنب بنكرتب  رتبلأنلنب بك كر بببشبتت بلت سب كدبلع ليل ب 
 بلع ررلفتب ب بقنررتبلعدنشررةبلعرلرررنخةب ب ررتلابلعش ررةبلعع  يررةب بلعفررت بلع كررببلع رراييبنلزمررب

نل ثبلعنقلختبكللتلنبعابكللتب بلع كدبلع تيشبمشندب مكابلرابلع ركدبلع رتيشبمشر بلعرد اب
 بلعنت ع بنقلزةبلع ليىبلأرتلاب بل تشقلقلنبن ف خرةبننل ثبعرابلع رلفتيابلأ ر اب يلخب ب
ك كرر بممررردهبم كرررتبلأررررتلابمشتن رررل بمررردبلأامرررلنبمرررابآ رررةبلعنشرررلقب بنمرررللتعبث لزررر ب

مر بعرتبخرل شبنكعلرةب امررلبكرلبم مرلب رل ش بنمرلبالعر بلع رعليىبمقتننرةبلخنك ر بلعاتيابم 
نلع خليىب   ب نلمتهب بمببلع تن بلعن يردبربنلععنرتبلعند ردبنلع رلعببلع رعكدبمرلبتغ ر بشنلمر ب

 بببببببب ب نب ش ب نلم 

  

 ع ابلع  فبملعتبفملبلعاتلببببببببببببزباللب ع  بقد هبيل نلنب

  نب كشتبلع فتبز ل بلع شلببببببتيةملب تي ب  بلعتنضبقن

  ررللبزقررلهب بن ع ررابل تقررلهبن زررليبمرراب  رر لهب نبمررابعلنرردهب نبنررلنلهبزمررلهبمررابكررلنبلعررابلع ررنل ب
 م تلهب.ب

 تاليبت ف بعابلإلي لوبزلعلصتببببببببببزباللب تقابلعاب نابمعل ث 

.ببلعفلت بلعشلرتبلعنلع ثبمابمضتببببببببببب نبلع فخبب دلنبببمشندببزمله
[21] 

 الهوامش
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ت العربية في فلسطين / أبحاث جمعها راجع بتوسع حول هذا الموضوع كتاب " المخطوطا - ]1[
 م .  1982بيروت : دار الكتاب الجديد ،  -وقدم لها الكتور : صالح الدين المنجد .

  [ 171 -170خ عثمان الطباع " مخطوط " ] قانظر " إتحاف األعزة في تاريخ غزة " للشي - ]2[

 . بتصرف .  قيد اإلعداد للنشر  تحقيق ودراسة عبد اللطيف أبو هاشم .

" أرنولد جوزيف توينبي " وهويفسر قيام ) التحدي واإلستجابة وهي نظرية للمؤرخ البريطاني  - *

الحضارت ونموها وتطورها وانحاللها على ما أسماه بالتحدي واإلستجابة ، وينكر قيام التاريخ على 
فلسفة قدرية ، ويقرر بأن مجرى التاريح والحركة التاريخية تضبطها وتسيرها قوى نفسية أكثر منها 

ه دراسة التاريخ " الذي أخرجه في عدة مجلدات . قوى مادية . وهذه النظرية موجودة في كتاب
إشراف : محمد شفيق غربال ،  566ص 1م . " انظر : الموسوعة العربية الميسرة مج  1960سنة 

 القاهرة : دار الشعب ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، ) د .ت . ن ( . 

 -294: ) ص  1م ( ج1441( = )  845انظر : " كتاب المقفى الكبير " لتقي الدين المقريزي ) ت - ]3[

 م . 1990بيروت : دار الغرب اإلسالمي ،  -( تحقيق : محمد البجالوي . 295

مشيخة اإلمام العالمة فريد   [ 18: ص  3انظر : " المجمع المؤسس للمعجم المفهرس " ] ج - ]4[
دهره ووحيد عصره / شيخ اإلسالم شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن 

تحقيق : الدكتور يوسف عبد الرحمن  هـ [ . 852 -733" ]  إبن حجر العسقالني أحمد الشهير ب "
    م . 1994بيروت : دار المعرفة ،  -المرعشلي .

د شمس الدين محمد بن عبد انظر : " الضوء الالمع ألهل القرن التاسع " تأليف : المؤرخ الناق - ]5[
    ( ] يتصرف [ . 134 -130ص   الجزء األول :) -الرحمن السخاوي .

تغري بردي األتابكي  تأليف : يوسف بن  انظر : " المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي " / - ]6[
ووضع حواشيه د. محمد محمد   ( حققه : 167م .) الجزء األول : ص 1470هـ = 874المتوفى سنة 

 م.  1984القاهرة : الهيئة المصرية العاة للكتاب ،  -أمين ، د. سعيد عبد الفتاح عاشور.

لألسف هنا النقل غير صحيح فقد زاد ابن حجر ونقل السخاوي غير دقيق بل غير صحيح :  - ]7[
... ذكر لي أنه ولد سنة خمس   : "  حيث أن ابن حجر ترجم له ترجمة كاملة فقال عن ابن زقاعة

مس الدين الحكري ، والفقه عن بدر وأربعين ، وتعانى الخياطة في مبدأ أمره وأخذ القراءات عن ش
الدين القونوي ، والتصوف عن الشيخ عمر حفيد عبد القادر . وسمع الحديث من نور الدين الفوي 

وغيره . ثم بلغني أنه كان يذكر أنه سمع " البخاري " من قاضي بلدهم عالء الدين ابن خلف . 
ل الشعر ، ونظر في النجوم ، وعلم وكان يدعى أنه قرشي من بني نوفل . واشتغل باآلداب ، وقا

الحرف ، ومعرفة منافع النبات ، وفاق في ذلك ، وساح في األرض لتطلب ذلك والوقوف على 
حقائقه وتجرد وتزهد وعظم قدره خصوصاً في دولة الظاهر برقوق ، وشاع ذكره ...... ويورد ابن 

أن يبعث له   سأل هللا تعالى حينما-حجر كراماته نقالً عما حصل له مع الشيخ محمداً القرمي 
فقال أعطو القميص للشيخ   قميصاً على يد ولي من أوليائه ، فإذا بالشيخ إبراهيم ومعه قميص

وانصرف من ساعته . ويواصل ابن حجرفي ترجمته فيقول : ثم إن الشيخ تحول من غزة إلى 
يل ، وتقدم عند بمصر على شاطئ الن  القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق فسكنها ، وسكن

الناصر حتى كان اليخرج إلى األسفار إال بعد أن يأخذ له الطالع ، فنقم عليه الملك المؤيد ذلك ، 
فنالته محنة في أوائل دولته ، ثم أعرض عنه إلى أن مات في ثاني عشري ذي الحجة سنة ست 

ه . ثم عشرة وثمامائة . وأول ما اجتمعت به سنة تسع وتسعين فسمعت من نظمه وفوائد
اجتمعت به بغزة قبل تحوله إلى القاهرة ، وسمعت من نظمه أيضاً وفوائده . ثم كثر اجتماعنا بعد 

"القصيدة التائية   سكناه في القاهرة . وقد حج وجاور . وأجاز لي رواية نظمه وتصانيفه منها : "
اوزت خمسة آالف . كانت أوالً خمس مائة بيت ثم زاد فيها إلى أن ج  في صفة األرض وما احتوت "

وكان ماهراً في استحضار الحكايات والماجريات في الحال ، ماهراً في النظم والنثر ، عالماً باألوفاق 
 ، وكان يخضب بالسواد ، ثم أطلق قبل موته بثالث سنين ، أنشدني لنفسه من قصيدة نبوية : 

 في حشى الصب راسخ             غصن بان بطيبة 

http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref1#_ftnref1
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref2#_ftnref2
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref3#_ftnref3
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref4#_ftnref4
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref5#_ftnref5
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref6#_ftnref6
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref7#_ftnref7
http://www.cybrarians.info/JOURNAL/no5/manuscripts.htm#_ftnref8#_ftnref8


                        وأنا اآلن شائخ                  صباي هويته من               
 فاستضاءت فراسخ                 قمر الح نوره 

    كاتباً وهو ناسخ            عجباً كيف لم يكن 
   من قريش شوامخ               ذللت حين بعثه 
 ذابح الشرك شالح                أسد سيف دينه 

 وعلى الشرك صارخ              طلب الهدى فاتح م
 ئر القلب نافخ                ومسبح بحقه طا

 وبه ساد شالخ            أحمد سيد الورى 
 من قديم وفالخ              مثل ماساد فالغ 

 ليس لي عنه فاسخ                عقد إكسير وده 
 إن دمعي شمارخ                يانخيالت وجده 

 فالهوى فيه طابخ           حرقي دست مهجتي 

 وهذا هو عنوان نظمه ، وربما ندر له ما هو أفحل منه ، يرحمه هللا تعالى . 

( . مصدر  21  -18: ص  1راجع : المجمع المؤسس بالمعجم المؤسس إلبن حجر العسقالني ) ج 

                      سبق ذكره .

() مصدر سبق ذكره (  168 -167:) ص  1" ج  راجع "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي - ]8[

 . 

( " للمؤرخ الفقيه األديب   116-115: ) ص 7راجع : " شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ج - ]9[
بيروت : دار الكتب العلمية ، )  -هـ . 1089أبي الفالح : عبد الحي بن بن العماد الحنبلي المتوفى 

   د.ت. ن ( .

( تأليف : يوسف بن إسماعيل النبهاني )  403:ص  1انظر : " جامع كرامات األولياء " ) ج - - ]10[
القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ) د. ت.  -ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض.  ( تحقيق 1350 -1265
     ن ( .

انظر ما كتبه بهذا الصدد الدكتور يونس عمرو كتيباً بعنوان " من أعالم خليل الرحمن " )  - ]11[
ابراهيم بن زقاعة ( ] دراسة تراثية أعدها [ الدكتور : يونس عمرو " عميد البحث العلمي في 

 م ( . 1987هـ = 1407منشورات : مركز البحث العلمي في جامعة الخليل )  -ة الخليل .جامع

النبهاني )  ( تأليف : يوسف بن إسماعيل 403:ص  1انظر : " جامع كرامات األولياء " ) ج - ]12[
القاهرة : مكتبة البابي الحلبي ) د. ت.  -ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض.  ( تحقيق 1350 -1265

 ن ( مصدر سبق ذكره . 

في كتابه  -رحمه هللا  -ول الدكتور إسحق موسى الحسيني بصدد الحديث عن أدباء غزة يق - ]13[
تحت عنوان هل ظهر في فلسطين أدب وأدباء ؟ : " ... وظهر في غزة شاعر  -هل األدباء بشر ؟ 

هـ ، وقد جاب بالد الشام والعراق في 524من طبقة المتنبي هو أبو إسحق الغزي المتوفى سنة 
في بغداد . ثم قصد المشرق وأقام فيه متنقالً مابين  طلب العلم ، ودرس في المدرسة النظامية

  خراسان وكرمان إلى أن أدركته المنية في بلخ وتوفى بها . وألبي إسحق ديوان مخطوط منه
نسخ في المكاتب األوروبية ومصر والقسطنطينية . وأطلعني فضيلة الشيخ راغب الطباخ في 

وينسب للشاعر األبيوردي في ديوانه مدينة حلب على نسخة منه والعجيب أن يسرق شعره 
المطبوع . ( إنظر : في األدب العربي الحديث ، تأليف : د. إسحق موسى الحسيني ) مجموعة 

    م . طبع في دبي .1985من كتبه ومقاالته ( إعداد : د. محمد إبراهيم جبور 

إنظر : " كتاب إتحاف األعزة في تاريخ غزة " للشيخ عثمان أبو المحتاسن الطباع الغزي )  - ]14[
) الجزء  -) مخطوط قيد النشر ( تحقيق ودراسة : عبد اللطيف زكي أبو هاشم .  م ( 1950 - 1882
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 ( .  233األول ورقة 

( مصدر سبق  263 -262الجزء الثاني :) ص   للطباع )مخطوط (  راجع : " إتحاف األعزة " - ]15[
 ذكره . 

انظر األعالم ) قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  - ]16[
 م . 1990بيروت : دار العلم للماليين ،  -.  9[، ط 65 -64ص1تأليف : خير الدين الزركلي ]ج -( 

( تأليف : عمر رضا كحالة ) اعتنى به وجمعه  60 -59ص   :) 1راجع : " معجم المؤلفين " ، ج - ]17[
 1993بيروت : مؤسسة الرسالة ،  -. 1، ط  وأخرجه : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 م . 

أن "      ص 13يذكر ابن تغري بردي في كتبه النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة ج - ]18[
السلطان رحل من تربة أبيه قبيل الغروب من يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة من سنة أربع 

ابن زقاعة ، وقد حزر ابن زقاعة   ره له الشيخ برهان الدين ابراهيملطالع اختا  عشرة وثمانمائة
حتى دخل الوقت الذي اختاره له ،  -والعساكر واقفة   -وقت ركوبة ، وعوق السلطان عن الركوب 

فأمره بالركوب ، فركب السلطان وسار يريد البالد الشامية ، ونزل بخيمة من الريدانية ، وفي ظنه 
، فكانت عليه أيشم   ، ولطالع اختاره له ابن زقاعة  ائه ، لعظم عساكرهأنه منصور على أعد

السفرات ، فلعمري هل رجع الشيخ برهان الدين بن زقاعة المذكور بعد ذلك عن معرفته هذا العلم 

 أم استمر على دعواه ؟ " . 

، ثم يعودون  وأنا أتعجب من وقاحة أرباب هذا الشأن حيث يقع لهم مثل هذا الغلط الفاحش وأمثاله
. تأليف :  97: ص 3] انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج  . -إلى الكالم فيه والعمل به 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي ، تحقيق : فهيم محمد شلتلوت . 
م ، وقد ذكر المقريزي  1970  -هـ  1390  القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر

نفس الحادثة في كتابه السلوك فقال : " ورحل السلطان من الرتبة قبل غروب الشمس من يوم 
الجمعة ثاني عشرة ، بطالع اختاره له الشيخ برهان الدين بن زقاعة . وبات بخيمة من الريدانية ، 

لمعرفة دول الملوك "  " كتاب السلوك  واستقل بالمسير سحر يوم السبت "  تجاه مسجد تبر .
(  198ص   القسم األول ) -] الجزء الرابع   هـ( 824-هـ  808لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي )

القاهرة : مطبعة دار الكتب ،  -. حققه وقدم له ووضع حواشيه : الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور.
   م . 1972

" وفي يوم الخميس عمل السلطان المولد النبوي ليالً ، بعمارته التي أنشأها في الحوش  - ]19[
من قلعة الجبل على عادته ، وحضر قاضي القضاة ، فجلسوا صفاً عن يساره ، وجلس عن يمينه 

خ نصر هللا الجاللي ، ومشايخ العلم . ومدت األسمطة ، وفرقت الشيخ إبراهيم بن زقاعة ، والشي
هـ  808الخلع ." انظر: " كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك " لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي )

( . حققه وقدم له ووضع حواشيه : الدكتور  134ص   القسم األول ) -] الجزء الرابع   هـ( 824-
   م . 1972القاهرة : مطبعة دار الكتب ،  -سعيد عبد الفتاح عاشور.

 ( .  127 -125: ص )  14انظر :" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج - ]20[

تحت الطبع [ في مدينة غزة بحث   ]  انظر " فهرس مخطوطات الجامع العمري الكبير " - ]21[
مدير دائرة التوثيق والمخطوطات والمكتبات في وزارة  -وإعداد : عبد اللطيف زكي أبو هاشم .

 غزة .  -األوقاف والشؤون الدينية 
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