الجزئرية في إفريقيا * جامعة أدرار – الجزائر* العـدد الثاني عشر– ديسمبر 2012
مجمة رفوف * مخبر المخطوطات ا

املخطوطات الكنتية في غرب إفريقيا الرحلة وألاثر؛ مخطوط شفاء ألاسقام
العارضة في الظاهر والباطن من ألاجسام" للشيخ أحمذ بن عمر الرقادي الكنتي
(ت1096هـ1685/م) أنمورجا.
الذكتور مبارك جعفري
جامعة أحمذ دراية ـ أدرار الجزائر
الممخص 5يعد مخطوط "شفاء األسقام العارضة في الظاىر والباطن من األجسام" لمشيخ
أحمد بن الشيخ عمر الرقادي الكنتي(ت1041ىـ1131/م) ،من أىم وأشير كتب الطب
في الصحراء ،ورغم أن المخطوط يعود لمقرن الحادي عشر اليجري السابع عشر

الميالدي ،غير انو يعتبر مصدرا أساسيا في الطب في كامل غرب إفريقيا ،وخاصة بين
سكان المناطق الصحراوية ،كما يعد مصد ار ميما لمعرفة األوضاع الصحية .والمخطوط

يضم خمسمائة وستة لوحات ( ،) 101نسخة مكتبة ماما حيدرة بمالي ،وقد جمع فيو
الشيخ أحمد الكنتي تجربتو وتجربة قبيمتو في عالج الكثير من األمراض المعروفة في
الصحراء ،وفيو ذكر لمنباتات والمعادن وفوائدىا ،كما تضمن الكثير من الوصفات الروحية

لعالج األمراض النفسية 5كالوسواس ،والقمق ،والجن وغيرىا.

Abstract
The Manuscripts of “the Cure of the Apparent and Hidden
Diseases” By Shaykh Ahmad ibn Omar Er-Raggadi AlKunti” is considered as one of the most famous medicine
books in the Sahara. Though it goes back to the eleventh
century Hegira، the seventeenth century AD, it is considered
as an important source in medicine in the whole West
Africa, and a reliable source to understand health troubles.
The manuscripts includes five hundred and six illustrations
inمستغا
(506) , the copy in Mama Haidara library in Timbuktu,
which Shaykh Al-Kunti gathered his experience and that of
his clan to cure a number of frequent diseases in the Sahara.
The manuscripts also includes the description of some plants
and minerals and their virtues, and many spiritual
prescriptions to cure some psychological diseases such as
paranoia, stress and haunting.
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تعد العائمة الكنتية مف ابرز العائالت التي كاف ليا أثر عممي كجيادم كبير في
إفريقيا جنكب الصحراء ،ككانت أحد سبؿ االتصاؿ المثمرة بيف الجزائر كافريقيا
بفضؿ عممائيا الذيف كاف ليـ دك ار كبير في مختمؼ المجاالت .نذكر منيـ الشيخ

أحمد البكام ،كالشيخ عمر الشيخ ،كالشي خ سيدم أحمد الرقاد ،كالشيخ سيد
المختار الكنتي الكبير ،كالشيخ محمد الخميفة ،كالشيخ بام بف عمر ...كغيرىـ.
كمف بيف عمماء كنتو الذيف برزكا في مجاؿ الطب نجد الشيخ أحمد بف الشيخ
عمر الرقادم الكنتي(ت1096ىػ1685/ـ) الذم خمؼ لنا مخطكط "شفاء األسقام
العارضة في الظاىر والباطن من األجسام" كالذم يعد مف أشير كتب الطب
الشعبي في الصحراء اإلفريقي ة لغاية اليكـ ،كىك ما سنحاكؿ إب ارزه مف خالؿ ىذا
المقاؿ كالذم يتناكؿ اإلشكاؿ اآلتي :أيف تكمف أىمية مخطكط شفاء األسقاـ
العارضة بكصفو أنمكذجا لممخطكطات الكنتية في خزائف غرب إفريقيا؟ أما أىمية

تعرفنا عمى التراث الكنتي المخطكط خاصة في
كأىداؼ الدراسة فتكمف في ككنيا ٌ
مجاؿ الطب كاسياماتو في البناء الحضارم كاإلنساني لمنطقة السكداف الغربي،

مف أجؿ التعريؼ بمجاالت أخرل أسيمت فييا العائمة الكنتية بعيدا عف عمكـ

المغة كالفقو كالتاريخ .متبعيف المنيج الكصفي مف خالؿ كصؼ داخمي كخارجي
لممخطكط ،كالمنيج التاريخي مف خالؿ لمحة مكجزة عف قبيمة كنتو كالمؤلؼ.

 1ـ التعريف بمؤلف المخطوط وعائمتو5
1ـ 1ـ المؤلف 5كرد ا سـ مؤلؼ المخطكط في المكحة الثانية منو بعد العنكاف
مباشرة ككرد اسمو ىكذا "أحمد الرقاد الكنتي" ،1أما في بطاقة المخطكط في مكتبة
ماما حيدة فقد كرد اسمو سيد أحمد بف عمار الرقادم التمبكتي الكنتي كىك االسـ

نفسو الذم كرد في فيارس المكتبة الرقمية العالمية ،2كعند البحث في فيارس

 1أحمد بف الرقادم الكنتي :شفاء األسقاـ العارضة في الظاىر كالباطف مف األجساـ ،مخطكط ،رقـ  ،16مكتبة ماما حيدرة ،مالي،
المكحة الثانية.
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العائمة الكنتية كجدت أف الشخص المعني ىك الشيخ أحمد بف أعمر الرقادم
كالذم ترجـ لو "ابف بابيير االركاني" في كتابو "كتاب السعادة األبدية في التعريؼ
بعمماء تمبكت البيية" في فصؿ األكلياء المحيطكف بمدينة تمبكتك ،كذكر أنو كاف

سنيا صالحا صاب ار زاىدا ،لو كرمات ،ترل الناس يزدحمكف عمى قبره
عالما بعمموٌ ،
كيتكسمكف بو ،تكفي
كركضتو مف طمكع فجر يكـ الجمعة كاالثنيف إلى غركبيما
ٌ

سنة 1096ىػ1685 /ـ1ػ

 1ـ 2ـ عائمتو 5ينتمي مؤلؼ المخطكط إلى قبيمة كنتو العربية التي تذكر
المصادر أف نسبيا يتصؿ بالفاتح الكبير "عقبة بف نافع الفيرم" ،2كقد انتشر
أحفاده انطالقا مف تكات في عمكـ الصحراء كالسكداف الغربي في عيد الشيخ عمي

بف يحيى(ؽ8ىػ14/ـ) ،كىك الذم تزكج -في إحدل رحالتو -بنت محمد بف العالـ
بف كنتو زعيـ عشيرة أبدككاؿ الصنياجية ،كأنجب منيا الشيخ سيدم محمد

المقب مف جده ألمو ،ثـ حممت العائمة ىذا
الكنتي( 3ؽ9ىػ15/ـ) ،كقد أخذ ىذا
ى
االسـ مف بعده.4
كاف لقبيمة كنتو أدكار أساسية في الصحراء الكبرل كافريقيا جنكب الصحراء
لمكانتيا الدينية كالعممية كالطرقية ،حيث حمؿ رجاليا عمى عاتقيـ نشر الطريقة

 1أحمد بف بابير األركاني :السعادة األبدية في التعريؼ بعمماء تمبكتك البيية ،مخطكط ،دكف ترقيـ ،المكتبة الزيدانية ،نيامي،
النيجر(نسخة بيد الباحث) ،ص ص .86 ،85

 2ينظر حكؿ القبيمة :محمد الخميفة بف الشيخ سيد المختار الكافي الكنتي ،الرسالة الغالكية ،تحقيؽ حماه اهلل كلد السالـ ،منشكرات

معيد الدراسات اإلفريقية ،ط ،1مطبعة الككثر ،الرباط ،المغرب ،2003 ،ص ص  139ػ  ،164كالطرائؼ كالتالئد مف كرمات
الشيخيف الكالدة كالكالد ،مخطكط ،د ر ،خزانة الشيخ عبد القاد ر المغيمي ،الحي الغربي ،ادرار ،الجزائر .كبكؿ مارتي :كنتو الشرقيكف،

كدادم ،مطبعة زيد بف ثابت ،دمشؽ ،سكريا1985 ،ـ .نفسو :القبائؿ البيضانية في الحكض كالساحؿ
تعريب محمد محمكد ٌ
كدادم ،دار السرح ،بيركت لبناف2005 ،ـ .أمحمد الكنتي :دكر آؿ كنتو في نشر اإلسالـ ،أعماؿ
المكريتاني ،تعريب محمد محمكد ٌ
الممتقى الثاني حكؿ :دكر آؿ كنتو في نشر الثقافة اإلسالمية ،المنعقد بتاريخ  20مام  ،2004زاكية كنتو ،ادرار ،الجزائر.

Oskar Lenz (1848-1925): Tombouctou voyage au Maroc au Sahara et Soudan، librairie hachette،

Pari، 1887، p133.

 3يفسر لفظ كنتو بالرجؿ القكم الشديد .ينظر :غيث أحمد مطير سعد :الثقافة العربية اإلسالمية كأثرىا في مجتمع السكداف الغربي

خالؿ القرنيف العاشر كالحادم عشر لميجرة السادس عشر كالسابع عشر لمميالد ،دار الكتب الكطنية ،بنغازم ،ليبيا ،2004 ،ص

.53

 4محمد بف المختار الكنتي :الرسالة الغالكية ،المصدر السابؽ ،ص .148
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القادرية ،كبرز منيـ الكثير مف العمماء كالمشايخ مثؿ :الشيخ أحمد البكام 1كابنو
عمر الشيخ (ت960ىػ1553/ـ) الذم أخذ الطريقة القادرية عف محمد بف عبد
الكريـ المغيمي كعمؿ عمى نشرىا في السكداف الغربي ،كالشيخ سيد المختار الكنتي
الكبير (ت1226ىػ1811/ـ) الذم ناؿ شيرة كاسعة ،بعد أف أصبح شيخا لمعظـ
سكاف األزكاد كالسكداف ،2كابنو الشيخ محمد الخميفة(ت1242ىػ1826/ـ) ،كابنو

بابا

أحمد(ت1241ىػ1826/ـ)،

كالشيخ

المختار

الصغير

بف

محمد

(ت1263ىػ1847/ـ) ،كالشيخ أحمد البكام (ت1281ىػ 1865/ـ) ،كالشيخ
حمادم بف المختار الصغير(ت1286ىػ1869/ـ) ،كالشيخ عمكاتو بف حمادم

(ت1226ىػ1811/ـ)،

كالشيخ

األميف

بف

البكام

بف

حبيب

اهلل

(ت1301ىػ1884/ـ) ،كالشيخ عمر بف عمي بف الشيخ أحمد (ت1344ىػ
1926/ىػ) كالشيخ بام بف عمر(1345ىػ1927/ـ).3

ك"كنتو" ينتشركف في بمداف إفريقية عدة منيا الجزائر ،كمالي ،كمكريتانيا،
كالنيجر ،كالمغرب ،كبكركينافاسك .ينتمي المؤلؼ إلى "كنتة أزكاد" الذيف مف أىـ

بطكنيـ :أكالد الكافي ،أكالد سيدم المختار ،اليماؿ ،الرقاقدة.

كالرقاقدة الذيف ينتمي إلييـ المؤلؼ ينتسبكف إلى الشيخ محمد المعركؼ

بالرقاد بف الفيرـ بف عمر الشيخ بف الشيخ أحمد البكام بف الشيخ محمد الكنتي،4

كىـ ينقسمكف إلى ثمانية أفخاذ ىي :أىؿ سيدم الصديؽ ،كأىؿ سيدم عمي بف
أحمد ،كأىؿ سيدم أحمد بف أعمر ،كأىؿ سيدم الشيخ ،كأىؿ سيدم يحي ،كأىؿ
سيدم المصطفى ،كأىؿ الفيرـ ،كأىؿ الحبار.

 1يركل أنو سمي بالبكام ألنو بقى مائة عاـ لـ تجؼ لو دمعة مف صالة فاتتو في الجماعة .محمد بف المختار :الطرائؼ،
المخطكط السابؽ ،ج ،1ص .142

 2خديـ محمد سعيد امباكي :التصكؼ كالطرؽ الصكفية في السنغاؿ ،سمسمة بحكث كدراسات  ،14منشكرات معيد الدراسات
اإلفريقية ،جامعة محمد الخامس الرباط ،2002 ،ص .38

 3يحي كلد سيد أحمد :ديكاف الصحراء الكبرل المدرسة الكنتية ،دار المعرفة ،الجزائر ،2009 ،ص  118كما بعدىا.

 4سمي بالرقاد ألنػو فيمػا يػركل أف قػكـ أتػكه فػي معضػمة ،فكجػدكه نائمػا ،كقضػى بيػنيـ فػي منامػو ،كمنػذ ذلػؾ الحػيف لػـ يعػد يعػرؼ إال
بيذا المقب ،أنظر :محمد بف المختار الكنتي :الطرائؼ كالتالئد ،المخطكط السابؽ ،ج ،1ص .146
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كالرقاقدة ينتجعكف في أزكاد بيف اركاف كتكزام ،1كمف حكاضرىـ التي
استقركا بيا قصر زاكية كنتو بتكات الذم أسسو الشيخ أحمد بف الشيخ محمد
المعركؼ بالرقاد

الكنتي ،في حدكد سنة 999ىػ1591/ـ ،2كقصر المامكف

بأزكاد الذم بناه الشيخ محمد بف الصديؽ الرقادم.3

2ـ الدراسة الوصفية لممخطوط5
 2ـ 1ـ إثبات عنوان المخطوط 5جاء في بداية المخطكط اإلشارة إلى عنكانو
"كتاب شفاء األسقاـ العارضة في الظاىر كالباطف مف األجساـ" كىك عمى ما يبدك

مف كضع الناسخ ،ألننا نجد ذكر لمعنكاف في الصفحة الثانية بمساف المؤلؼ حيث

يقكؿ..." :كعمى اهلل اعتمدت كبو استعيف كمنو استمد التكفيؽ في جميع األحكاؿ
كاألعماؿ كسميتو بكتاب شفاء األسقاـ العارضة كالظاىرة كالباطف مف األجساـ كال
حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ كىك حسبنا كنعـ الككيؿ" 4كىك العنكاف الذم

كرد في فيارس خزانة ماما حيدرة ،كما كرد عنكاف آخر لممخطكط في الفيارس
عنكانا بديال ىك "المرض كالشفاء في تمبكتك".
 2ـ  2ـ إثبات صحة نسبة المخطوط إلى صاحبو :كرد اسـ المؤلؼ كاضحا في
المخطكط في لكحتو الثانية كالذم يبدك أنو منقكؿ عف المخطكط األـ كما أف

جميع الفيارس التي اطمعنا عمييا ،كالتي فيرست لو  ،تثبت أف المخطكط ىك مف

تأليؼ الشيخ أحمد بف أعمر الرقادم الكنتي ،كما لـ يرد اسـ مؤلؼ آخر
لممخطكط ،كىك ما يجعمنا نعتقد أف المخطكط ىك لممؤلؼ بنسبة كبيرة.

 1بكؿ مارتي :كنتو الشرقيكف ،المصدر السابؽ ،ص ص 172ػ .174

. Aziz A. Batran: The Qadiryya Brotherhood In West Africa and The Western Sahara، publication
de L’institut des etudes African، Rabat، 2001، p271.

 2محمد بف المختار الكنتي :الطرائؼ كالتالئد ،المخطكط السابؽ ،ج ،1ص .144

 3مقابمة شفكية مع الشيخ كنت الشيخ بف ىماده المعركؼ بالشيخ سيدم محمد بف ىماده بف الميمكف مف أحفاد الشيخ المختار
الكنتي الكبير ،رئيس مركز الشيخ المختار الكبير ب ٍقاك ،جرل المقاء يكـ الخميس  03جانفي  2013بأدرار.
 4أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة الثانية.
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 2ـ  3ـ تاريخ تأليف المخطوط :ال يكجد تاريخ في المخطكط لتأليفو غير أنو
يمكننا القكؿ إف المخطكط مف مؤلفات القرف الحادم عشر اليجرم ،السابع عشر

الميالدم ،كىك القرف الذم عاش فيو المؤلؼ.

 2ـ  4ـ مكان الحفظ 5مكتبة ماما حيدرة بمالي 5يعكد التأسيس األكؿ ليذه

المكتبة إلى أكاسط القرف التاسع اليجرم ( 09ىػ15/ـ) كذلؾ عمى يد الشيخ
محمد األميف في قرية (بمبا) في محافظة (بكريـ) بإقميـ (غاك) ،دكلة مالي
الحالية ،تعرضت المكتبة في أكقات سابقة إلى حكادث مختمفة أدت إلى ضياع
1
ليتـ إعادة بعثيا مؤخ ار عمى
الكثير مف محتكياتيا كتفرؽ الباقي بيف أفراد العائمة ٌ .
يد عبد القادر حيدرة كالذم كاف مكظفا سابقا في مركز أحمد بابا ،اكتسب خالليا

خبرة كدراية كبيرتيف بالمخطكطات ،كبعد مغادرتو مركز أحمد بابا قرر تتبع كنكز

عائمتو مف المخطكطات ،كاعادة بعث خزانة أسالفو كذلؾ بإقامة مكتبة ماما

حيدرة التذكارية الحالية ،2ككانت البداية مما خمفو كالده ماما حيدرة الذم حممت
يدرس العمكـ
المكتبة اسمو (تكفي سنة 1981ـ) ،كالذم كاف قاضيان كعالمان ٌ
اإلسالمية مثؿ الفقو كقكاعد المغة العربية ،ككانت عنده خزانة مميئة بالمخطكطات
جمعيا أثناء رحالتو العممية داخؿ مالي كخارجو ،كأضاؼ إلييا عبد القادر
المخطكطات التي كانت عند الكثير مف أفراد العائمة في قرية بامبا ،كتضـ المكتبة

حاليا حكالي ثالثة آالؼ مخطكط ( )3000مكزعة عمى مكضكعات مختمفة
(عمكـ القرآف ،الحديث ،الفقو ،التصكؼ ،األدب ،النحك ،الفمؾ) ،بعدىا شرع عبد

القادر في فيرسة مكتبتو بمساعدة مؤسسة الفرقاف لمتراث في لندف ،3كالتي كافقت
عمى نشر فيرست لممكتبة في أربعة أجزاء كالخامس قيد النشر.1

 1عبد القادر ماما حيدرة :فيرس مخطكطات مكتبة ماما حيدرة لممخطكطات كالكثائؽ ،تحرير أيمف فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقاف لمتراث
اإلسالمي ،لندف2000 ،ـ ،ج /1ص 7كما بعدىا.

 2ينظر صكرة لمدخؿ المكتبة في المالحؽ.

 3مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي منظمة غير ربحية مسجمة في المممكة المتحدة تحت رقـ  .2329628أسستيا مؤسسة يماني
الثقافية كالخيرية في لندف عاـ  ،1988كالتابعة لمعالي الشيخ أحمد زكي يماني كزير النفط السعكدم السابؽ مف  1962لغاية 1986

كتيتـ مؤسسة الفرقاف بمسح التراث اإلسالمي المخطكط كفيرستو ،كدراستو ،كنشره ،كتشجيع البحث في مجاالت عمكمو .لممزيد ينظر
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 2ـ  5ـ عدد الموحات والمسطرة 5يضـ المخطكط نسخة ماما حيدرة خمسمائة
كستة ( ) 506لكحات كميا مكتكبة باستثناء المكحة األكلى كالتي ىي فارغة أك ربما
ىي لكحة الغالؼ ،كمف خالؿ آخر المخطكط يتبيف لنا أف المخطكط مبتكر ،كأف

ىناؾ لكحات ناقصة منو.

أما بالنسبة لمسطرة المخطكط فيصعب معرفتيا بدقة ألف المخطكط مصكر ،كلكف
يبمغ عدد األسطر في كؿ صفحة بيف  22ك 26سطر ،باستثناء المكحة األكلى
التي جاءت فارغة كالمكحة الثانية  20سطرا ،كالمكحة األخيرة  4اسطر .متكسط
عدد الكممات في السطر بيف  7ك 10كممات.

 2ـ  6ـ نوع الخط ولون الحبر 5كتب المخطكط بالخط التمبكتي أك السكدانى،

كىك خط تفرع عف الخط األندلسي كالمغربي كيتميز عنيما بكبره كغمظو حيث
الحركؼ غميظة نكعا ما ككاضحة ،كمد حرؼ آخر الكممة.2

كىك كاضح يمكف قراءتو بسيكلة كيسر ،كتب برسـ عثماني حيث القاؼ نقطة
كاحدة كالفاء نقطة في األسفؿ .أما الحبر فكتب بالمكف األسكد ،كجاءت عناكيف
الفصكؿ ،كالعناكيف الفرعية ،كلفظ الجاللة ،كاسـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
بالمكف األحمر الفاتح ،كما كتب الناسخ بعض الحركؼ كالكممات بالمكف األحمر
مثؿ :عف ،قاؿ ،ركل ،إذا ،كاف ،لما ،كمف قرأىا ،...كليس ىناؾ معيار أك منيج

م كحد في النسخ بالحبر األسكد أك األحمر غير أننا نعتقد أف الناسخ كاف يستخدـ
األلكاف كمما أراد لفت انتباه القارئ إلى أمر ميـ ،كبداية فائدة ،أك حكمة أك مقكلة.

مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي المكقع الرسمي[عمى الخط] متاح عمىhttp://www.al-furqan.com/al-furqan/about-

 ./usتاريخ التحميؿ .01:07 2016/06/14
1

ينظر:

مكتبة

ماما

حيدرة

التذكارية:

مشركع

مخطكطات

تمبكتك[عمى

الخط]،

متاح

/http://www.tombouctoumanuscripts.org/ar/libraries/the_mamma_haidara_memorial_library

التحميؿ .23:34 2016/06/13

 2إبراىيـ بف إسماعيؿ األبيارم :المكسكعة القرآنية ،مؤسسة سجؿ العرب ،بيركت1405 ،ىػ ،ج ،1ص .397
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 2ـ  7ـ اليامش والتعقيبة 5اليامش مكجكد في بعض الصفحات كىك عبارة عف
شركح كاضافات ،أك تصحيح لبعض ما كرد في المتف ،كىك بنفس خط المخطكط
مما يرجح أنيا لمناسخ .أما التعقيبة فيي مكجكدة تقريبا في ظير كؿ كرقة.

 2ـ  8ـ بداية المخطوط ونيايتو 5يبدأ المخطكط ىكذا" :بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد والصالة عمى النبي الكريم وآلو وأصحابو أىل
التعظيم ما شاء ا هلل وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم كتاب شفاء االسقام
العارضة في الظاىر والباطن من االجسام مما اعتني بتأليفو عالم العالمة
االوحد الفيامة سيدي أحمد الرقاد الكنتي ،حقق اهلل رجاءه آمين .الحمد هلل حق
حمده حمدا يوافي نعمو ال أحصي الثناء عميو ىو كما أثنى عمى نفسو ،ويشيد
أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن محمد عبده ورسولو أرسمو رحمة
لمعالمين وشفاء لممؤمنين وبعد"...
أما نيايتو 5فالذم نظنو أف المخطكط غير كامؿ جاء في المكحة األخيرة
منو" :قال بعض السمف من نام بعد صالة العصر فاختمس عقمو فال يمومن إال
نفسو ،وقال إال نومة الضحى تورث لمفتى خباال ونومة العصر تورث جنونا
ونومة الصبح تمنع الرزق ألن ذلك وقت "..انتيى ما ىك منسكخ في المكحة
االخيرة كمف خالؿ سياؽ الكالـ ،كالجممة التي لـ تكتمؿ كأثر المحك الظاىر عمى

المكحة يمكف القكؿ اف ىذا المخطكط مبتكر اآلخر ،كقد تككف ىذه المكحة ليست
ىي االخيرة مف المخطكط.
 2ـ  9ـ الناسخ وتاريخ النسخ 5الناسخ غير معركؼ كلـ يرد لو ذكر في
المخطكط كال في الفيارس ،كلكف يمكف أف يككف نسخو عف النسخة األـ لممؤلؼ،
كيظير مف خالؿ الخط الكاضح كاستعماؿ األلكاف بشكؿ جيد ،كالترتيب الجيد

لألسطر كال كتابة

أف ناسخو كاف أحد النساخيف في مدينة تمبكتك أك المدف

المجاكرة ليا ،حيث كانت تنتشر ىذه الحرفة ،ككانت ليا أحياء خاصة بيا .أما

تاريخ النشر فغير معركؼ أيضا.
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 3ـ مصادره 5اعتمد المؤلؼ في مخطكطو عمى مصادر متعددة ،أكليا القرآف
الكريـ ،كالسنة النبكية الشريفة ،ككالـ الصحابة كالتابعيف ،كالتراث العربي في
الجاىمية كاإلسالـ ،كالكتب السماكية ،كالتراث النصراني ،كالييكدم ،كالفارسي،

كاليندم ،كاليكناني ،كاإلفريقي .كما استشيد بكالـ الكثير مف األطباء كأبقراط

الحكيـ ،1كجالينيكس ،2كالحارث بف كمدة 3طبيب العرب .كفي كثير مف األحياف
كاف يذكر مصادره ،كفي أخرل كاف يخفييا.
 4ـ محتوى المخطوط 5تضمف الكتاب حسبما جاء في لكحتو األكلى أربعة فصكؿ
جاءت كاآلتي:

 4ـ  1ـ الفصل األول 5جاء في منافع األسماء كاآليات كالدعكات :كبدأه بػ((بسـ
اهلل الرحمف الرحيـ)) حيث تطرؽ إلى منافعيا كأجر تالكتيا ،مستدال ببعض
األحاديث النبكية الشريفة ،كأقكاؿ بعض الصحابة كالتابعيف ،4مقدما بعض

ذؿ ..5ثـ انتقؿ
الكصفات لمعالج بيا ،منيا :أنيا إذا قرئت خمسيف مرة عمى ظالـ ٌ

إلى فضؿ سكرة الفاتحة كاألمراض التي تشفي منيا مقدما كصفات عالجية في
 1ىك أبقراط بف أيراقميدس أشير األطباء اليكنانييف القدماء كأكؿ مدكف لكتب الطب ،كلد في جزيرة ككس حكالي سنة  460قبؿ

الميالد تعمـ الطب عمى يد أبيو كجده أعتمد في ممارستو لمطب عمى المالحظة ككاف يؤمف أف لكؿ حالة مرضية تفسير عممي ،لو

مؤلفات كثيرة بعضيا مف تأليفو كالبعض مما نقمو عنو تالميذه منيا" :عيد أبقراط" ،ك"الفصكؿ" ك"األمراض الحادة" ،ك"الكسر"،

ك"إبيديميا" ك"الماء كاليكاء" ك"طبيعة اإلنساف" كقد قاـ جالينكس بتفسير معظـ كتبو .تكفى سنة  377ؽ ـ .ينظر أحمد بف القاسـ بف
خميفة بف يكنس الخزرجي ابف أبي أصيبعة :عيكف األنباء في طبقات األطباء ،تحقيؽ نزار رضا ،دار مكتبة الحياة ،بيركت ،ج،1

.43

 2جالينيكس :طبيب كفيمسكؼ يكناني كلد في براغاما سنة 129ـ أك 131ـ درس الطب في أزمير كاإلسكندرية ،ثـ عاد إلى مسقط
رأسو لمزاكلة ىذه المينة ،ارتحؿ إلى ركما سنة  162ـ ،كذاعت شيرتو بيا حتى أصبح طبيبا لإلمبراطكر مرقس أكراليكس ،مف أشير
كتبو في الطب منيج الطب ،كفف الطب ،كفي نفع أعضاء الجسـ البشرم ،كالشفاء في أربعة عشر مجمدا ،ككتاب الفصد ،كشركح

عمى ابقراط ،كيعد جالينكس أكبر مرجع لألطباء العرب .تكفي في ركما سنة  199أك 201ـ .ينظر :الخزرجي :المصدر السابؽ،

ج .134 ،1جكرج طرابيشي :معجـ الفالسفة ،ط ،3دار الطميعة ،بيركت ،2006 ،ص .256

العزل الثقفي طبيب العرب .كاف طبيبان حكيمنا ،كمات في أكؿ
 3الحارث بف كمدة بف عمرك بف أبي عالج بف أبي سممة بف عبد ٌ
اإلسالـ ،كق يؿ أنو لـ يصح إسالمو .كركم أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو أمر سعد بف أبي كقاص أف يأتيو يستكصفو في مرض نزؿ

بو .ينظر في ترجمتو :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيؽ عادؿ أحمد

عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت 1415 ،ق،ػ ج .687 ،1ابف سعيد األندلسي :نشكة الطرب في
تاريخ جاىمية العرب ،تحقيؽ نصرت عبد الرحمف مكتبة األقصى ،عماف ،األردف ،د ت ،ص.518

 4أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .3
 5نفسو :المكحة .05
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ذلؾ ،ثـ انتقؿ إلى آية الكرسي كفضميا ،ثـ سكرة اإلخالص ،1ثـ منافع سكرة

ياسيف كفضميا ،2فسكرة الممؾ ،3ثـ الكاقعة ،4ثـ سكرة الـ نشرح ،كالضحى ،كالقدر،
كقريش ،كالككثر ،كالعصر ،كالكافركف ،كالمعكذتيف ،كالبقرة ،5ثـ سكرة النساء،

كالمائدة ،كاألنعاـ ،كاألعراؼ ،6ثـ سكرة األنفاؿ ،كالتكبة ،كيكسؼ ،كالرعد ،ثـ
إبراىيـ ،كالكيؼ ،ثـ باقي السكر ،ككاف يمر عمى كؿ سكرة فيبيف فضميا كمناقبيا
كآيات الشفاء بيا ،كيعطي كصفات الستعماليا كأف تقرءا في كقت معيف .كمف
ت ًم ىف
األمثمة عمى ذلؾ :قكلو تعالى ى
ت يسٍب ىح ىان ىؾ انِّي يكٍن ي
((ال الىوى ا اال أٍىن ى
ا ًً
ىمو .قكلو تعالى
الظالم ى
ىـ فإنو يذىب ٌ
يف))(األنبياء ،اآلية  )87يقرأىا مف بو ٌ
ً
ً
اً
كف))(األنبياء ،اآلية )101
يف ىسىبقى ٍ
ت لىيي ٍـ مانا اٍل يح ٍسىنى أيكلىئ ىؾ ىعٍنيىا يمٍب ىع يد ى
((ا اف الذ ى
7
اً
آف لى ىر ُّاد ىؾ إلى
لزكاؿ الحمى  .قكلو تعالى ((ا اف الذم فى ىر ى
ض ىعمىٍي ىؾ اٍلقيٍر ى
ىم ىع واد))(القصص ،اآلية  )85يقرءاىا مف كاف في سفر كيريد العكدة إلى منزلو
سالما .مف خاؼ مف جكر حاكـ أك شيادة زكر يتمك سبع مرات بيف يديو قكلو
ً
ً
اً
كف
كف ىكىرب ى
كريى ٍـ ىك ىما يي ٍعمين ى
اف المو ىكتعالى ىع اما يي ٍش ًريك ى
((سٍب ىح ى
ُّؾ ىي ٍعىم يـ ىما تيك ُّف ي
تعالى ي
ص يد ي
ىك يى ىك الماوي ىال الىوى ا اال يى ىك لىوي اٍل ىح ٍم يد ًفي األكلى ىك ٍاآل ًخ ىرًة ىكلىوي اٍل يح ٍك يـ ىكاليو

كف))(القصص ،اآليات  .8)70 ،69 ،68مف ذىب عنو النكـ يقرءا قكلو
تيٍر ىج يع ى
اً
تعالى ((ا اف الماو كم ىالئً ىكتىو ي ُّ
صمُّكا ىعىمٍي ًو
كف ىعمىى الانبً ِّي ىيا أىيُّيىا الذ ى
صم ى
آمينكا ى
ي ي ى
يف ى
ى ىى
ً
ِّ
يما))(األحزاب ،اآلية  )56فإف اهلل يدفع عنو السير ببركة اآلية .مف
ىك ىسم يمكا تى ٍسم ن
ً
ً
ً
و
أكثر تالكة ((ما ي ٍفتى ًح الماو لًمان ً ً
اس م ٍف ىر ٍح ىمة فى ىال يم ٍمس ىؾ لىيىا ىك ىما يي ٍمس ٍؾ فى ىال يم ٍرس ىؿ لىوي
ي
ى ى
ً
ًً
ً
يـ))(فاطر ،اآلية  )02فإف اهلل يكسع عميو رزقو مف
م ٍف ىب ٍعده ىك يى ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىحك ي
 1نفسو :المكحة .18
 2نفسو :المكحة .21
 3نفسو :المكحة .23
 4نفسو :المكحة .26
 5نفسو :المكحة .31
 6نفسو :المكحة .38
 7نفسو :المكحة .45
 8نفسو :المكحة .46
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حيث ال يحتسب .1مف قراء ((كأيفى ِّكض أىم ًرم إلى الما ًو ا اف الماو ب ً
ص هير بًاٍل ًعىب ًاد))(
ى ى
ى ي ٍ
ض بً ًر ٍجمً ىؾ ىى ىذا
((اريك ٍ
غافر ،اآلية  )44فإف اهلل يدفع ما قصد بيا .قكلو تعالى ٍ
بئر أك يجرم عينا
قرىا كىك يحفر ا
اب))(ص ،اآلية  )42مف أ
يم ٍغتى ىس هؿ ىب ًارهد ىك ىش ىر ه
انبع لو الماء بإذف اهلل.2

سكرة العاديات مف كتبيا كامسكيا عنده آمف مف جميع المخاكؼ ،كقراءتيا تقرب
الخير كتيسر الرزؽ .سكرة القارعة إذا كتبت كجعمت في مكضع فيو ماؿ كثر
كنما ،كمف قراءىا ليال كنيا ار كسمى اهلل كفاه اهلل مف جميع األسقاـ.3

ثـ انتقؿ إلى آيات الحفظ التي تحفظ اإلنساف مف كؿ مكركه ،4ثـ آيات النصر،
ثـ آيات البركة ،ثـ آيات النجاة ،ثـ آيات السكينة ،ثـ آيات الفتح ،كآيات قضاء

الحكائج ،كآيات الييبة ،كآيات الرزؽ ،كآيات الكفاية ،كآيات الفيـ ،كآيات الخكؼ،

كآيات الستر ،كلتثمير الشجر ،كلعمارة القرل ،كلمحفظ كالنسياف.5

ثـ انتقؿ إلى أسماء اهلل الحسنى كمنافعيا ،كتناكليا اسما اسمان ،مذك ار

بخاصية كؿ اسـ كأس ارره كمنافعو ،مقدما كصفات بعضيا يتمى كاآلخر يكتب

كيمحى كأخر يعمؽ لمختمؼ اإلمراض كالمنافع.6

ثـ انتقؿ إلى منافع الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،انتقؿ بعدىا

إلى منافع الدعاء كأىميتو ،كأشير األدعية المتكاترة مف الكتاب كالسنة لمدنيا
كاآلخرة.7

ثـ انتقؿ إلى خصائص حركؼ اليجاء ،كطبائعيا كأسرارىا ،كتناكليا حرفا

حرفان ،معرجا عمى منافع كؿ حرؼ ،8ثـ انتقؿ إلى منافع كخصائص األعداد .1ثـ
 1نفسو :المكحة .47
 2نفسو :المكحة .48
 3نفسو :المكحة .55
 4نفسو :المكحة .56
 5نفسو :المكحة مف  57إلى .87

 6نفسو :المكحة مف  87إلى .115

 7نفسو :المكحة مف  137إلى .138
 8نفسو :المكحة مف  138إلى .155
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ثـ ختـ الفصؿ بفكائد عامة كرد الضالة ،كصداع الرأس ،كالرمد ،كالصداع ،ككجع
القمب ،ككجع الضرس ،كالرعاؼ ،كالصرع ،كالحيكانات الضارة ،كالكباء ،كالغذاء.

 4ـ  2ـ الفصل الثاني 5ضمنو منافع الحيكاف ،2كبدأه بمنافع اإلنساف كما فيو مف
أدكية أكدعيا اهلل فيو .ثـ انتقؿ إلى الحيكانات بمختمؼ أنكاعيا مف ثدييات كطيكر
كحشرات ،ككانت البداية باألسد ،ثـ اإلبؿ ،كاألرنب ،كاالركية ،كالتمساح ،كالحية،
كالذئب ،كالباز ،كالبقر ،كالبغؿ ،كالبكـ ،كالثعمب ،كالتيس ،كالثكر ،كالجراد،
كالحبار ،كالحجمة ،كالحمزكف ،كالحمار ،كالحمار الكحشي ،كالحماـ ،كالحكت،

كالخطاؼ ،كالخفاش ،كالخمد ،كالخنفساء ،كالدجاج ،كالدكد ،كالديؾ ،كالذباب،
كالغزاؿ ،كالزنبكر ،كالسرطاف ،كالسنكر ،كالسماني ،كالضب ،كالصدؼ ،كالضأف،
كالضبع ،كالضفدع ،كالعقرب ،كالعنب،ر كالمعز ،كالعنكبكت ،كالخيؿ ،كالغراب،
كالفار ،كالفيؿ ،كالفيد ،كالقرد ،كالقنفد ،كالكمب ،كالميا ،كالنحؿ ،كالنسر ،كالنمر،
كالنمؿ ،كاليدىد ،كالكز ،كاليربكع ،كعند ذكر كؿ حيكاف يذكر خصائصو ،كمنافعو،
كاألدكية التي تستخرج مف لحمو كشحمو كأعضائو كجمده كشعره .ثـ انتقؿ لفائدة

المحكـ ،كاألسماؾ ،كاأللباف ،كفضالت بعض الحيكانات.3

 4ـ  3ـ الفصل الثالث 5كخصصو لمنافع النباتات ،4كعمى غير العادة جاء بيا
مرتبة عمى حركؼ اليجاء مع تقديـ بعض الحركؼ كتأخير أخرل ،ككانت البداية

باألرز ،ثـ مر عمى مجمكعة مف النباتات األخرل أك مشتقاتيا مثؿ :األثؿ،
كاالرؾ ،كالطمح ،كالفاسكخ ،كالعفيكف ،كالمكز ،كفي حرؼ الباء البطيخ ،كالبمح،

كالبصؿ ،كالبذنجاف ،كالبنج ،كفي حرؼ التاء :التيف .ثـ الثكـ ،كالجكز ،كالجرجير،
كالجمنار ،كالجكارش ،كالحناء ،كالحبة السكداء ،كالحمبة ،كالحنظؿ ،كالحمص،

كالحنطة ،كالخبز ،كالخؿ ،كالخركع ،كالخردؿ ،كالدالع ،كالذرة ،كالرطب ،كالريحاف،
 1نفسو :المكحة .155
 2نفسو :المكحة.244

 3نفسو :المكحة مف  246إلى .295
 4نفسو :المكحة  .295ػ .347
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كالرماف ،كالزيتكف ،كالزبيب ،كالزنجبيؿ ،كالزعفراف ،كالسكاؾ ،كالسمسـ ،كالسدر،
كالشعير ،كطمع النخؿ ،كالطحمب ،كالقرع ،كالقرنفؿ ،كالقطراف ،كالقصب ،كالكمات،
كالكرمة ،كالكمكف ،كالكرنب ،كالكندر ،كالمكبيا ،كالمكز ،كالمكلكخيا ،كالمشماش،
كنكل التمر ،كالنشا ،كاليندبا ،كاليميج ،كالكرد ،كاليقطيف .ككاف يأتي عمى ذكر كؿ

نبات كخصائصو كمنافعو ،كما كرد فيو مف األحاديث ،أك مف األثر ،كاألمراض
التي يعالجيا ،كيعطي أحيانا كصفات منو مع مكاد أخرل .كأتى في ىذا الفصؿ
أيضا عمى فكائد الصالة ،كالصبر ،كالصكـ.

 4ـ  4ـ الفصل الرابع 5كتناكؿ فيو منافع المعادف كاألحجار كالماء .1كجاء بيا
مرتبة ىي األخرل عمى حركؼ اليجاء .كبدأىا باألثمد ،كالبكرؽ ،كالتكتيا ،كالثمج،
كالجص ،كالحديد ،كالدكص ،كالذىب ،كالرصاص ،كالزئبؽ ،كالزجاج ،كالزرنيخ،
كالزمرد ،كالشب ،كالصابكف ،كالفضة ،كالقصدير ،كالكبريت ،كالمؤلؤ ،كالمرجاف،

كالممح ،كالكدع ،كالياقكت ،ثـ انتقؿ إلى الماء .2كعرج عمى فكائده كخصائصو

كأنكاعو .3كقاؿ إف الماء يككف جيد مف عشرة طرؽ ىي :لكنو أف يككف صافيا ،كال

تككف لو رائحة ،كطعمو عذبا ،كزنو خفيفا ،بعيد المنبع ،مختفيا تحت األرض ،أخذ

مف الجنكب إلى الشمس أك مف الشرؽ نحك الغرب ،ال يتعرض لمريح كالشمس،
سريع الحركة ،كثير ،ككنو مطر عمى جبؿ.

كعرج عمى أفضؿ أنكاع الماء كأكليا :زمزـ ،فماء النيؿ ،ثـ الفرات .ثـ حدثنا عف

كيفية كأكقات الشرب ،كما ينيى عنو أثناء الشرب ،ثـ عرج عمى أنكاع المياه مف
مياه أمطار ،كعيكف ،كالماء الجارم ،كماء البحر.

ثـ انتقؿ بعدىا إلى خاتمة مطكلة تضـ فكائد صحية عامة ككصفات

عالجية كحكـ كأمثاؿ في الصحة كاجتناب األمراض ،كعدد مضار بعض األطعمة

أك اإلكثار منيا أك جمع بعضيا ،ثـ بدا بذكر كصفات لبعض األمراض

 1نفسو :المكحة  347كما بعدىا.
 2نفسو :المكحة  357كما بعدىا.
 3نفسو :المكحة  347كما بعدىا.
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كالعالجات كالعمؿ الدمكية ،كفائدة الحجامة ،كأكقاتيا كأنكاعيا كفائدة كؿ نكع
منيا ،ثـ منافع القيء.
ثـ انتقؿ إلى فكائد الزكاج كالترغيب فيو ،ثـ عرج عمى بعض األمراض

كعالجيا ،كالصداع ،كالسير ،كالنسياف ،كالسكتة ،كالفالج ،كالتشنج ،كالكزاز،
كالرعشة ،كأمراض الدماغ ،كالرمد ،كضعؼ البصر ،كدمع العيف ،كأمراض األذف
كدخكؿ اليكاء البارد أك الماء أك حشرة ،كأمراض األنؼ ،كاسترخاء المثة ،كأمراض

األسناف ،1كأمراض الفـ كالمساف ،كبطء الكالـ ،كما يسيؿ خركج أسناف الصبي،
كعالج الصدر كالسعاؿ ،كالسؿ ،كأمراض الرئة ،كالقمب ،ثـ أمراض المعدة،

كالكبد ،2كالكرـ الدمكم ،كالحمى كمرض الطحاؿ ،كأمراض البطف ،كالمثانة ،كعسر
البكؿ ،كأمراض الرحـ ،كاألدكية المسيمة لمكالدة ،كعالج آالـ المفاصؿ ،كالبكاسير،
ككجع الظير ،ثـ أعطى دكاء لمزكاـ ،كالسعاؿ ،ككجع الصدر ،كعالج الجدرم،

كالحصبا ،كالجرب ،كالقركح ،كالنار الفارسية ،كالنممة ،كالبيؽ ،كعالج حركؽ
النار ،كالماء الحار ،كالبرص ،كعالج النزيؼ ،كالكسكر ،كاخراج السياـ كالنصكؿ

كالعظاـ كالشكؾ مف الجسـ ،كعالج مكانيا ،كعالج السقكط كضرب السياط،
كعضة الكمب ،كلسعة العقرب كالعنكبكت ،ككؿ أنكاع السمكـ ،كما تحدث عف

أنكاع الحمى كعالجيا ،كعف طبائع الناس كمعادنيـ كمزاجيـ عند كؿ مرحمة،
كاألمكر المسكنة لمكجع.
كختـ كتابو بالحديث عف العيف ككيؼ يتـ التعكذ منيا.
 5ـ أىمية المخطوط 5مف خالؿ تصفحنا لممخطكط يظير أف مؤلفو مكسكعي لو
دراية بمختمؼ العمكـ ،مارس الطب كالتداكم لمدة طكيمة ،جمع بيف الحكمة كالطب

الركحي كالطب البدني ،كىك ناد ار ما نجده عند طبيب .جمع فيو المؤلؼ تجربتو
كتجربة قبيمتو في عالج الكثير مف األمراض المعركفة في الصحراء ،كفيو ذكر

 1نفسو :المكحة  406كما بعدىا.
 2نفسو :المكحة  422كما بعدىا.
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لمنباتات كالمعادف كفكائدىا ،كما تضمف الكثير مف الكصفات الركحية لعالج
األمراض النفسية :كالكسكاس ،كالقمؽ ،كالجف كغيرىا.
كما تعد ىذه المخطكطة مكسكعة في الطب الشعبي مميئة بالحكـ كالفكائد كاألمثاؿ

منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

ػ اختير مف أربع كتب أربع كممات مف التكراة :مف رضي بما أعطى اهلل استراح
في الدنيا كاآلخرة ،كمف الزبكر :مف تفرد عف الناس نجا في الدنيا كاآلخرة ،كمف
اإلنجيؿ :مف ىدـ الشيكات عز في الدنيا كاآلخرة ،كمف القرآف :مف حفظ لسانو
سمـ مف آفات الدنيا كاآلخرة.1

ػ ما أكمت كأنت تشتييو أكمتو ،كأما ما أكمت كأنت ال تشتييو فقد أكمؾ.
ػ ينبغي أال يأكؿ اإلنساف إال عمى جكع ،كال يشرب إال عمى ظمأ.2

ػ راحة الجسـ في قمة الطعاـ ،كراحة النفس في قمة اآلثاـ ،كراحة المساف في قمة

الكالـ.3

ػ نكمة الضحى تكرث خباال ،كنكمة العصر تكرث جنكنا ،كنكمة الصبح تمنع

الرزؽ.4

ػ قاؿ جالينكس اجتنبكا ثالثا كعميكـ بأربعة كال حاجة لكـ إلى طبيب؛ اجتنبكا

الغبار ،كالدخاف كالركائح الكريية .كعميكـ بالدسـ ،كالطيب ،كالحمك ،كالحماـ.5

ػ مف قؿ كالمو كثرة سالمتو.6

ػ قاؿ عمي بف الحسيف لطبيب نصراني قد جمع اهلل الطب في نصؼ آية مف
((ك يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىكىال
كتابنا ،فقاؿ ما ىي قاؿ رضي اهلل عنو :قاؿ اهلل تعالى :ى
تي ٍس ًرفيكا))(األعراؼ ،اآلية  )31كشطر حديث ،قاؿ النصراني :كما ىك قاؿ :قاؿ
 1نفسو :المكحة .217
 2نفسو :المكحة .217
 3نفسو :المكحة .242
 4نفسو :المكحة .506
 5نفسو :المكحة .218
 6نفسو :المكحة .219
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الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ (المعدة بيت الداء كالحمية رأس كؿ داء كأعطكا كؿ

جسـ ما اعتاده) فقاؿ النصراني ما ترؾ كتابكـ كال نبيكـ لجالينكس طبا.1

ػ قاؿ بقراط الحكيـ :اإلقالؿ مف المضار خير مف اإلكثار مف المنافع.2

ػ لما احتضر الحارث بف كمدة اجتمع إليو الناس كقالكا لو :مرنا بأمر ننيى إليو

بعدؾ فقاؿ :ال تأكمكا الفاكية إال في أكاف نضجيا ،كال يعالج أحدكـ إال ما يحمؿ
بدنو ،كعميكـ بتنظيؼ المعدة مرة كؿ شير فإنيا مدينة البمغـ ،مسمكة المرة ،منبتتة
المحـ ،كاذا تغذل أحدكـ فمينـ عمى إثر غذائو ساعة ،كاذا تعشى فميمش أربعيف

خطكة.3

ػ قيؿ لجالينكس :ما لؾ ال تمرض قاؿ إني لـ أجمع بيف طعاميف كال ادخمت
بت.4
طعاما عمى طعاـ كال احبس في المعدة طعاما إذا ٌ

كالى جانب أىميتو الطبية لممخطكط أىمية تاريخية كقد أعطانا فكرة

كاضحة عف األكضاع الصحية كالطب في الصحراء خالؿ القرف11ىػ  17ـ.
 6ـ ما يمكن قولو عن المخطوط5

كثير مف العناصر االيجابية ،كمنيا تنكع مصادره ،كثراؤه
ا
تضمف المخطكط

المعرفي ،كجمعو بيف العالج النفسي كالبدني ،كىك إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ

عمى سعة اطالع المؤلؼ كغ ازرة عممو ،كعند تتبعنا األحاديث الكاردة في الكتاب
كجدنا أف الكثير منيا صحيحة منيا قكلو صمى اهلل عميو كسمـ( :عمىٍي يكـ بًي ًذ ًه اٍلحب ً
اة
ى
ى ٍ ى
اء ،فىا اف ًفييا ًشفى ً
الساكىد ً
و ا
ِّ
ااـ) 5كىك حديث صحيح 6كالحديث
ن
ى
ٍ
اء م ٍف يكؿ ىش ٍيء ،اال الس ى
1
ُّ 7
كالحديث الشريؼ (نً ٍع ىـ ٍاأل ييد يـ اٍل ىخؿ) كىك حديث صحيح  .أك أحاديث صحيحة
 1نفسو :المكحة .220 ،219
 2نفسو :المكحة .363
 3نفسو :المكحة .364
 4نفسو :المكحة .365
 5نفسو :المكحة.307 ،306 :

 6أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط كآخركف ،الطبعة األكلى،
مؤسسة الرسالة 2001 ،ـ ،ج ،13ص .77

 7أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .311
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في معناىا مثؿ قكلو( :عميكـ باألثمد فإنو يحد البصر) ،2جاء في الترميذم عف
ٍاب ًف ىعب و
ااس ،أ ا
اؿ( :ا ٍكتى ًحميكا بًاالثٍ ًم ًد فإنو ىي ٍجميك
صماى الماوي ىعمىٍي ًو ىك ىسما ىـ قى ى
ىف الانبً اي ى
ت ال اش ٍع ىر) ،قاؿ األلباني أنو صحيح .3كقكلو( :الشفاء في ثالثة شربة
ص ىر ،ىكييٍنبً ي
ى
الب ى
ابف عب و
عف ً
مف عسؿ كآية مف كتاب اهلل كشرطة محجـ) ،4كفي الحديث ً
ااس،
(الشفاء ًفي ثىالىثى وة :ىشرب ًة عس وؿ ك ىشرطى ًة ًم ٍحجوـ ك ىكي ً
رً
اؿِّ :
اة و
نار،
ضي اهلل ىعٍنيي ىما ،قى ى
ى
ٍى ى ى
ٍ
ى
5
ك ٍأنيىى أي امتي ً
عف ال ىك ِّي) .
أما مف حيث السمبيات فقد سجمنا البعض منيا مثؿ :استشياده بأحاديث غير

صحيحة منيا قكلو :قاؿ رسكؿ اهلل صمٌى اهلل عميو كسمـ (يا عائشة إذا طبختـ قد نار

فأكثركا فييا مف الدباء فإنو يشد قمب الحزيف) .6قاؿ العراقي :ال يصح .كقاؿ ابف

السبكي :لـ أجد لو إسنادان .7كاستدؿ ببعض األحاديث الضعيفة كقكلو في الحديث
ً
ً
و
ا
يـ ًم ىف اٍلىب ىال ًء) 8قاؿ
ؽ اٍل ىع ىس ىؿ ثى ىال ى
(م ٍف لى ًع ى
ث ىغ ىد ىكات ،يكؿ ىش ٍي ور ،ىل ٍـ ييصٍبوي ىعظ ه
ى
9
األلباني ضعيؼ  .كقكلو :عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت سمعت الرسكؿ صمى
اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :التمبنة محمة لفؤاد المريض كتذىب اليـ كالحزف) ،10لـ

نعثر لو عمى أثر.

 1مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم :المسند الصحيح ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،ج.1622 ،3

 2أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .348

 3محمد بف عيسى الترمذم :سنف الترمذم ،تحقيؽ كتعميؽ أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي ،كابراىيـ عطكة عكض ،ط،2
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر 1975 ،ـ ،ج.234 ،4

 4أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .368

 5أبك محمد محمكد بف أحمد الغيتابى الحنفى :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ج.230 ،21

 6أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .346
العراقي كابف السبكى كالزبيدم :تخريج أحاديث إحياء عمكـ الديف ،استًخراج أبي عبد الما
ً 7
ً
الح ٌداد ،ط ،1دار
د
م
ح
م
ف
ب
كد
حم
م
و
يىٌ ى
ى
ى ي
العاصمة لمنشر ،الرياض 1987 ،ـ ،ج.1429 ،3
 8أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .434 ،433

 9ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني :سنف ابف ماجو ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،ج،2

.1142

 10أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .302
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كىناؾ حديث آخر لـ نرد لو عمى أثر ،كىك قكلو عف الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ( :بخركا بيكتكـ بالمكباف فإنو يشجع القمب كيذىب بالنسياف كييضـ الطعاـ
كيطرد الرياح كيقكم المعدة كيسخنيا كاف بخره نفع مف الكباء كطيب

رائحة
رس ً
كؿ
ىي
مر
ىكاٍل ِّ

اليكاء) ،1كقد كرد ىذا الحديث في اآلثار المركية في األطعمة السرية ،ىع ٍف
ً اً
صماى الماوي ىعمىٍي ًو ىك ىسما ىـ اانوي قاؿ( :بخركا بيكتكـ بالمكباف
ىر يسكؿ المو ى
الص ٍعتى ًر) .2كذكره لحديث (ال ييرد دعاء أكلو بسـ اهلل الرحمف الرحيـ) ،3كلـ نعثر
ىك ا
نعثر لو عمى أثر .كذلؾ ركل عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قكلو (المعدة بيت
الداء كالحمية رأس كؿ داء كأعطكا كؿ جسـ ما اعتاده) ،كىذا حسب كثير مف

المصادر حكمة لطبيب العرب الحارث بف كمدة كليس حديثا.4

كثير مف األشياء التي يمكف أف تدخؿ في باب
ا
كما تضمف المخطكط

الشعكذة كالسحر كتفتقد ألم دليؿ نقمي أك عقمي ،كىي تعبير عف ما كاف سائدا
صٌر شعر إنساف في خرقة كعمٌؽ عمى صاحب
في تمؾ المنطقة ،مثؿ قكلو :إذا ي
الشقيقة نفعو ،كشعر الذئب مف جعمو خمؼ أذنو لـ يأخذه النكـ ،ككذلؾ قمب

الخفاش إذا عمقو إنساف لـ ينـ .5كاذا عمؽ ذنب فأر عمى مصركع نفعو .6كاذا أخذ
أ خذ ضرس إنساف كعظـ جناح اليدىد األيمف كجعؿ تحت رأس النائـ لـ يزؿ نائما
حتى يؤخذ مف تحت رأسو.7

 1نفسو :المكحة .223

 2أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشك كاؿ الخزرجي األنصارم األندلسي :اآلثار المركية في األطعمة السرية ،تحقيؽ أبك عمار
محمد ياسر الشعيرم ،الطبعة ،1أضكاء السمؼ ،الرياض 2004 ،ـ ،ص .300

 3أحمد الرقاد الكنتي :المخطكط السابؽ ،المكحة .03

 4إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي العجمكني الدمشقي :كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ،تحقيؽ عبد الحميد بف أحمد بف
يكسؼ بف ىنداكم ،ط ،1المكتبة العصرية2000 ،ـ ،ج .252 ،2محمد بف محمد دركيش الشافعي :أسنى المطالب في أحاديث
مختمفة المراتب ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1997 ،ـ ،ج.190 ،1

 5نفسو :المكحة .387
 6نفسو :المكحة .389

 7نفسو :المكحة .245 ،244
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كمف شرب مف دماغ األرنب كزف حبتيف في أكقيتيف مف حميب بقر لـ ً
ب أبدنا.1
يش ٍ
ى
2
كاذا عمقت عيف التمساح عمى مف بو فزع في الميؿ أبرأتو  .كاذا كضع قمب بكمة
عمى يد امرأة كىي نائمة تكممت بما فعمت.3

كمف كتب حرؼ الراء مائتي مرة ككضعو في أساس بناء كاف محركسا.4

ىذا؛ إلى جانب تضمنو لعدد مف الجداكؿ كالطالسـ.5

 7ـ خاتمة 5كفي ختاـ ىذه المداخمة كالتي حاكلنا مف خالليا التعريؼ بأحد
المخطكطات الكنتية في خزائف غرب إفريقيا ،مبرزيف مضمكنو كأىميتو خمصنا

إلى مجمكعة مف النتائج منيا:

يعد ىذا المخطكط مف أىـ كأشير كتب الطب في الصحراء ،التي ما زالت

محفكظة إلى اليكـ ،كالتي ال زالت صالحة رغـ تطكر الطب الحديث ،جمع فيو
مؤلفو معارفو العممية كخالصة تجربتو في الطب.

ػ مف خالؿ ىذا المخطكط يعد مؤلفو الشيخ أحمد بف عمر الرقادم إنساف
مكسكعي لو دراية كاسعة بالطب كبالعمكـ األخرل كالقرآف كالحديث كعمـ الحيكانات
كالنباتات.

ػ ينتمي مؤلؼ المخطكط إلى العائمة الكنتية العريقة كالتي اشتيرت بعممائيا
كمصمحييا كما أف الكثير مف أفرادىا مارسكا مينة الطب ككانت متكارثة بينيـ.

ػ بالرغـ مف ككف المخطكط يعكد لمقرف الثاني عشر اليجرم الثامف عشر

الميالدم ،إال انو يعد مصد ار أساسيا في الطب في كامؿ غرب إفريقيا ،خاصة
بيف سكاف المناطؽ الصحراكية.

 1نفسو :المكحة .248 ،247
 2نفسو :المكحة .248
 3نفسو :المكحة .251
 4نفسو :المكحة .142

 5نفسو :المكحة .219 ،138
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ميما لتاريخ
ػ ال تقتصر أىمية المخطكط عمى الجانب الصحي ،بؿ يعد مصد ار ٌ
ىذه المنطقة خاصة في الجانب االجتماعي مف خالؿ ذكره ألىـ األمراض التي
كانت منتشرة ،كطرؽ العالج ،ككيفية تحضيرىا.

ػ مف خالؿ ىذا المخطكط يظير جميا تفتٌح ىذه المنطقة في مجاؿ الطب عمى
العالـ كاستفادتيا حضاريا مف مختمؼ الثقافات ،العربية اإلسالمية ،اليندية،
الفارسية ،اليكنانية ،اإلفريقية.
ػ جمع ىذا المخطكط بيف عالج األمراض الجسمية كالنفسية كما تضمف الكثير
مف الكصفات العالجية ،كفيو ذكر لخصائص المعادف كالحيكانات كفكائدىا

الطبية.

ػ تض مف المخطكط كثي ار مف الكصفات التي يمكف إدراجيا في باب الدجؿ كالسحر
كالشعكذة ،كىي تعكس بكضكح البيئة اإلفريقية التي انتشرت بيا ىذه األمكر.

كما نكصي في ختاـ ىذا المقاؿ بضركرة تحقيؽ المخطكط مف طرؼ
الباحثيف أك إخراجو كطبعو لما فيو مف الفكائد الطبية كككنو قيمة عممية كشاىد

تاريخي عمى تطكر العمكـ عند المسمميف في ذالؾ العصر.

كما أتمنى أف تتاح لي فرص أخرل لمبحث في ىذا المجاؿ ألف ىناؾ

كثير مف المخطكطات كخاصة في الطب ال زالت حبيسة لمخزائف تحتاج إلى
الكشؼ عنيا.
 8ـ المالحق5
الممحؽ رقـ  :01المكحة الثانية مف مخطكط شفاء األسقاـ العارضة في الظاىر
كالباطف مف األجساـ" لمشيخ أحمد بف عمر الرقادم الكنتي.
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الممحؽ رقـ  :02المكحة األخيرة مف المخطكط

الممحؽ رقـ  :03صكرة لكاجية كمدخؿ مكتبة ماما حيدرة بتمبكتك مكاف
حفظ المخطكط.
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قائمة المصادر والمراجع:
ـ القرآن الكريم 5رواية ورش.

ػ الترمذم محمد بف عيسى :سنف الترمذم ،تحقيؽ كتعميؽ أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد
الباقي ،كابراىيـ عطكة عكض ،ط ،2شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر،
 1975ـ.
ػ بف حنبؿ أبك عبد اهلل أحمد بف محمد الشيباني :مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ شعيب
األرنؤكط كآخركف ،الطبعة األكلى ،مؤسسة الرسالة 2001 ،ـ. .
ػ ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني :سنف ابف ماجو ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية ،دت.
ػ مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم :المسند الصحيح ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،دت.
ػ األبيارم إبراىيـ بف إسماعيؿ :المكسكعة القرآنية ،مؤسسة سجؿ العرب ،بيركت1405 ،ىػ.
ػ األركاني أحمد بف بابير :السعادة األبدية في التعريؼ بعمماء تمبكتك البيية ،مخطكط ،دكف
ترقيـ ،المكتبة الزيدانية ،نيامي ،النيجر(نسخة بيد الباحث).
ػ األندلسي ابف سعيد :نشكة الطرب في تاريخ جاىمية العرب ،تحقيؽ نصرت عبد الرحمف مكتبة
األقصى ،عماف ،األردف ،د ت.

ػ امباكي خديـ محمد سعيد :التصكؼ كالطرؽ الصكفية في السنغاؿ ،سمسمة بحكث
كدراسات  ،14منشكرات معيد الدراسات اإلفريقية ،جامعة محمد الخامس الرباط،

.2002

كدادم ،مطبعة زيد بف ثابت ،دمشؽ ،سكريا،
ػ بكؿ مارتي :كنتو الشرقيكف ،تعريب محمد محمكد ٌ

1985ـ.
كدادم،
ػ بكؿ مارتي :القبائؿ البيضانية في الحكض كالساحؿ المكريتاني ،تعريب محمد محمكد ٌ
دار السرح ،بيركت لبناف2005 ،ـ.
ػ الخزرجي ابف أبي أصيبعة أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس :عيكف األنباء في طبقات
األطباء ،تحقيؽ نزار رضا ،دار مكتبة الحياة ،بيركت.
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ػ الخزرجي أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ األنصارم األندلسي :اآلثار المركية في
األطعمة السرية ،تحقيؽ أبك عمار محمد ياسر الشعيرم ،الطبعة ،1أضكاء السمؼ ،الرياض،
 2004ـ.
الدمشقي إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي العجمكني :كشؼ الخفاء كمزيؿ
اإللباس،تحقيؽ عبد الحميد بف أحمد بف يكسؼ بف ىنداكم ،ط ،1المكتبة العصرية2000 ،ـ.
ػ الشافعي محمد بف محمد دركيش :أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب ،تحقيؽ مصطفى
عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1997 ،ـ.
ػ جكرج طرابيشي :معجـ الفالسفة ،ط ،3دار الطميعة ،بيركت.2006 ،
ا
ً
ً
حمكد
ػ العراقي كابف السبكى كالزبيدم :تخريج أحاديث إحياء عمكـ الديف ،است ى
خراج أبي عبد المو ىم ي
الح ٌداد ،ط ،1دار العاصمة لمنشر ،الرياض 1987 ،ـ.
بًف يم ىح ٌمد ى
ػ العسقالني أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر :اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيؽ
عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت 1415 ،ق.
ػ عالج األمراض كالعيكب الظاىرة كالخفية :المكتبة الرقمية العالمية[عمى الخط] :متاح عمى
 https://www.wdl.org/ar/item/465/تاريخ االطالع .18:35 ،21/06/2016
ػ الغيتابى أبك محمد محمكد بف أحمد الحنفى :عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،دار إحياء
التراث العربي ،بيركت.
ػ غيث أحمد مطير سعد :الثقافة العربية اإلسالمية كأثرىا في مجتمع السكداف الغربي خالؿ
القرنيف العاشر كالحادم عشر لميجرة السادس عشر كالسابع عشر لمميالد ،دار الكتب الكطنية،
بنغازم ،ليبيا.2004 ،

ػ كنت الشيخ بف ىماده المعركؼ بالشيخ سيدم محمد بف ىماده بف الميمكف :مقابمة
شفكية مع الشيخ كىك مف أحفاد الشيخ المختار الكنتي الكبير ،رئيس مركز الشيخ
المختار الكبير ب ٍقاك ،جرل المقاء ،يكـ الخميس  03جانفي  2013بأدرار.

ػ الكنتي أحمد بف الرقادم :شفاء األسقاـ العارضة في الظاىر كالباطف مف األجساـ،
مخطكط ،رقـ  ،16مكتبة ماما حيدرة ،مالي .
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ػ الكنتي أمحمد :دكر آؿ كنتو في نشر اإلسالـ ،أعماؿ الممتقى الثاني حكؿ :دكر آؿ كنتو في
نشر الثقافة اإلسالمية ،المنعقد بتاريخ  20مام  ،2004زاكية كنتو ،ادرار ،الجزائر.
ػ الكنتي محمد الخميفة بف الشيخ سيد المختار الكافي ،الرسالة الغالكية ،تحقيؽ حماه اهلل كلد
السالـ ،منشكرات معيد الدراسات اإلفريقية ،ط ،1مطبعة الككثر ،الرباط ،المغرب.2003 ،
ػ الكنتي محمد الخميفة بف الشيخ سيد المختار الكافي :الطرائؼ كالتالئد مف كرمات الشيخيف
الكالدة كالكالد ،مخطكط ،د ر ،خزانة الشيخ عبد القادر المغيمي ،الحي الغربي ،ادرار ،الجزائر.
ػ ماما حيدرة عبد القادر ،فيرس مخطكطات مكتبة ماما حيدرة لممخطكطات كالكثائؽ ،تحرير
أيمف فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ،لندف2000 ،ـ.
ػ مكتبة ماما حيدرة التذكارية :مشركع مخطكطات تمبكتك[عمى الخط] ،متاح عمى
http://www.tombouctoumanuscripts.org/ar/libraries/the_mamma_haidara
 _memorial_library/تاريخ التحميؿ .23:34 13/06/2016
ػ مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ،المكقع الرسمي[عمى الخط] متاح عمىhttp://www.al-
 .furqan.com/al-furqan/about-usتاريخ التحميؿ .01:07 14/06/2016
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