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ببلد اٞنغرب بببلد اٞنشرؽ منذ العصور القد٬نة، كخًن دليل على ذلك اٟنجرات اليت  ارتبطت        
، ٣نا ساعد ُب عملية التواصل الدائم اٞنتصلٌن جغرافياكانت ٓندث بٌن اٜنٌن كاآلخر بٌن اإلقليمٌن 

 .على كل األصعدة السياسية كالثقافية كالتجارية كاالجتماعية
ب توطدت ىذه الركابط، حيث أصبحت ببلد اٞنغرب جزءا كمع الفتح اإلسبلمي لببلد اٞنغر  
، إى من العامل اإلسبلمي كاٝنبلفة اإلسبلمية اليت تغًن مقرىا من دمشق أياـ حكم األمويٌن يتجزأال 

 .، ٍب إى القاىرة زمن اٞنماليكبغداد أياـ حكم العباسيٌن
هنا عبلقات تواصل ىلة األكى أعبلقات اٞنغاربية اٞنشرقية يبلحظ منذ الو تاريخ الإف الدارس ل 

ا عبلقات تنافر كعداء، كْنلت ُب ٠نموعة من اٞنظاىر، مثل تبادؿ الرسائل بٌن هكترابط أكثر من
 .اٜنكاـ، كرحبلت العلماء، كحركة اٜنجيج اليت زادت من تقوية ىذه العبلقات

اإلسالمي عالقات دوؿ المغرب ":ُب ىذا اإلطار يندرج موضوع ىذه الرسالة اٞنعنونة بػ 
  ."م31 ـ 31/ دولة المماليك سياسيا وثقافيا بين القرنين السابع والتاسع الهجريينب

، إذ يغطي فرتة ٕنيزت وضوع أ٨نية خاصة من حيث بعده كإطاره الزما ي كاٞنكا ياٞن كيكتسي        
إى تبياف دكر  بالكثًن من التحوالت السياسية كالفكرية ُب ببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ على السواء، كيهدؼ

 .التواصل بٌن أقطار العامل اإلسبلمي ُب إرساء معامل النهضة اٜنضارية الشاملة لؤلمة اإلسبلمية
مبنيا على دكافع كعوامل موضوعية كأخرل ذاتية، حيث أف قلة الدراسات اليت  هككاف اختيار  

تم بتتبع ىذه العبلقات ُب كل مراحل التاريخ قد جعلتنا هن  عربالركابط اٞنغاربية اٞنشرقية  ٔنصصت ُب
شقيها السياسي كالثقاُب خبلؿ اٞنرحلة األخًنة من العصور الوسطى، كما أف طبيعة الدراسات 
اٞنوجودة تركز على البعد السياسي كهتمل أك تغفل ذكر الركابط الثقافية اليت كانت انعكاسا للعبلقات 

تعاملي مع موضوع العبلقات الثقافية بٌن السياسية كمدعمة ٟنا ُب الكثًن من األحياف، إضافة إى 
دكلة بين زياف كاٞنماليك ُب مذكرة اٞناجستًن قد فتح الباب أمامي حملاكلة استطبلع عبلقات بقية دكؿ 

 .اٞنغرب اليت عاصرت الزيانيٌن مع اٞنماليك
كانة أما العوامل الذاتية فكانت ١ناكلة تلبية رغبة كامنة ُب نفس الباحث، تتمثل ُب إظهار اٞن 

اٜنقيقية للغرب اإلسبلمي أماـ اٞنشرؽ سياسيا كثقافيا ُب ظل تغييب دكر اٞنغرب اإلسبلمي ُب صناعة 
علماء بلداف اٞنغرب أماـ  ارتقاىااٞنكانة اليت  إظهاراٜنضارة اإلسبلمية ُب الكتابات اٞنشرقية، ككذلك 

 .نظرائهم من اٞنشرؽ
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ما ىي طبيعة العبلقات اليت سادت بٌن دكؿ : مفادىاكعليو ترتسم إشكالية اٞنوضوع اليت  
-13/ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك خبلؿ الفرتة اٞنمتدة بٌن القرنٌن السابع كالتاسع اٟنجريٌن

 :؟ كتندرج ٓنتها التساؤالت التاليةم15
/ جريٌنالواقع السياسي لببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلميٌن خبلؿ القرنٌن السابع كالتاسع اٟن ّنا ٕنيز -

 ؟م15ـ13
ما ىو موقف دكيبلت اٞنغرب اإلسبلمي من قياـ دكلة اٞنماليك، ككيف تعاملوا مع ىذا العنصر  -

 الطارئ على سدة اٜنكم ُب أقول دكلة إسبلمية بالعامل اإلسبلمي؟  
كالصراع الذم كاف دائرا بٌن الكيانات  أحداث اٞنغرب اإلسبلمي معاٞنماليك  كيف تعامل -

 لة الفرتة اٞندركسة؟طياٞنستقلة 
 الواقع الثقاُب لدكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك خبلؿ الفرتة اٞندركسة؟ ّنا ٕنيز -
 ؟الثقافية بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ العلماء ُب توطيد كتوثيق العبلقاتالرحلة ك  ما دكر -
حدة الثقافية ككيف ًب استثمارىا ُب رسم معامل الو  كما ىي أبرز مظاىر الركابط الثقافية ؟ -

 اإلسبلمية؟
اٞننهج التار٫ني الذم يقـو على ٗنع اٞنادة التار٫نية من  ناكلئلجابة على ىذه التساؤالت اتبع 

أصوٟنا كدراستها كنقدىا كٓنليلها كاستخراج ما أمكن من اٞنعلومات اليت ٔندـ موضوع الدراسة 
ختبلؼ ُب ما ٫نص اٞنواقف السياسية بٌن كالبحث، كاستعنا باٞننهج اٞنقارف  ٞنعرفة أكجو التقارب كاال
كما استعملنا أداة اإلحصاء للتعرؼ على  الدكؿ، ككذلك طبيعة اإلنتاج الفكرم بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ،

 .أعداد كنسب العلماء اٞنرٓنلٌن بٌن اٜنواضر اٞنغربية كاٞنشرقية طيلة فرتة الدراسة
ينقسم كل منهما إى أربعة فصوؿ بابٌن كفصل ٕنهيدم ك   مقدمةمكونة من الرسالة فهي خطة أما 

 .كخإنة
ُب الفصل التمهيدم لؤلكضاع السياسية اليت عرفها اٞنغرب اإلسبلمي خبلؿ الفرتة  ناتعرض

ـ، حيث شهد قياـ الكيانات 15- 13/اٞندركسة كاٞنمتدة بٌن القرنٌن السابع كالتاسع اٟنجريٌن
اٜنفصية باٞنغرب األدىن، كالدكلة الزيانية باٞنغرب اٞنوحدين كاٞنتمثلة ُب الدكلة دكلة اٞنستقلة عن 

كباٞنقابل شهدت ببلد اٞنشرؽ . األكسط، كالدكلة اٞنرينية باٞنغرب األقصى، كالدكلة النصرية باألندلس
لذكر أصل  ناُب الفرتة نفسها قياـ دكلة اٞنماليك ّنصر كالشاـ عقب ضعف السلطة األيوبية، فتعرض

 .لبحرية كاٛنركسيةاٞنماليك كأدكار دكلتهم ا
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كُب الباب األكؿ اٞنعنوف بالعبلقات السياسية كاف الدخوؿ اٞنباشر إى لب موضوع الرسالة، 
الفصل األكؿ للعبلقات السياسية بٌن اٜنفصيٌن كاٞنماليك  نا، خصصصوؿه إى أربعة فناكقد قسم

تنازع بٌن تونس كالقاىرة، اليت كقع عليها ال اإلسبلمية على بعض احملطات مثل مسألة اٝنبلفة ينمركز 
كموقف اٞنماليك من اٜنملة الصليبية الثامنة على اٞنغرب األدىن، كاٞنراسبلت كاٟندايا اليت كانت 

 .متبادلة بٌن سبلطٌن الدكلتٌن
موقف بين زياف من  ينمربز  ،عن العبلقات الزيانية اٞنملوكيةللحديث الفصل الثا ي  كخصص

ىذه األخًنة مع بين مرين األعداء التقليديٌن لبين عبد الواد،  الدكلة اٞنملوكية ُب إطار ٓنالف
 .كاٞنراسبلت اليت ًب توجيهها من تلمساف إى القاىرة، كذلك زمن اٞنماليك البحرية كاٛنراكسة

لعبلقات اٞنرينية اٞنملوكية، ككانت الدكلة اٞنرينية باٞنغرب عنواف ا فحملأما الفصل الثالث 
ألهنا  ا، اإلسبلمي تعامبل مع اٞنماليك كأكثر اتصاال هبم باٞنراسبلت كاٟنداي األقصى أكثر دكؿ اٞنغرب
 .ة للجناح الغريب للعامل اإلسبلميكانت ٕنثل الدكلة اٜنامي

، مع اٞنمليكُب غرناطة  بٌن الدكلة النصريةلعبلقات فتعرضنا فيو لالفصل الرابع  أما
اشتداد حركة االسرتداد  أماـالذم شهدتو األندلس  كاٞنراسبلت اليت ٕنت بينهما ُب إطار الوضع اٞنتأـز

 .النصرانية، ك١ناكلة النصريٌن االستنجاد بالقوة اٞنملوكية إلنقاذ اٞنوقف
عاٛنة الشق الثا ي من موضوع الرسالة كىو الركابط الثقافية بٌن دكؿ فأفرد ٞنأما الباب الثا ي 

ُب الفصل األكؿ إى  نا أربعة فصوؿ، تعرضسمتو بدكره إىاٞنغرب اإلسبلمي كالدكلة اٞنملوكية، كق
معامل اٜنياة الثقافية باٞنغرب اإلسبلمي كمدل مسا٨نة اٜنكاـ ُب ازدىارىا من خبلؿ إنشاء 

كغًنىا،  كتلمساف كفاس كَناية تونس أبرز اٞنراكز الثقافية مثل ُباٞنؤسسات التعليمية كالثقافية 
 .الدكؿ اٞنغاربية كأصناؼ العلـو كأشهر العلماء ُب كل دكلة من

صارت حواضرىا مثل  اليت ٜنياة الثقافية بدكلة اٞنماليكا تناكلنا بالدراسة كُب الفصل الثا ي 
القاىرة كدمشق كاٞندينة اٞننورة كمكة اٞنكرمة منارات علمية ّنا احتوت عليو من مدارس كمساجد 

دل النشاط الثقاُب الذم بلغتو ُب كخوانق كزكايا كثًنة جدا باٞنقارنة مع ببلد اٞنغرب  اإلسبلمي، كم
 .ظل اىتماـ السبلطٌن اٞنماليك هبذا اٛنانب

ظاىرة الرحلة بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، ككانت العامل  للحديث عن فخصصناهأما الفصل الثالث 
على  ينتعريفها كمسالكها كمصاعبها كأصنافها مركز  نااألساسي ُب مد كتقوية الركابط الثقافية، فذكر 

كالدكر الذم قاـ بو اٜنجيج ُب مد جسور التواصل الثقاُب بٌن أقطار العامل اإلسبلمي ُب رحلة اٜنج 
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اٞنشرؽ كاٞنغرب كدكر مدينيت مكة كاٞندينة اٞننورة ُب ىذا اٛنانب، كدراسة ظاىرة اجملاكرة اليت اعتاد 
ينات من العلماء ُب طلب العلم، مع ذكر ع ، ككذلك كالرحلةاٞنغاربة القياـ هبا أماـ اٞنشاىد النبوية

لتويل اٞنشرؽ ككذلك من اٞنشرؽ إى اٞنغرب طلبا للعلم أك للتدريس أك ٥نو اٞنغرب  منالذين ارٓنلوا 
  .خذ اإلجازة أك للمناظرةأل أك مناصب ُب الدكلة 

لذكر أبرز مظاىر التواصل الثقاُب بٌن ببلد خإنة ىذا الباب كخص  الفصل الرابع ككاف 
د اٞنشرؽ، كما خلفتو اللقاءات اٞنتكررة بٌن العلماء من تبادؿ للعلـو اٞنغرب اإلسبلمي كببل

كالتصانيف، كما حدث بينهم من مناظرات كتبادؿ لئلجازات، ككذالك انتقاؿ التيارات الفكرية، 
 .كاٞنذاىب الفقهية كالطرؽ الصوفية ك٧نط التعليم ُب اٞنؤسسات التعليمية

 .تاجات عامة حوؿ موضوع البحثكختمت الرسالة ِنإنة ىي عبارة عن استن
كما دعمناه ّنجموعة من اٞنبلحق ىي عبارة عن نصوص للمراسبلت اليت ًب تبادٟنا بٌن 
حكاـ دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك، كخرائط تتعلق باٜندكد السياسية للكيانات اٞنغاربية 

افية اليت كانت قائمة باٜنواضر كالدكلة اٞنملوكية كخط الرحلة كأبرز مسالكها، كصور للمنشآت الثق
 .اٞنغاربية كاٞنشرقية
، خاصة ضركرة الرسالةكاجهتنا أثناء القياـ بإ٤ناز  مصادفتنا ٛنملة من الصعوبات كال ننفي

التوفيق بٌن العمل البيداغوجي كالتدريس كإعداد احملاضرات كالقياـ ّنهمة البحث األكاد٬ني، ككذلك 
ات الوطنية كبعض اٞنكتبات ُب اٝنارج ٣نا اضطرنا للقياـ بالسفر من تناثر مادة اٞنوضوع بٌن اٞنكتب

 .أجل توفًنىا
كنأمل أف يكوف ىذا البحث إضافة علمية ّننهجية أكاد٬نية ُب ٠ناؿ تاريخ اٞنغرب اإلسبلمي 

 .ُب العصر الوسيط كعبلقتو مع دكؿ اٛنوار
 :دراسة المصادر

اٞنصادر اٞنغربٌية كاٞنشرقٌية، من كتب  وعة منفرضت طبيعة اٞنوضوع االعتماد على ٠نم  
ملوكية، اٞنالدكلة أك  الدكؿ اٞنستقلة باٞنغرب اإلسبلمي بعد اٞنوحدينلتاريخ العاـ أك اٝناص بإحدل ا

 .اٛنغرافيٌنإضافة إى كتب الرتاجم كالطبقات كاٞنناقب كالفهارس كاألثبات، كمصٌنفات الٌرحالة ك 
 :المصادر المغربية -أ 
كاف الزركشي الذم  عبد اهلل ١نمد بن إبراىيم  أليب "ريخ الدولتين الموحدية والحفصيةتا"  كتاب  -

، كتعرض فيو لتاريخ الدكلة اٞنوحدية اٞنؤمنية كتبله بتاريخ الدكلة اٜنفصية م1488/ھ 894حٌيا سنة 
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شآت السياسية كذكر اٞنن ثإى عصره اعتبارا أف ىذه األخًنة ىي امتداد لؤلكى، كىو غين باألحدا
 .الثقافية

بن أليب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند " األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية"كتاب  - 
، كىو خاص بذكر سبلطٌن بين حفص كاإلشادة بأعماٟنم م1457/ھـ861الذم ألفو سنة  الشماع

 .السياسية كالعسكرية كالثقافية كمنجزاهتم العمرانية
ٞنؤلفو األمًن اٚناعيل بن األ٘نر النصرم الذم كتبو " دولة بني مرينروضة النسرين في " كتاب   -

خصيصا لذكر ملوؾ بين مرين ذكرا كركنولوجيا ٢نتصر، كما ذكر باٞنوازات مع ذلك ملوؾ تلمساف 
 .من بين عبد الواد لكنو كاف متحامبل عليهم كاصفا إياىم بأقبح األكصاؼ

للوزير الغرناطي لساف الدين بن اٝنطيب السلما ي " اللمحة البدرية في الدولة النصرية"كتاب   -
كالذم أرخ فيو لتاريخ دكلة بين األ٘نر من قيامها إى غاية القرف الثامن  (م1374/ھ 776:ت)

 .م14/اٟنجرم 
البن خطاب اٞنرسي الذم كفد من " فصل الخطاب في ترسيل أبي بكر بن خطاب"كتاب   -

لؤلمًن يغمراسن بن زياف كابنو أيب سعيد عثماف، كقد  األندلس على تلمساف كصار الكاتب اٝناص
 .م13/حققو الدكتور أ٘ند عزاكم بعنواف اٞنغرب كاألندلس ُب القرف السابع 

، أليب زكرياء ٪ني بن خلدكف "بغية الّرواد في ذكر الملوؾ من بني عبد الواد" كتاب -
األكسط   اٞنغرب    يمبإقل  األٌكؿ للتعريف   ك ىو ُب جزأين، خٌصص ،(ـ1378/ھ780:ت)

كتار٫نو إى قياـ الٌدكلة الزيانٌية ك ذكر سبلطينها حٌّت انتهاء الٌدكر األٌكؿ من تار٫نها، كما احتول ىذا 
خٌصص لعهد أيب فقد أٌما اٛنزء الثا ي . اٛنزء على تراجم مهٌمة للعلماء ال توجد ُب غًنه من اٞنصادر

لفرد بل بٌن أقد نشر اٛنزأين معنا ط سياسي كثقاُب، ك نشا  من   ما شهدهالثا ي ك   موسى   ٌ٘نو 
 .اٛنزء األٌكؿكنشر كما قاـ الدكتور عبد اٜنميد حاجيات بتحقيق ، 1903-1910

من عاصرىم من ي أياـ العرب و العجم و البربر و الخبر فالعبر و ديواف المبتدأ و " كتاب -
خاٌصة اٛنزء الٌسابع الذم  ،(ـ1406/ھ 808:ت)عبد الٌر٘نن بن خلدكف : ػل "ذوي السلطاف األكبر

و للحديث عن قبيلة زناتة كفركعها بين مرين كبين عبد الواد كدكلتيهما كتطور مسار٨نا خٌصص
انفرد بإيراد اىتم بذكر عبلقاهتا اٝنارجٌية، ك كما السياسي، إضافة إى حديثو عن الدكلة اٜنفصية،
موسى األٌكؿ إى اٞنلك النٌاصر ١نٌمد بن قبلككف الٌرسالة اٌليت بعث هبا السلطاف الزيا ي أيب ٘نو 

ر العبلقات الزيانٌية اٞنملوكية، كذكر بعض اٞنراسبلت كاٟندايا اليت تبادٟنا اٞنملوكي ُب خضم تطوٌ 
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ألحداث ُب اعاصر قد كما تكمن أ٨نية ىذا اٞنصدر ُب كوف مؤٌلفو . اٞنرينيوف كاٜنفصيوف كاٞنماليك
ية فيما ٫نص العبلقات اٜنفصية اٞنملوكية ُب عهد السلطاف اٞنملوكي كيعد شهادة ح اٞنغرب كاٞنشرؽ

الظاىر برقوؽ اٛنركسي الذم كفد عليو ابن خلدكف كأكرمو كراسل بسببو السلطاف اٜنفصي ُب مسائل 
كتاب العرب من اٞنصادر اٟناٌمة ٟنذه الٌدراسة لكوهنا تضٌم اٛنانب الثقاُب ل "المقدمة"كتعد . شخصية

كالتعليم كتطورىا باٞنشرؽ ىج العلـو اتعرض فيها ابن خلدكف ٞننكؿ اإلسبلمٌية عمومنا، ك لمي للدٌ كالع
 لكٌل من اإلقليمٌن خبلؿ القرف الثامن ٬نكن الباحث من اٞنقارنة بٌن اٞنستول الثقاُب ما كاٞنغرب،
 .على كجو التحديد ـ14/اٟنجرم

أليب  "بني زياف ؼقياف في بياف شر العلوؾ تلمساف مقتطف من نظم الّدر و تاريخ بني زياف م" -
نشر سنة بوعياد ك  قد حٌققو  ١نمود ك ، (ـ1493/ھ 899:ت)عبد اهلل ١نٌمد بن عبد اٛنليل التنسي 

تناكؿ فيو صاحبو األدكار التار٫نٌية للٌدكلة الزيانٌية منذ قيامها حٌّت عهده، كما اىتم بذكر ، ك 1985
تمد ُب تأليفو على اٞنؤرخٌن الذين سبقوه، كًابين خلدكف، قد اعين زياف كمنجزاهتم الثقافٌية، ك ملوؾ ب

اٞنملوكية من خبلؿ ذكر  –كما تناكؿ العبلقات الزيانية   ،لكٌنو أكرد أحداثا مل تذكرىا اٞنصادر األخرل
 .اٟندية اليت بعث هبا أبو زياف ١نٌمد بن أيب ٘نو إى اٞنلك الظٌاىر برقوؽ أٌكؿ ملوؾ اٛنراكسة ّنصر

أليب عبد اهلل ١نٌمد  "سند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن موالنا أبي الحسنالم"كتاب -
قد اشتمل على معلومات ٔنٌص اٛنانب ك  ،(م1379/ھ 781:ت)بن مرزكؽ اٝنطيب التلمسا ي 

ماريا  ة، كما تكمن أ٨نيتو ُب مقٌدمة احملققاألكسط كاألقصى ُب عهد اٞنرينيٌن ٌنالثقاُب للمغرب
خاٌصة ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٌلذم يعٌد من بالرتٗنة لعلماء أسرة اٞنرازقة ك اعتنت سوس بغًنا اٌليت يخ

إضافة إى  . ت الثقافٌية بٌن اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽأبرز النماذج اٌليت تتجلى من خبلٟنا العبلقا
م إلفرادىا البن مرزكؽ الذم تعرض فيو إى أسرة اٞنرازقة كتار٫نها كترج" المناقب المرزوقية" كتابو 

من العلماء كشيوخهم، كاستخلصنا منو اٛنو العاـ للحياة الثقافية بتلمساف كاٞنغرب اإلسبلمي عموما 
الثقافية كالركحية لعلماء أسرة اٞنرازقة مع نظرائهم من اٞنصريٌن  طإضافة إى إشارات إى الركاب

 .كاٜنجازيٌن
 :المصادر المملوكية -ب 
     لؤلمًن اٞنملوكي ركن الٌدين بيربس اٞننصورم الٌدكادار،  "جرةزبدة الفكرة في تاريخ اله" -
كما    شارؾ ُب األحداث السياسٌية لعصره،، ككاف أحد كبار األمراء اٞنماليك ك (م1324/ھ 725:ت)

يعٌد كتابو زبدة الفكرة من أدٌؽ اٞنصادر التار٫نٌية للفرتة اٞندركسة، كقد كاف من العلماء البارزين، ك 
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يشتمل ُب جزئو التاسع احملٌقق من طرؼ جاؤكا بعده، ك  الكثًن   من اٞنؤرخٌن   الذين  اعتمد عليو
بطريقة اٜنوليات، حيث    م1309/ھ 709إى  م1217/ھ 656زبيدة ١نمد عطا على الفرتة ما بٌن 

منجزات ثقافٌية، اقتصاديٌة كاجتماعٌية ك سياسٌية ك  ما جرل فيها من أحداث ك  عاِب   كٌل   سنة  
باقي اٞنغرب ك ببلد بًنة من الٌرسائل كالوثائق اٞنملوكية، كتعٌرض للعبلقات بٌن مصر ك نو ٗنلة كضمٌ ك 

 .الٌدكؿ اجملاكرة، كما اعتىن بذكر كفيات أشهر العلماء بشكل ٢نتصر ُب هناية كٌل سنة 
ؼ بابن مر العبلئي اٞنعرك ـ الٌدين إبراىيم بن ١نمد بن أيدلصار  "نزىة األناـ في تاريخ اإلسالـ" -

قد كاف جنديا ُب اٛنيش اٞنملوكي،   ٌٍب اْنو   لطلب العلم كأٌلف ك  ،(م809/1406:ت)ديقماؽ 
أكرد تفاصيل ىذا على أسلوب التاريخ اٜنويل، ك كقد اعتمد ُب كتابو  .الكثًن من الكتب التار٫نٌية

األعبلـ، كاىتم اء ك ممهٌمة عن كيفٌية انتقاؿ اٜنكم من األيوبيٌن إى اٞنماليك، كما ترجم لبعض العل
 .غًنىالفيضانات ك اعض األحداث الطبيعٌية كالزالزؿ ك بذكر ب

      لتقي   الٌدين أيب   العٌباس   أ٘ند  بن   علي   اٞنقريزم  "كتاب السلوؾ لمعرفة دوؿ الملوؾ" -
تقٌلد مناصب  القضاء  قد كاف من  ضمن   كتاب   اإلنشاء،   كما  ، ك (م1442/ھ 845:ت) 

الٌسنٌن ُب عٌدة أجزاء كأقساـ، يعٌد كتاب السلوؾ من أىم اٞنصادر اٞنملوكية ك قد رتٌبو على بة، ك كاٜنس
رغم كرٌكز على األحداث السياسٌية، ك  ،م1440-1181/ھ 844 -577 بٌنلفرتة اٞنمتٌدة لفيو  كأرخ

كما  يعد    .ذلك مل يهمل ذكر بعض اٞننجزات الثقافٌية لسبلطٌن اٞنماليك كما ترجم لبعض العلماء
اٞنصدر  "المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية": كتابو 

حيث يعٌد ىذا  ،األساسي الذم اعتمدناه ُب التعريف باٞنؤٌسسات التعليمية اٞنصرية ُب عصر اٞنماليك
الصناعية كاٞنالية اعية ك الكتاب   سجبٌل   شامبل   ٝنطط   مصر   العمرانية كاٛنغرافية كأحواٟنا  الزر 

 .اإلدارية فضبل عن الثقافية، كما ترجم فيو صاحبو جملموعة من السبلطٌن اٞنماليكك 
ىو تاريخ كبًن، ، ك (م1451/ھ 855:ت)لبدر الٌدين العيين  "عقد الجماف في تاريخ أىل الّزماف" -

لعصر اٞنماليك كىي ١نٌققة لكن اٌلذم يهمنا منو األجزاء الثبلثة األكى اٌليت خٌصصها   صاحبها   
 .منشورة، ك فيها ذكر الوقائع التار٫نية باالستناد إى اٞنصادر اليت سبقتوك 
كي ب، أليب احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتا"النجـو الّزاىرة في ملوؾ مصر والقاىرة" -
، اٌلذم كاف أبوه من ٗنلة الشخصيات السياسية ّنصر، ما ساعده على (م1469/ھ 874:ت)

، كيقع ىذا الكتاب ُب عٌدة أجزاء كفيو تناكؿ اٞنؤٌلف تاريخ مصر التعرؼ على الوقائع بشكل دقيق
ٖنانية أجزاء كاملة  خٌصص لتاريخ اٞنماليكك  م1453/ھ 857القاىرة منذ الفتح اإلسبلمي حٌّت سنة ك 
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ختم  ٌية ك ثقافما جرل ُب عهده من أحداث سياسٌية كمنجزات من كتابو، كتناكؿ سًنة كٌل سلطاف ك 
اٞنغاربة، كانفرد بذكر مقياس فيضاف هنر جم للكثًن من العلماء اٞنشارقة ك كما تر  كٌل سًنة ّنلٌخص،

 .النيل كٌل سنة مٌتبعنا طريقة اٜنوليات
أليب العٌباس شهاب الٌدين أ٘ند بن عبد الوىاب بن أ٘ند الٌنويرم  "نهاية األرب في فنوف األدب" -
حد رجاؿ السلطاف النٌاصر   ١نمد بن   قبلككف، كتوى نظارة قد كاف أك ، (م1332/ھ 732:ت)

سة كٌل فٌن بو ٙن٠نلدا هبا ٙنسة فنوف، ك  31كما اشتهر ّنوسوعتو هناية األرب اٌليت بلغت  اٛنيش،
ىو التاريخ اٌلذم خٌصصت لو قسما ىامنا من  كتابو كقد تناكؿ ُب أبواب، أطوٟنا الفٌن اٝنامس ك 

مل يكفي للظاىر بيربس جزءنا خاصنا بو، ك  ريخ اٞنماليك مفصبلن كما عقداألجزاء األخًنة منو تا
 .تراجم بعض العلماءٞننجزات الثقافٌية ك باألحداث السياسٌية بل أكرد الكثًن من ا

 821:ت)أليب العٌباس أ٘ند بن علي القلقشندم  "األعشى في صناعة اإلنشا صبح" -
خ مصر خبلؿ عصر ىم ما كتب بالعربٌية عن تاريكيعترب ىذا الكتاب موسوعة ك من أ ،(م1418/ھ

أٌف كاتبو اشتغل بديواف اإلنشاء لفرتة طويلة، ما مكٌنو من اإلطبلع على الوثائق اٞنماليك، خاصة ك 
البلداف الٌرٚنٌية كاٞنراسبلت اٞنملوكٌية اٌليت قاـ بتوثيقها ُب موسوعتو، كما سٌجل لنا مواقع اٞندف ك 

كر اٞنؤٌسسات التعليمٌية اعتىن بذ العلمٌية، ك الثقافية ك ٟنا العاٌمة  ّنا   فيها  كاٞنمالك اإلسبلمٌية كأحوا
تفرد بإيراد الكثًن األىم من ذلك أنٌو ى معا ي اٞنصطلحات اٞنملوكٌية، ك أفادنا ُب التعرؼ علّنصر، ك 

 .اٞنماليك كاٞنغرب اإلسبلمي طٌنسبل ًب تبادٟنا بٌناليت نصوص الرسائل  من
أليب زرعة أ٘ند بن أيب الفضل عبد الٌرحيم بن اٜنسٌن بن  "العبر في خبر من عبرالّذيل على " -

ك ىو عبارة عن تاريخ حويل لدكلة اٞنماليك، كما يتمٌيز ىذا اٞنصدر  ،(م1423/ھ 826:ت)العراقي 
 .بإيراده لرتاجم العلماء بنحو من التفصيل

 ،(م1448/ھ 851:ت)الٌدمشقي للقاضي تقي الدين بن قاضي شهبة  "تاريخ ابن قاضي شهبة" -
 .ترجم ٛنملة من العلماءعاِب فيو تاريخ دكلة اٞنماليك ك  اٌلذم
 911:ت)ٛنبلؿ الٌدين عبد الٌر٘نن السيوطي  "القاىرةفي أخبار مصر و حسن المحاضرة " -
 عصره، كأفادنا ُب كونو ، كقد ٗنع فيو تاريخ مصر ملٌخصا منذ بداية   اٝنليفة   حٌّت (م1505/ھ

ؤٌسسات التعليمٌية من اٞنساجد ذكر نبذة من تاريخ اٞناز لؤلعبلـ كالعلماء اٞنصريٌن ك لو بإ٩نك  ترجم
اٌلذم أكرد فيو قائمة للخلفاء العٌباسيٌن  "تاريخ الخلفاء"ىو إضافة إى كتاب آخر لو ك . ٞندارساك 

 .بأحواؿ مصر ُب عهدىم ك عبلقة السبلطٌن هبمهبم ك بالقاىرة كعٌرؼ 



- 13 - 

 

كقد  ،(م1523/ ھ 930:ت)حملمد بن إياس اٛنركسي  اٜننفي  "ىور في وقائع الّدىوربدائع الزّ " -
ٕنٌكن من ٓنٌرم الٌدقة ُب مؤلٌفو اٌلذم خٌصصو لتاريخ مصر مرٌكزنا على اشتغل بعٌدة كظائف سامية ك 

ة سن األعواـ إى غايةالفرتة اٞنتأخرة من عصر اٞنماليك حّت سقوط دكلتهم، كقد رتٌبو على الشهور ك 
 .ذكر اٞننجزات الثقافٌية، كضٌمنو تراجم السبلطٌن كاألعبلـ ك م1521/ھ 928
كىو عبارة عن  ،(م1372/ھ 774:ت)أليب الفداء إٚناعيل بن كثًن الٌدمشقي  "النهايةالبداية و " -

رٌابع الفرتة اٞندركسة خاٌصة الثالث عشر كالبقد اعتمدنا على األجزاء اٞنتعٌلقة تاريخ عاـ كمطٌوؿ، ك 
 .العلماء من ٢نتلف العامل اإلسبلمير كفيها ترجم لؤلعبلـ ك عش
 :كتب الطبقات و التراجم  -ج 
أليب عبد اهلل ١نٌمد اٞنلييت التلمسا ي  "العلماء بتلمسافكتاب البستاف في ذكر األولياء و " -

لعلماء تلمساف  ك ىو عبارة عن تراجم ،(م1611/ھ 1025كاف حٌيا سنة )اٞنعركؼ بابن مرمي 
لو كتبلميذه اٞنشارقة بنوع من التفصيل اٌلذم ذكر فيو شيوخ اٞنرتجم غرب األكسط كبعض اٞنغاربة ك كاٞن

 .مؤلفاتوكرحبلتو العلمٌية ك 
، أليب العٌباس أ٘ند بن أ٘ند اٞنعركؼ ببابا  التنبكيت "كتاب نيل االبتهاج بتطريز الّديباج" -
قد طبع ٞنشرؽ تراجم كافية، ك اندلس ك فيو لعلماء اٞنغرب كاأل ، اٌلذم ترجم(ـ1624/ھ 1032:ت)

لربىاف الدين بن علي بن ١نٌمد بن  "الّديباج المّذىب في معرفة أعياف المذىب"على ىامش 
اٌلذم خٌصص لرتاجم علماء اٞنالكية بدءنا باإلماـ مالك ك  ،(م1397/ھ 799:ت)فرحوف اليعمرم 
 .حٌّت عصر اٞنؤٌلف

، أليب "ذكر وزيرىا لساف الّدين بن الخطيب نفح الطيب من غصن األندلس الّرطيب و" -
عة تراجم ىو عبارة عن موسو ك  ،(ـ1631/ھ 1041:ت)العٌباس أ٘ند بن ١نٌمد اٞنقٌرم التلمسا ي 

من من خبلٟنا إى رحبلهتم ٥نو مصر كالشاـ كاٜنجاز ك تعٌرض ألدباء كفقهاء اٞنغرب كاألندلس، ك 
 . تبلميذىمر مصنفاهتم ك كأخذكا عنهم كذىكى التػىقىٍوهي من نظرائهم ىناؾ 

تراجم لعلماء فيو حملمد بن ١نمد ٢نلوؼ اٞنالكي، ك " شجرة الّنور الزّكّية في طبقات المالكّية" -
 .اإلسبلمياٞنغرب اٞنالكٌية من مصر كالشاـ كاٜنجاز ك 

 810:ت)أليب العٌباس أ٘ند بن حسن بن علي بن اٝنطيب بن قنفذ القسنطيين  "الوفيات" -
 .يو تعٌرض لذكر كفيات األعبلـ من العلماء ُب األقطار اإلسبلمٌية بإ٩ناز، ك ف(م1406/ھ
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أليب العٌباس  "عنواف الّدراية فيمن عرؼ من العلماء في المائة السابعة ببجاية"إضافة إى كتاب 
أليب  "تعريف الخلف برجاؿ الّسلف"كتاب ، ك  (م1307/ھ 704:ت)أ٘ند بن أ٘ند الغربيين 

 .القاسم اٜنفناكم
تابكي صاحب أليب احملاسن يوسف بن تغرم بردم األ "المستوفى بعد الوافيالمنهل الصافي و " -

شخصٌية بٌن سلطاف  2500فيو تراجم ألكثر من الٌنجـو الزٌاىرة، كيتكٌوف من عٌدة أجزاء ١نٌققة، ك 
 .مرتبا على اٜنركؼ كأديب كمتصٌوؼ كطبيب كشاعر، قاضكأمًن كخليفة ك 

، (م1449/ھ 852:ت)للحافظ ابن حجر العسقبل ي  "أعياف المائة الثامنةالّدرر الكامنة في " -
مرتبا على  م14)رجاؿ القرف الثامن اٟنجرم ا اٞنؤٌلف لرتاجم مشاىًن علماء ك ُب عٌدة أجزاء خٌصصه

 .حركؼ اٞنعجم
و ىك  ،(م1498/ھ 902:ت)لشمس الٌدين الٌسخاكم  "الضوء الالمع ألىل القرف التاسع" -

من  العلماء  م15/ فيو ٗنع تراجم مشاىًن القرف التاسع  اٟنجرمالٌدرر الكامنة، ك تكملة لكتاب 
كاألمراء من اٞنشرؽ كاٞنغرب كرتٌبو على حركؼ  اٞنلوؾكالٌركاة كاألدباء كالشعراء كاٝنلفاء ك كالقضاة 
ىو يكتسي أ٨نٌية كبًنة سول ما ٤نده من بعض التحامل على بعض اٞنرتٗنٌن ٟنم من اٞنعجم، ك 

 .علماء ال
ك فيو تراجم ٞنشاىًن  ،(م1283/ھ 681:ت)البن خٌلكاف  "أبناء الّزمافوفيات األعياف وأنباء " -

 764:ت) الكتيبكتب ابن شاكر مل اإلسبلمي حٌّت عصر اٞنؤٌلف، ك علماء كشخصيات العا
م رتٌبو على  حركؼ   اٞنعجم  كفيو ترج" فوات الوفيات"ذيبل على ىذا الكتاب ٚنٌاه  (م1362/ھ

 .اٞنغاربةٛنملة من اٞنشارقة ك 
كقد ، (م1400/ھ 804:ت)لسراج الٌدين أيب حفص عمر بن اٞنلٌقن  اٞنصرم   "طبقات األولياء" -

 .اٞنغرب حٌّت عصرهجاؿ التصوؼ اإلسبلمي ُب اٞنشرؽ ك خٌصصو لرتاجم ر 
ادس عشر ، خاٌصة اٛنزأين السٌ (م1347/ھ 748:ت)لشمس الٌدين الٌذىيب " سير أعالـ الّنبالء" -

خاٌصة العلماء من الفقهاء كاألدباء كالٌسابع عشر اٞنخٌصصٌن لرتاجم كاٞنلوؾ كاألمراء كاٝنلفاء ك 
 .األندلسالشعراء من اٞنشرؽ كاٞنغرب ك ك 
ىو عبارة عن تراجم ؿ الٌدين عبد الٌر٘نن السيوطي، ك ٛنبل "نظم العقياف في أعياف األعياف" -

، لسائر الببلد اإلسبلمٌيةمصر كببلد الشاـ كاٞنغرب، ك  ُب  م15/ٞنشاىًن أىل القرف التاسع اٟنجرم
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بعض البقاع اإلسبلمٌية، حاة ُب مصر ك النٌ اٌلذم خٌصصو لٌلغويٌن ك  "بغية الوّعاة"إضافة إى كتابو 
 .٢نتصرنا كمفيدناخٌصصو ٜنٌفاظ كعلماء اٜنديث، كقد جاء الذم  "طبقات الحّفاظ"و
ىو عبارة عن ُب جزأين ك  (م1565/ھ 973:ت)الشعرا ي لعبد الوىاب  "الطبقات الكبرى" -

 .مغربنالرجاؿ التصٌوؼ اإلسبلمي مشرقا ك  قاموس
ُب ٖنانية ( م1678/ھ 1089:ت)البن العماد اٜننبلي  "شذرات الّذىب في أخبار من ذىب" -

 .م16/أجزاء، ترجم فيو للعلماء ك اٜنٌكاـ عرب العصور اإلسبلمية حّت القرف العاشر اٟنجرم
ُب جزأين،  (م1834/ھ 1250:ت)للٌشوكا ي    "البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرف الّسابع" -

 .اٞنغرب من القرف الٌسابع حٌّت عصر اٞنؤٌلفاحتول على تراجم ألعبلـ اٞنشرؽ ك كقد 
 764:ت)ٝنليل بن أيبك الٌصفدم  "نكت العمياف في نكت العمياف"إضافة إى كتاب 

 .كليٜنديثة كاألعبلـ للزر كبعض الكتب ا ،(م1362/ھ
 :كتب الّرّحالة و الجغرافيين  -د 

تكتسي ىذه اٞنصادر قيمة توثيقٌية تار٫نٌية ىاٌمة ُب مثل ىذه الٌدراسات لكوهنا ْنٌسد مدل التواصل 
اإلسبلمي كببلد ُب ٠ناؿ العبلقات بٌن اٞنغرب بٌن أقاليم الٌدكؿ اإلسبلمٌية، ك الذين كاف موجودنا 

 : مقٌدمة ذلك اٞنصادر تأٌب ُب اٞنشرؽ
كىو من   (م1286/ھـ685ت )البن سعيد اٞنغريب " النفحة المسكية في الرحلة المكية"-

 .الرحالٌن اٞنغاربة األكائل الذين زاركا اٜنجاز زمن اٞنماليك
بن حملمد " ملء العيبة بما جمع بطوؿ الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" -

دكف فيها تراجم من لقيهم ُب رحلتو إى اٜنجاز من  (م1321/ھـ721ت)سبيت عمر بن رشيد ال
العلماء كاٜنفاظ كالفقهاء كاألدباء ُب اٞندف اٞنشرقية، كأكضح طرؽ التعليم اليت كانت متبعة آنذاؾ، 
كالربنامج الدراسي الذم كاف سائدا، كالكتب اليت أجيز فيها، فضبل عن ذكر أماكن التحصيل 

 .دارس كاٞنساجد كبيوت الفقهاءالعلمي من اٞن
كصف فيو البلداف اليت زارىا ُب  ،(٠نهوؿ تاريخ اٞنولد كالوفاة) ١نمد العبدرم "الرحلة المغربية"  -

اٞنغرب كاٞنشرؽ كأحواؿ ساكنيها بشكل من اٞنوضوعية كدكف مبالغة، كلفت انتباىو قلة إقباؿ أىل 
 .اٞندف على العلم

، ٓندث (م1329/ھـ730 ت)لقاسم بن يوسف التجييب السبيت ل "مستفاد الرحلة واالغتراب" -
فيو عن القاىرة كجدة كمكة كتراجم العلماء الذين أخذ عنهم، كما صنف كتاب           



- 16 - 

 

كىو عبارة عن تراجم مستخلصة من الكتاب األكؿ، كاعتىن ُب الرحلة بتدكين اٞنشاىدات " البرنامج"
دف كفيها إشارات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثًنة ، كما أعطى اٛنغرافية كالعمرانية كضبط أٚناء اٞن

 .كصفا دقيقا للمسجد اٜنراـ كحالة مكة اٞنكرمة الدينية كالعلمية كالعمرانية
تبها لنفسو كعٌرؼ اليت ىي عبارة عن سًنة ذاتية كلعبد الٌر٘نن بن خلدكف ك  "رحلة ابن خلدوف" -

فيها باٞنغرب كاألندلس كمصر، كالعبلقات  عمليت مٌر هبا ك ض ألحواؿ الٌدكؿ الٌ تعرٌ فيها بشيوخو، ك 
 .مصركانت متبادلة بٌن ملوؾ اٞنغرب ك   اٟندايا اٌليتفيها بينها ك 

الرتاحم لعبد الباسط بن بالٌركض الباسم ُب أخبار العمر ك اٞنعركفة  "رحلة عبد الباسط بن خليل" -
بببلد اٞنغرب اٞنستشرؽ الفرنسي  ، ك قد نشر اٛنزء اٝناص(م1514/ھ 920:ت)خليل اٞنصرم 

 1936ركبرت بركنشفك مرتٗنا ك ١نٌققا بالفرنسٌية إضافة إى الٌنص العريب ُب كتاب رحلتاف سنة 
 9         خبلؿ القرف اإلسبلميكتعٌد ىذه الٌرحلة سجبٌل ىاما لرٌحالة مصرم زار اٞنغرب . بباريس

ف كاألندلس مٌكنتو من االلتقاء بالعلماء راكىى مٌدة بتونس كاٛنزائر كتلمساف ك ، حٌن قضـ15/ھ
للحياة السياسٌية كالتجاريٌة كاالجتماعٌية  تبادؿ اٞنعارؼ معهم، كما قٌدـ لنا   ُب  رحلتو  كصفاك 
 .الثقافٌية عمومناك 
 "تمهيد  الطالب ومنتهى الّراغب إلى أعلى المنازؿ والمناقب"اٞنسماة  "رحلة القلصادي" -

كتكمن ، (م1486/ھ 891:ت) مد القرشي البسطي اٞنعركؼ  بالقلصادمأليب اٜنسن علي بن ١ن
 .كمصر اإلسبلميأ٨نيتها ُب الرتاجم اٌليت أكردىا القلصادم لشيوخو الذين أخذ عنهم باٞنغرب 

عجائب األسفار حملٌمد بن عبد اهلل فة الٌنظٌار ُب غرائب األمصار ك اٞنسماة ٓن "رحلة ابن بطوطة" -
التار٫نٌية، كما  األحداثكىي رحلة حافلة باٞنشاىدات ك  ،(م1373/ھ 776:ت)الٌلواٌب الطنجي 

يت االجتماعية لؤلقطار الٌ فضبل عن السياسية كاالقتصادية ك الثقافٌية   تضٌمنت كصفنا  ٞنظاىر اٜنياة  
 .الببلد اٞنشرقٌية عمومنازارىا ابن بطوطة خاٌصة مصر ك 

كاٌليت  ،(م1552/ھ 957:ت)ركؼ بليوف اإلفريقي للحسن بن ١نٌمد الفاسي اٞنع " وصف إفريقيا" -
 .سٌجل فيها كصف اٞندف ك األقاليم اٌليت مٌر هبا خاٌصة باٞنغرب األكسط ك مصر

ككتاب  ،(م1217/ھ 614:ت)أليب   اٜنسن بن  جبًن  ابن جبير رحلةإضافة إى ذلك ٬نكن ذرؾ 
ُب ( ـ1154/ھ 548:ت)يسي أليب عبد اهلل الشريف اإلدر  "نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ"

المغرب في ذكر بالد إفريقّية "اٌلذم حٌققو إٚناعيل العريب، ككتاب جزئو اٝناص بإفريقيا كاألندلس ك 
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يف باٞنواقع اٛنغرافٌية من كقد أفادتنا ُب التعر  (م1094/ھ 487:ت)أليب عبيد اهلل البكرم  "والمغرب
 .أقاليممدف ك 

وع استعٌنا ّنجموعة من اٞنراجع كالٌدراسات اٜنديثة   وضتكملة ٞنا أكردتو اٞنصادر حوؿ اٞنك   
الدكلة اٞنملوكية أك دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي  اٞننشورة كغًن اٞننشورة، كىي  متخٌصصة   ُب  تاريخ

 :من تلك اٞنراجعسياسيا كثقافٌيا، ك 
الدكلة للمؤرخ اٞنغريب ١نمد اٞننو ي، كىو سجل ألحداث " ورقات عن حضارة المرينيين" كتاب   -

حملمد العركسي اٞنطوم، كىو " السلطنة الحفصية" اٞنرينية سياسيا كثقافيا ّننهج أكاد٬ني، ككتاب 
غرناطة "دراسة كافية عن األحواؿ السياسية اليت شهدىا اٞنغرب األدىن خبلؿ الفرتة اٞندركسة، ككتاب 

وسط ما بين قبيلة زواوة بالمغرب األ" ليوسف شكرم فرحات، ككتاب " في ظل بني األحمر
للدكتور مفتاح خلفات، " دراسة في دورىا السياسي والحضاري( م31-م32/هـ 9 -هـ 6)القرنين 

كىو من الكتب األكاد٬نية الغنية باألحداث السياسية كالثقافية اليت شهدهتا منطقة اٞنغرب األكسط 
 .اـكاألدىن مع عناية خاصة بدكر علماء ىذه القبيلة اٞنغربية ُب ببلد مصر كالش

كتايب لؤلستاذ الدكتور عبد اٜنميد حاجيات، ك "أبو حمو موسى الزياني حياتو وآثاره"كتاب   
          حملٌمد بن عمرك الٌطمار، " الروابط الثقافّية بين الجزائر والخارج"ك  "تلمساف عبر العصور"
بني عبد الواد  نظم الحكم في دولة"كتاب لعبد العزيز فيبليل، ك " تلمساف في العهد الزياني "ك

 حضاريةفي عهد يغمراسن دراسة تاريخّية و الّدولة الزيانية "لبوزيا ي الدراجي ككتاب " الزيانية
  جملموعة من اٞنؤلفٌن "الجزائر في التاريخ العهد اإلسالمي"كتاب بلعريب، ك  خالدلؤلستاذ الدكتور ل
الجزائريوف في العلماء "بليل، كللشيخ العبلمة عبد الٌر٘نن اٛني  "تاريخ الجزائر العاـ"كتاب ك 

مدخل إلى تاريخ العلـو بالغرب المسلم " لعمار ىبلؿ، ككتاب " البلداف العربّية و اإلسالمّية
 .بأجزائو الثبلثة إلبراىيم حركات "م9/31حتى القرف 

اب ككت، ألنطواف خليل ضومط  "الّدولة المملوكّية"للسيد الباز العريين، ك  "المماليك"ككتاب       
المجتمع المصري في "كتايب لعبد اٞننعم ماجد، ك " رسومهم في مصردولة سالطين المماليك و "

لسعيد عبد الفتاح  "الشاـ في عصر األيوبيين و المماليكمصر و "ك  "عصر سالطين المماليك
الحركة الفكرية في مصر في "ك  ،ليم مويرللسًن ك " تاريخ دولة المماليك في مصر"عاشور، ك
خانقاوات الصوفّية في مصر في "لعبد اللطيف ٘نزة، ك" األيوبي والمملوكي األّوؿالعصرين 

 .َنزأيو لعاصم ١نمد رزؽ "العصرين األيوبي والمملوكي
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الحياة الثقافّية "ٝنضر عبديل اٞنوسومة  اسات األكاد٬نية رسالة األستاذ الدكتوركمن الٌدر       
ت العالقا"الدكتور مبخوت بودكاية حوؿ األستاذ  رسالة، ك "بالمغرب األوسط خالؿ عهد بني زياف

 . "السوداف الغربي خالؿ عهد بني زيافالثقافّية بين المغرب األوسط و 
 les Etats de :مثل كتاباٞنراجع  بالٌلغة األجنبٌية  إضافة إى بعض      

l’Occident musulmane  ىينة، دـ لعطاء اهلل 15-13أك دٌكؿ اٞنغرب اإلسبلمي خبلؿ القرف
ٛنورج   مارسي   كبعض   اٞنقاالت اٞنتخٌصصة   اٞننشورة  ُب الدكريات    Tlemcenككتاب 

 .كاجملبلت أكردناىا  ُب قائمة البيبليوغرافيا
ُب عرض  اٞنعلومات    إٌف نظرة نقدية إى ماٌدة اٞنوضوع تبٌن لنا مدل   تفاكت اٞنصادر       

حاكلت استثمار ىذه اٞنادة قدر اإلمكاف، كٛنأت فيما ٫نص ك  اٌليت ٔندـ موضوع البحث،كاألفكار ك 
رتاجم، استنتاج ذلك من خبلؿ تراجم العلماء  اٞنتوفرة ُب كتب  الطبقات   كال الركابط الثقافية إى

اٞندكنة ُب  ٞنشرؽ أك من اٞنشرؽ إى اٞنغرب ك الطلبة   من  اٞنغرب إى اكمن خبلؿ رحبلت اٜنجيج ك 
 .كتب الٌرحبلت
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ـ عٌدة ٓنوالت حاٚنة مٌست 13/ھ7شهد العامل اإلسبلمي خبلؿ النصف األٌكؿ من القرف 
قياـ دٌكؿ  جديدة  اٝنريطة السياسٌية بسقوط دٌكؿ ك  مشرقو كمغربو على حٌد سواء، كاف أبرزىا تغًن

توٌزعت حكم رقعتو الشاسعة، كبرزت أخطار ىٌددت الوجود اإلسبلمٌي  ُب كثًن من أقاليم اٞنشرؽ 
آنٌدت قبائلهم بزعامة  ٕنوجٌن  كاٞنغرب، ٕنثلت على كجو التحديد ُب حركة اٞنغوؿ الذين

باٜنواضر  ، كأٌسسوا دكلة توٌسعت على حساب األراضي اإلسبلمٌية، ككانوا عند  مركرىم(جنكيزخاف)
كما كانت   ،1ساف كفارس كالعراؽ يتلفوف مظاىر اٜنضارة كالعمرافاكاٞندف ُب بلداف ما كراء الٌنهر كخر 

ألماكن وف ما ُب كسعهم لبلستيبلء على الثغور كااٜنركة الصليبية ال تزاؿ نشطة، كعمل الصليبي
 .2فلسطٌن كمصراٞنقدسة  ُب ببلد الشاـ ك 

أٌما ُب األندلس فقد اشتٌدت حركة ااًلسرتداد اٌليت تزعمها ملوؾ الدكيبلت النصرانٌية  الفتٌية  
 .3طهادتعٌرض األندلسيوف لبلضاقطت اٞندف اإلسبلمٌية تباعنا، ك يبًنيٌة، كتسبشبو  اٛنزيرة  اإل

تشهد أفوؿ ٤نم  طورات كانت كٌل من ببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلميٌنكُب خضم ىذه الت
  .الٌدكؿ ُب التاريخ اإلسبلمي ٨نا الدكلتاف اٞنوحدية كالدكلة األيوبية دكلتٌن كانتا من أقول

                                                 
أبو العيد :  ، تحالتاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبياف في حوادث الزماف١نمد بن علي بن نظيف اٜنموم،   - 1

،  2، ط الكامل في التاريخأبو اٜنسن بن األثًن اٛنزرم،   -77-73، ص 1990دكدك، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب، اٛنزائر، 
، 6، ط البداية والنهايةداء إٚناعيل بن كثًن الدمشقي، فأبو ال -385-383، ص 1967كت، ، دار الكتاب العريب، بًن 9ج
، 27 ج، نهاية األرب في فنوف األدبشهاب الدين النويرم،  -121-117، ص 1985، مكتبة اٞنعارؼ، بًنكت، 13ج 
، السيوطيجبلؿ الدين  -كما يليها 248، ص 1985سعيد عبد الفتاح عاشور، اٟنيئة اٞنصريٌة العاٌمة للكتاب، القاىرة، : تر

فؤاد عبد 357، ص 2005ة، سعيد بن أ٘ند العيد ركسي، دار الكتاب العريب، بًنكت، و أ٘ند إبراىيم زى: ، تحتاريخ الخلفاء
أ٘ند صادؽ سعد،  ؛كما يليها  19، ص 1970، دار النهضة العربٌية، بًنكت، 1ج، المغوؿ في التاريخاٞنعطي الصياد، 

 .98، ص 1976ديسمرب  4، ع مجلة آفاؽ عربّية، "اٞنغوؿ"
ستيفن  -كما يليها  14، ص  ھ1322، اٞنطبعة اٝنًنيٌة، مصر الفتح القسي في الفتح القدسيعماد الدين األصفها ي،  - 2

لة الّدو عبد اٞننعم ماجد،  - 453، ص 1954الباز العريب، دار الثقافة، بًنكت، : ، ترتاريخ الحروب الصليبّيةرنسيماف، 
 .33، ص 1997، دار الفكر العريب، القاىرة، األيوبّية في تاريخ مصر اإلسالمّية

ردياؾ، كلوم   - 92 – 91، ص 1983، اٞنقطم للنشر كالتوزيع، القاىرة، األندلسيوف المواركةعادؿ سعيد بشتاكم،  - 3
 –ٞنغربٌية، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية، تونس عبد اٛنليل التميمي، منشورات اجمللة التار٫نٌية ا: ، ترالمورسكيوف والمسيحيوف

- 120-89، ص 1983اٛنزائر، 
Jean Brignon, (et autres) , Histoire du Maroc, Librairie Nationale, Casablanca, 

1967, P137. 
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 :الواقع السياسي بالمغرب اإلسالمي - 3
استطاعت أف ٓنكم اٞنغرب اإلسبلمي من  كانت الدكلة اٞنوحدية من الدكؿ اإلسبلمية اليت

 كمن أعماؽ الصحراء اإلفريقية الكربل إى غاية األندلس،غربا، إى غاية احمليط األطلسي  إفريقية شرقا
نسبة إى عبد رفت بالٌدكلة اٞنؤمنية كع ،1على يد اٞنهدم ١نمد بن تومرتىذه الدكلة تأٌسست وقد 

، كشنوا 3عقيدهتم على التوحيد اببلد السوس األقصى، كبنو ، كانطلق اٞنوحدكف من 2اٞنؤمن بن علي
كٕنكنوا من إسقاط عاصمتهم مراكش   4ا فكريٌة كعسكرية على اٞنرابطٌن، ككصفوىم بالتجسيمربح

 .5كتوحيد أقاليم اٞنغرب
 

 6كمل تلبث دكلة اٞنوحدين أف عرفت عٌدة اضطرابات عٌجلت بسقوطها، خاصة ثورة بين غانية
ظهرت بوادر االنفصاؿ ُب أقاليم ، ك 7م1212/ھ 609ندلس كموقعة العقاب سنة كاضطرابات األ

 :جديدة بببلد اٞنغرب اإلسبلمي ىيكإمارات الٌدكلة، فتأٌسست دكيبلت 
 :دولة بني أبي حفص بإفريقية -3-3

                                                 
 524 سنة ـ، توُب1121/ ھ 515ـ كارٓنل لطلب العلم باٞنشرؽ، ٌٍب عاد إى اٞنغرب كبويع سنة 1092/ھ485كلد سنة  -1
عبد اٜنميد حاجيات، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للنشر : ، تحأخبار المهدي بن تومرتأبو بكر علي الصنهاجي البيذؽ، . ـ1130/ھ

أ٘ند ٢نتار : تح، أعماؿ األعالـ فيمن بويع قبل االحتالـلساف الدين بن اٝنطيب،  - 33، ص 1975كالتوزيع، اٛنزائر، 
 Rachid Bourouiba, Ibn  266، ص 1964الكتاب، الدار البيضاء، بادم ، إبراىيم الكتا ي، دار عال

Tumart, SNED, Alger, 1982, p 9 - 
المعجب في تلخيص عبد الواحد اٞنراكشي، . ـ1163-1130/ھ 558 -524أصلو من تاجرا قرب ىنٌن، حكم من  - 2

تاريخ أبو عبد اهلل الزركشي،  – 148، ص 2006وارم، اٞنكتبة العصرية، بًنكت، صبلح الدين اٟن: ، تحأخبار المغرب
 .13، ص 1966، اٞنكتبة العتيقة، تونس، ور١نمد ماض: ، تحالدولتين الموحدية والحفصية

 .267، ص 1985عمار طاليب، اٞنؤسسة الوطنية للكتاب، اٛنزائر، :  ، تحأعز ما يطلب١نمد بن تومرت،  - 3
 .85اٞنصدر السابق، ص البيذؽ،  – ١242نمد بن تومرت، اٞنصدر نفسو، ص  - 4
،اٞنؤٌسسة الوطنية 3، جالجزائر في التاريخ:،ضمن كتابتاريخ الجزائر السياسي في عهد الموحدينعبد اٜنميد حاجيات،  -5

 .308، ص1984للكتاب، اٛنزائر، 
أحدثوا خلبلن كبًننا للدكلة ، كاستولوا على عٌدة أقاليم باٞنغرب ك (البليار)ىم من بقايا اٞنرابطٌن، قدموا من اٛنزائر الشرقية  - 6

كتاب العبر و ديواف المبتدأ والخبر عبد الٌر٘ناف  بن   خلدكف،   – 198 – 195اٞنراكشي، اٞنصدر السابق،  ص.اٞنوحدية
، دار الكتاب اللبنا ي، بًنكت، 6، ج في أياـ العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السلطاف األكبر

، دار الٌنهضة تاريخ البحرية اإلسالمّية في المغرب و األندلسامل، أ٘ند ٢نتار العبادم، عبد العزيز س – 395،ص1981
 . 282 – 270، ص 1969العربٌية، بًنكت، 

 op-cit, p147، Brignon (et autres) – 522، ص 6ابن خلدكف، العرب، جعبد الر٘نن  - 7
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ينتسب اٜنفصيوف إى أيب حفص عمر بن ٪نٍن بن عمر اٟننتاٌب، كىناؾ من يرفع نسبهم إى 
، كىم من قبيلة ىنتاتة الرببرية أكرب قبائل اٞنصامدة باٞنغرب 1بن اٝنطاب رضي اهلل عنواٝنليفة عمر 

األقصى، كاليت كانت السباقة إى نصرة دعوة ١نمد بن تومرت، ىذا األخًن الذم كىن جدىم عمر 
زعيم ىنتاتة بأيب حفص كضمو إى ٗناعة العشرة اٞنقربٌن منو، كأصبح ُب عهد عبد اٞنؤمن بن علي 

 .2ـ1175/ىػ571ن كبار رجاؿ الدكلة حّت كفاتو سنة م
 

كترؾ أبو حفص عمر كثًنا من األكالد تولوا عدة مناصب ُب كاليات الدكلة اٞنوحدية باٞنغرب 
كاألندلس، ككاف منهم أبو ١نمد عبد الواحد الذم أصبح من كبار أشياخ اٞنوحدين، كٞنا اشتدت 

رب األدىن هنض إليو اٝنليفة اٞنوحدم الناصر بن يعقوب حركة بين غانية على تونس ككامل ببلد اٞنغ
، ككلف أبا ١نمد عبد الواحد ّنبلحقتو كٕنكن من ىز٬نتو 3(ـ1214-1199/ىػ610-595)اٞننصور 

 .4ىز٬نتو قرب مدينة قابس
 

كعقب عودة اٝنليفة اٞنوحدم إى مراكش قرر أف ٩نعل عبد الواحد اٜنفصي كاليا على  
، فعمل الوايل اٛنديد على إٙناد ثورة بين غانية كتنظيم شؤكف ـ1206/ىػ603إفريقية كذلك سنة 

 .5ـ1221/ىػ618إفريقية كاالىتماـ بكل جوانب اٜنياة حّت كفاتو سنة 
 

كأٗنع شيوخ اٞنوحدين على تعيٌن ابنو أيب زيد عبد الر٘نن، غًن أف اٝنليفة اٞنوحدم اٞنستنصر 
ية ُب ملك البيت اٜنفصي بالوراثة، كًب تعيٌن أيب مل يوافق على التعيٌن ٢نافة أف تصبح كالية إفريق

، لكن عهده ٕنيز بعودة نشاط بين غانية، فقرر اٝنليفة 6العبلء بن أيب يعقوب من بين عبد اٞنؤمن
                                                 

األدلة البينة النورانية في مفاخر مد بن أ٘ند بن الشماع، أبو عبد اهلل ١ن - 577، ص6ابن خلدكف، العرب،جعبد الر٘نن  - 1
١نمد بن أيب القاسم الرعيين  - 48، ص1984الطاىر بن ١نمد اٞنعمورم، الدار العربية للكتاب، تونس، : ، تحالدولة الحفصية

 .200 – 153ص، 1993، دار اٞنسًنة، بًنكت، 3، ط نس في أخبار إفريقية و تونسؤ المالقًنكا ي ابن أيب دينار، 
إى هناية القرف  13ركبار برنشفيك، تاريخ إفريقية ُب العهد اٜنفصي من القرف  – 49ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  - 2

 .42، ص 1988٘نادم الساحلي، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت، : ، تر1ـ، ج15
 .17الزركشي، اٞنصدر السابق، ص - 3
. كمدينة قابس تقع بٌن طرابلس الغرب كصفاقس كتبعد عن البحر ُنوايل ثبلثة أمياؿ. 49ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  - 4

 .289، ص2ياقوت اٜنموم، اٞنصدر السابق، ج
 .131ابن أيب دينار، اٞنصدر السابق، ص – 52اٞنصدر نفسو، ص - 5
 .19الزركشي، اٞنصدر السابق، ص  – 588-587، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 6
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بعد أف أدرؾ  ـ1225/ىػ627تعيٌن أيب ١نمد عبد اهلل بن الشيخ عبد الواحد سنة  1العادؿ اٞنوحدم
كاألمن باٞنغرب األدىن، ككى عبد الواحد أخاه أبا زكرياء ٪نٍن مدل أ٨نية بين حفص ُب حفظ النظاـ 

، كسعى إى القضاء النهائي على بقايا بين غانية 2على مدينة قابس كأيب إبراىيم على ببلد قسطيلية
 .  كعاثوا فيها فسادا 5كاٛنزائر كمازكنة 4كتدلس 3الذين ٕنكنوا من االستيبلء على مدينة َناية

 

ٕنكن الشيخ أبو عبد اهلل ١نمد من ٓنرير األراضي  ـ1226/ ىػ624كُب منتصف سنة 
اٞنوحدية اليت استوى عليها بنو غانية كالحقهم إى غاية سجلماسة ٍب عاد إى تونس ُب شهر رمضاف 

 .من السنة نفسها
كعقب مقتل اٝنليفة العادؿ خلفو ٪نٍن اٞنعتصم، لكن كايل إشبيلية أبو العبلء إدريس ٓنرؾ 

ش كاستوى على اٝنبلفة كتلقب باٞنأموف، كبعث إى كايل إفريقية أيب ١نمد يطلب منو البيعة ٥نو مراك
كالوالء، لكن أبا ١نمد رفض فاتصل اٞنأموف بأخيو أيب زكرياء فوافق كأخذ لو البيعة على قابس كبعث 

 6تأييد بين مكيلو اٝنليفة اٞنوحدم بالتقليد على كامل كالية إفريقية، ككسب أبو زكرياء ُب البداية 
، كٞنا علم أخوه أبو ـ1227/ػى625أعياف قابس، ٍب أعلن كاليتو على كامل إفريقية من القًنكاف سنة 
 .  7أبا زكرياء ٪نٍن  ا١نمد بذلك خرج لقتالو لكن شيوخ اٞنوحدين ٔنلو عنو ٍب بايعو 

 

                                                 
-1224/ىػ624-621)أبو ١نمد عبد اهلل بن يعقوب اٞننصور بن أيب يعقوب يوسف بن عبد اٞنؤمن اٞنلقب بالعادؿ  - 1

 .20الزركشي، اٞنصدر السابق، ص(. ـ1227
 .348، ص4ياقوت اٜنموم، اٞنصدر السابق، ج. تقع بإقليم اٛنريد كأىم مدهنا نفطة كتوزر - 2
ـ عاصمة لفرع من اٜنفصيٌن، ككانت تعرؼ 14/ھ8لدكلة بين ٘ناد، كصارت خبلؿ ؽ  مدينة قد٬نة، كانت عاصمة: بجاية - 3

الحضارة  مجلة، " مركز َناية اٜنضارم"٪ني بوعزيز،  -50، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج. ازدىارنا ْناريا كثقافينا كبًننا
األبيض اٞنتوسط ُب عهد اٜنماديٌن  دكر َناية ُب البحر"ميسي، حموالم بل 16 – 1، ص1993، أبريل 1، عاإلسالمّية
 561، ص 1974، َناية الملتقى الثامن للفكر اإلسالمي، "كاٜنفصيٌن

 .132اٜنمًنم، اٞنصدر السابق، ص. تدلس مدينة ساحلية تقع بٌن َناية كاٛنزائر - 4
كخصوبة األراضي، اإلدريسي، على يد بين منديل من مغراكة، ككاف موقعها ٬نتاز بوفرة اٞنبا ي  ھ565 ةأسست سن: مازونة - 5

 . 36، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج – 172اٞنصدر السابق، ص
ىم من قبيلة لواتة الرببرية ككانو منتشرين ُب قابس كصفاقس، كاستقلوا عن الدكلة اٜنفصية ككونوا إمارة مستقلة عن تونس  - 6

 .957-945ص ، 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج. ـ1396/ىػ796دامت إى سنة 
 .54ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  - 23الزركشي، اٞنصدر السابق، ص  - 7
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سياستو تقتضي  كيبدك أف أبا زكرياء كاف يسعى للوصوؿ إى اٜنكم منذ الوىلة األكى، ككانت
التحالف الظرُب مع اٝنليفة اٞنأموف، لكنو كمباشرة بعد استتباب األمر لو دعا ليحٍن اٞنعتصم بن أخي 
اٞنأموف كمنافسو على اٝنبلفة اٞنوحدية، كما أرسل إى عماؿ كالية إفريقية ِنلع أيب العبلء إدريس 

ة من اٜنفصيٌن إلعبلف استقبلٟنم كتلقب باألمًن كذلك أكؿ بادر  ـ1229/ػى627اٞنأموف كذلك سنة 
 .1عن مراكش
 

كَناية كأخضع  2كٕنكن أبو زكرياء اٜنفصي من االستيبلء على عماالت اٞنوحدين ُب قسنطينة
بويع البيعة الثانية كأصبح يذكر ُب اٝنطبة بعد اسم ١نمد بن  ـ1237/ ىػ634كُب سنة . قبائل شلف

صاحب شاطبة باألندلس رفقة اٜنافظ  3دنيشكصلت بيعة زياف بن مر  ـ1238/ىػ635كُب. تومرت
، توجو أبو زكرياء إى مدينة تلمساف ـ1242/ىػ639، كُب سنة 4كاألديب أيب عبد اهلل ١نمد بن األبار

كصلت البيعة من سجلماسة كطنجة ٍب توالت  ـ1243/ػى640، كُب 5تلمساف كضمها إى حكمو
 .6البيعات من مدف األندلس إشبيلية كاٞنرية كغرناطة

أبو زكرياء اٜنفصي ُب حكمو إلفريقية مستقبل عن سلطة اٞنوحدين لكن حافظ على  كاستمر
تقاليدىم الدينية كعلى الدعوة اٞنوحدية كتعاليم إمامهم ١نمد بن تومرت اٞنلقب باٞنهدم، كمعرتفا بو 
من طرؼ جل الكيانات السياسية الناشئة بببلد اٞنغرب اإلسبلمي حّت كفاتو ُب ٗنادل اآلخرة سنة 

 .7ـ1249أكتوبر /ىػ647
 

                                                 
 .595 – 594، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج  - 293، ص 3ابن عذارم، اٞنصدر السابق، ج - 1
 – 63ر السابق، ص البكرم، اٞنصد. مدينة قد٬نة كانت ١نصنة كمنيعة كاشتهرت منذ عهد الركماف بقناطرىا: قسنطينة - 2

 .55، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج
 .601، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 3
-1199/ق658-595)ىو أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي األندلسي البلنسي الشهًن بابن األبار  - 4

من أشهر تآليفو كتاب تكملة الصلة كاٜنلة السًناء . رخفقيو ك١ندث كحافظ كمقرئ ك٥نوم كأديب كلغوم ككاتب كمؤ ( ـ1259
 .183الغربيين، عنواف الدراية، ص. كاٞنعجم

 .59ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص – 608، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 5
 .60-59ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص - 6
 .400، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 7
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كتوى بعده ابنو ككيل عهده ١نمد اٞنلقب باٞنستنصر باهلل كعقد لو البيعة عمو أبو عبد اهلل 
الذم سرعاف ما قاـ بثورة ضده بتدعيم من الوزير ١نمد بن أيب مهدم اٟننتاٌب، الذم أراد   1اللحيا ي

اصب العليا ُب الدكلة اٜنفصية كنافسوا اٜند من سلطة اٞنستنصر كنفوذ األندلسيٌن الذين احتلوا اٞنن
إضافة إى إٙناده لكثًن من الثورات األخرل . 2اٞنوحدين، لكن ىذه الثورة كاف مصًنىا الفشل

كاستمر بنو زياف كبنو مرين ُب مبايعة بين حفص كما ذاع صيتو باٞنشرؽ . باٞنغربٌن األدىن كاألكسط
بلفة العباسية ببغداد على يد اٞنغوؿ سنة عقب سقوط اٝن ـ1259/ىػ657كبايعو شريف مكة سنة 

 .3ـ1258/ىػ656
 

انتهى العصر الذىيب للدكلة اٜنفصية كبدأ عهد من  ـ1275/ىػ675كبعد كفاة اٞنستنصر سنة 
االضطرابات كاالنقسامات كالتفكك ُب أ٥نائها بسبب اشتداد الصراع حوؿ السلطة بٌن أبناء البيت 

أغرل اإلسباف هبا حيث انتقصوا منها الكثًن من اٞندف اٜنفصي، كاستمرت بٌن مد كجزر ٣نا 
 . 4ـ1574/ىػ981الساحلية، كبقيت ٓنت كصايتهم إى غاية دخوؿ األتراؾ العثمانيٌن سنة 

 

 :5دولة بني عبد الواد بالمغرب األوسط -1-1
 

  ، 6زناتةم فرع من  فركع الطبقة الثانية من ػىالزيػانٌية إى بين عبد الػواد، ك  ٌدكلةػتنسب ال       
بن كاسٌن بن يصلينت بن  حد سجيػوادم، كىم من كلػابد الػكأصل تسميتهم عائد إى جٌدىم ع

                                                 
 .402، ص6الر٘نن بن خلدكف، العرب، جعبد  - 1
 .118الزركشي، اٞنصدر السابق، ص – 92، اٞنصدر السابق، صالشماعابن  - 2
 .انظر الفصل اٝناص بالعبلقات السياسية بٌن الدكلتٌن اٜنفصية كاٞنملوكية - 3
 .310بركنشفيك، اٞنرجع السابق، ص  - 4
ا من ببلد الزاب شرقا إى هنر ملوية غربنااسم اٞنغرب األكسط على اإلقليم الواقع يطلق  - 5 . بٌن إفريقية كاٞنغرب األقصى، كٓنديدن

بغية ٪نٍن بن خلدكف،  ؛ 90-60، ص  1938، ليدف، 1، ج2، ط كتاب صورة األرضأبو القاسم بن حوقل النصييب، 
، ص 1980ة للكتاب، اٛنزائر، عبد اٜنميد حاجيات، اٞنؤٌسسة الوطنيٌ : ، تح1ج ،الرواد في ذكر الملوؾ من بني عبد الواد

ُب التاريخ، قسم التاريخ، جامعة  اه، رسالة دكتور الحياة الثقافية بالمغرب األوسط في عهد بني زيافٝنضر عبديل، . 84
 .19-18، ص 2005تلمساف، 

بػن ضػرل بػن زحيػك بػن زناتة من قبائل البرت الرببرية، كيرجع النسابة أصلها إى شانا أك جانا بن ٪نػي بػن صػوالت بػن كرمػاؾ  - 6
ابػػن حػػـز . يفػػرف بنػػو –ملػػيكش  –تػػوجٌن  – ةمغػػراك  –بنػػو مػػرين : ككػػانوا عػػدة فػػركع إضػػافة إى بػػين الػػواد مػػنهم ،مػػادغيس بػػن بػػر
ابػػن خلػػدكف،  – 495، ص 1962اٞنعػػارؼ، مصػػر،  عبػػد السػػبلـ ١نمػػد ىػػاركف، دار: ، تػػحجمهػػرة أنسػػاب العػػرباألندلسػػي، 
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بنو ياتكنت، بنو كللو، بنو : كانوا عٌدة بطوف ىي  مسرل بن زكيا بن كرسيج بن مادغيس األبرت،
حكاـ  يضاؼ إليهم بنو القاسم الذين ينتسب إليهم بنو زيافتومرت، بنو كرسطف كبنو مصوجة، ك 

 .1ٌدكلة الزيانٌيةػال
 كاف حػاكما عػلى  3أف القاسم بن ١نمد من نسل السليمانيٌن 2ذكرت بعض اٞنصادرك         

ٞنا تغلب عليو الفاطميوف دخل بين عبد الواد الذين كانوا ، ك 4مدينة تلمساف من قبل األدارسة
كإليو ينتسب ملوؾ بين ، "عقبا مبارًكا"عٌقبب تلمساف، فأصهر فيهم ك يسكنوف بالصحراء جنو 

ذكر ك  كقد فٌند عبد  الٌر٘ناف بن خلدكف ىذه الركاية ككذلك قضية النسب الشريف للزيانيٌن، ، 5زياف
إذا كاف ىذا صحيحا فينفعنا عند اهلل وأّما :" بن زياف ٞنا سئل عن ذلك أجاب قائبل نأف يغمرا س

 .6"الدنيا فإنّما نلناىا بسيوفنا
 

                                                                                                                                                         

دور زناتػػة فػػي الحركػػة المذىبيّػػة  ،١نمػػد بػػن عمػػًنة-106، ص 1اٞنصػػدر السػػابق، ج ابػػن حوقػػل، -12 -4، ص 7العػػرب، ج
 . 21-15، ص 1984، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب، اٛنزائر، بالمغرب اإلسالمي

، التنسػػي١نمػػد بػػن عبػػد اهلل  – 186، ص 1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 149، ص 7ابػػن خلػػدكف، العػػرب، ج - 1
١نمػػود بوعيػػاد، اٞنؤٌسسػػة الوطنيٌػػة للكتػػاب، : ، تػػحقتطػػف مػػن نظػػم الػػدر و العقبػػاف فػػي بيػػاف شػػرؼ بنػػي زيػػافم تػػاريخ بنػػي زيػػاف

 . 109، ص 1985اٛنزائر، 
عبػد اٜنميػد حاجيات،اٞنؤٌسسػة الوطنيػة :، تػحتاريخ دولة األدارسة من كتاب نظم الػدر والعقيػاف١نمد بن عبد اهلل التنسي،  - 2

 .67، ص1984للكتاب،اٛنزائر، 
بن علي بػن أيب طالػب أخػوة األدارسػة، ٕنلكػوا اٞنغػرب األكسػط  اٜنسن بن اٜنسنوف من بين سليماف بن عبد اهلل بن يالسليمان -3

، اٞنصػدر السػابق، ص  .تػنس –تػاىرت  -أرشػكوؿ -ـ كتوٌزعوا إمػارات تلمسػاف 9/ھ 3خبلؿ ؽ  ابػن خلػدكف،  – 48ابػن حػـز
المغرب في ذكر بػالد إفريقيّػة و أبو عبيد اهلل البكػرم،  -68-65ألدارسة، ص سي، تاريخ دكلة اتنال – 34، ص 4العرب، ج 

 ،، ترٗنػػػة ك ٓنقيػػق بالفرنسػػػٌية، البػػاركف دم سػػػبلف، مكتبػػة أمريكػػػا كالشػػرؽ، بػػػاريسالمغػػرب مقتطػػػف مػػن المسػػػالك و الممالػػك
ألصػوؿ السػادة و  كتاب بحر األنساب المسػمى المشػجر الكشػاؼ١نمد علي الدين اٜنسين النجفي،  – 77، ص 1965
 . 25، ص (ت.د)، مصر، األشراؼ

من كلد إدريس بن عبد اهلل بن اٜنسن بن اٜنسن بن علػي بػن أيب طالػب، الػذم فػٌر مػن اٞنشػرؽ كقػدـ بػبلد اٞنغػرب : األدارسة - 4
، اٞنصدر السػابق، ص  . ھ 173األقصى كأٌسس دكلتو كفتح تلمساف سنة  -23، ص 4ابػن خلػدكف، العػرب، ج - 49ابن حـز

االستقصػاء السػبلكم الناصػرم،  -25علي الدين النجفي، اٞنصدر السابق، ص  -.35التنسي، تاريخ دكلة األدارسة، ص -34
 .155-143، ص 1954جعفر ك ١نمد الناصرم، دار الكتب، الدار البيضاء، : ، تح1، جألخبار دوؿ المغرب األقصى

  .110-109اف، ص تاريخ بين زي – 67التنسي، تاريخ دكلة األدارسة، ص  -5
 .149، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 6
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ارة عن قبائل رحل ٩نوبوف صحراء اٞنغرب األكسط ُنثا عن اٞنراعي بٌن كاف بنو عبد الواد عبك 
ُب ببلد اٞنغرب فآننا، ُنركتو  3ٞنا قاـ عبقة بن نافع الفهرمبإفريقٌية، ك  2كمنطقة الزاب 1سجلماسة
شكلوا فرقة من جيشو تابعت معو فتوحاتو غربناساندكه ك 

4. 
استقركا ُب منطقة و عبد الواد أمامهم من الزٌاب ك نباٞنغرب انزاح ب 5ٞنا حٌل عرب بين ىبلؿك       

 . 8معركة الزالقة 7كُب عهد اٞنرابطٌن حضركا مع يوسف بن تاشفٌن ،6جنوب كىراف
 

                                                 
مدينة تقع ناحية تافيبللت جنوب شرؽ مدينة فاس على ٔنـو الصحراء، ك كانت من أىم اٞنراكز التجاريٌة على : سجلماسة - 1

، ص 1، جابن حوقل، اٞنصدر السابق – 148البكرم، اٞنصدر السابق، ص . طريق الذىب القادـ من ببلد السوداف الغريب
91. 

أبو عبد اهلل . سكرةبرىا طبنة ك اضمنطقة سهلية تقع بٌن جباؿ أكالد نايل غربا ك جباؿ األكراس شرقا، أشهر حو : الزاب - 2
إٚناعيل العريب، ديواف اٞنطبوعات : ، تحالقارة اإلفريقّية و جزيرة األندلس مقتبس من كتاب نزىة المشتاؽالشريف اإلدريسي، 

 .123، ص 3ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج – 164، ص 1983ر، اٛنامعية، اٛنزائ
عز . ـ682/ھ 63ودة ضد الرببر سنة   هت مدينة القًنكاف، استشهد ُب موقعة  يعقبة بن نافع الفهرم فاتح اٞنغرب ك با - 3

نعيم األصبها ي،  أبو – 420، دكف مكاف ك تاريخ نشر ك طبع، ص 3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةالدين بن األثًن، 
ابن عذارل . 16، ص 2002مسعد عبد اٜنميد، دار الكتب العلمٌية، بًنكت،  –١نمد حسن : ، تح4، جمعرفة الصحابة

، ص 1980كوالف، ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بًنكت، : ، تح1، جالبياف المغرب في أخبار األندلس و المغرباٞنراكشي، 
19-38. 

 .186، ص 1ج،ر السابق٪ني بن خلدكف، اٞنصد - 4
ـ فيما عرؼ 11/ھ 5بطن من عامر بن صعصعة، ككانوا أىل ببلد صعيد مصر، ٍبٌ دخلوا ببلد اٞنغرب خبلؿ ؽ : بنو ىبلؿ - 5

سبائك الذىب في معرفة قبائل ١نمد أمٌن البغدادم السويدم،  – 27، ص 6ابن خلدكف، العرب، ج. بتغريبة بين ىبلؿ
 .160، ص (ت.د)بًنكت،  ، دار الكتب العلمٌية،العرب

أ٘ند بن سحنوف  – 81البكرم، اٞنصدر السابق، ص . أحد أىم موانئ اٞنغرب األكسط مشاؿ شرؽ تلمساف: وىراف - 6
 .185، ص 1973ث، قسنطينة، عاٞنهدم بوعبديل، مطبعة الب: ، تحالثغر الجماني في ابتساـ الثغر الوىرانيالراشدم، 

 Histoire d’Oran, Edition Dar El-Gharb, Oran, 2002, p.33-54.ك Henri Leon Fey 
: تح) أعماؿ األعالـابن اٝنطيب، . ـ1106/ھ 500ـ حٌّت 1060/ھ 452ىو أمًن اٞنرابطٌن، توى اٜنكم من سنة   - 7

 .231، ص (الكتا ي كالعبادم
اإلسبلمي، انتصر فيها اٞنسلموف على ـ من اٞنعارؾ اٜناٚنة ُب التاريخ 1086/ھ 479كانت معركة الزالقة اٌليت كقعت سنة   - 8

مؤلف ٠نهوؿ،  -242، ص (العبادم: تح)ابن اٝنطيب، أعماؿ األعبلـ،  – 99النصارل، اٞنراكشي، اٞنصدر السابق، ص 
، ص 1979سهيل زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد اٜنديثة، اٞنغرب، : ، تحالمراكشية الحلل الموشية في ذكر األخبار

24-38. 
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ساندكا عبد اٞنؤمن بن علي عندما اعة اٞنوحدين عند قياـ دكلتهم، ك كدخل بنو عبد الواد ُب ط
ظلوا ٩نوبوف نواحي تلمساف ُب بعض ، ك 1استنجد  هبم  لرد  أمواؿ ك غنائم سلبها منو بنو مرين

ا كجدكا فيو ـ، حيث صاركا يرتادكف التل أكثر من الصحراء ًلم13/ھ 7تنقبلهتم حٌّت مطلع القرف 
الٌرعي ، فبدؤكا ينتقلوف من طور البداكة كالرتحاؿ ك اٞنياهمن خصوبة األراضي، كتوفٌر اٞنراعي اٞنخضرٌة ك 

الٌدكلة اٞنوحديٌة، خاصة بعدما أقطعهم اٞنوحدكف عاٌمة ببلد بين  ستقرار ك الزراعة ُب عهدالإى طور ا
استغلوا فرصة اضطراب ركا على القبائل اجملاكرة ٟنم، ك سيطك  4قويت عصبيتهمك  ،3بين كامانوك  2يلومي

ا، سعوا للسيطرة على تلمساف، فبسطوا نفوذىم على أحوازىالٌدكلة اٞنوحديٌة أكاخر عهدىا ك اضطراب 
 . 5كانت قائدىم ىو جابر بن يوسف بن ١نمدفسهم، ك كاقتطعوا أراضيها ألن

بالقبض  6ـ، قاـ كايل تلمساف أبو سعيد عثماف أخ اٞنأموف اٞنوحدم1229/ ھ627ُب سنة ك 
للشفاعة على مشايخ بين عبد الواد ُب ١ناكلة منو للقضاء على نفوذىم اٌلذم ازداد ُب اٞننطقة، فسعى 

لكن شفاعتو مل ٚناعيل بن عبلف الصنهاجي اللمتو ي، ىو إبراىيم بن إفيهم أحد رجاؿ اٜنامية ك 
د الواد، كخلع طاعة اٞنوحدين، أطلق مشايخ بين عباعتقل كايل تلمساف ك ثار ك تقبل، فغضب لذلك ك 

اٌليت كانت هتدؼ إى إحياء دكلة اٞنرابطٌن ُب ببلد  غانيةكاف الغرض من حركتو نصرة ثورة بين ك 
 .7اٞنغرب
 

                                                 
 .189، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج - 1
ابن . من قبائل زناتة كانت مواطنهم على الضفة الغربٌية لواد مينا كالبطحاء كسيق كسًناط كجبل ىوارة كبين راشد :بنو يلومي  - 2

 .114، ص 7خلدكف، العرب، ج
 .114، ص 7ف، العرب، ج ابن خلدك . أحد فركع زناتة شرؽ كادم مينا  ّننداس أسفل شلف: ونبنو كاما - 3
ابن خلدكف، اٞنقٌدمة، دار الكتاب . كانت العصبية القبلية من أسس قياـ الدكؿ ُب العصور الوسطى خاصة ُب ببلد اٞنغرب   - 4

 .230، ص 1981اللبنا ي، بًنكت، 
ين زياف، ص التنسي، تاريخ ب – 198، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 151، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 5

112. 
، قاـ بدكر كبًن ُب إبطاؿ اٞنهدكية اٌليت كانت (ـ1232-1228/ھ 629-624) مأبو العبلء إدريس بن اٞننصور اٞنوحد  - 6

ركجي يل تورنو، . 163، ص اٞنوشيةمؤلف ٠نهوؿ، اٜنلل  - 532-528، ص 6ابن خلدكف، العرب، ج. ينعماد دكلة اٞنوحد
تونس،  –أمٌن الطييب، الدار العربية للكتاب، ليبيا : ، ترقرنين الثاني عشر و الثالث عشرحركة الموحدين في المغرب في ال

 . 111-108، ص 1982
، اٞنرجع 3، جتاريخ الجزائر السياسي في عهد الموحدين، ضمن كتاب الجزائر في التاريخعبد اٜنميد حاجيات،   - 7

 .313 – 309السابق، ص 
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التخٌلص من مشيخة بين عبد الواد، عبلف الصنهاجي إٕناـ ٢نططو، ك بن ٞنا أراد إبراىيم ك  
أعاد بن يوسف كإخوتو مدينة تلمساف ك  دخل جابرعليو كعلى أعوانو كقػيٌيدكا، ك  اكتشف أمره فقبض

قاـ ُنركة لضٌم بطوف بين عبد أمًنىا من قبلو، فضبط أمورىا، ك  أصبح، ك الٌدعوة للمأموف اٞنوحدم
حاصرىا أصابو سهم أكدل ُنياتو آكاخر سنة ك  1ا أراد إخضاع مدينة ندركمةالواد إى سلطتو، ك ٞن

 .2ـ1231/ھ 623
 

بعد كفاة جابر بن يوسف، خلفو ابنو اٜنسن اٌلذم توى ٞنٌدة سٌتة أشهر، ٌٍب ٔنلى عن اٜنكم       
ـ، كخلفو أبو عزة زيداف بن زياف، ككاف قويٌا 1232/ھ 630لعمو عثماف بن يوسف مطلع سنة 

، فحارهبم كقتل 4بنو راشدك  3امتنع عن مبايعتو بنو مطهريع البطوف كالقبائل ك أطاعتو ٗنشجاعنا، ك ك 
، فخلفو يغمراسن بن زياف الذم يعترب اٞنؤٌسس اٜنقيقي 5ـ1235/ھ 633ُب إحدل اٞنعارؾ سنة 

 .للدكلة الزيانية
 

 حكم إقليم توىـ، ك 1206/ھ 603بن زياف بن ثابت بن ١نمد، كلد حوايل  نىو يغمرا سك 
اٌلذم كتب لو بالعهد على كالية  6الٌرشيد بن اٞنأموفعهد اٝنليفة اٞنوحدم عبد الواحد  تلمساف ُب

 .1كاف ذلك بداية ملكوٞنغرب األكسط كعاصمتو تلمساف، ك ا

                                                 
البكرم، اٞنصدر السابق، . أٌسس هبا اٞنرابطوف مسجدنا ،ب تلمساف، كىي قريبة من ميناء ىنٌنمدينة تقع مشاؿ غر : مةو ندر   - 1

١نمد حجي، ١نمد األخضر، دار الغرب اإلسبلمي، : ، تر2، جوصف إفريقيااٜنسن بن ١نمد الوزاف الفاسي،  – 80ص 
 .13، ص 1983بًنكت، 

سي، تاريخ بين زياف، ص تنال – 199، ص 1در السابق، ج٪ني بن خلدكف، اٞنص – 153، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 2
، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةبوزيا ي الدراجي،  – 31ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  – 113 – 112

 .25-24، ص 1993ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر، 
 .148، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج  .بد الوادمن قبائل زناتة ك ىم أبناء عمومة بين ع: بنو مطهر  - 3
، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج . من بطوف زناتة، كانت مواطنهم بالصحراء ٌٍب استوطنوا اٛنباؿ شرؽ تلمساف: بنو راشد - 4

315. 
التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 200، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 157، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 5

115-116. 
ـ، ك ُب عهده ازداد اضطراب دكلة اٞنوحدين كضعفت كثًننا ٣نٌا ٚنح 1242/ھ 640ـ إى 1232/ھ 630حكم من  - 6

ركجي يل تورنو، اٞنرجع السابق، ص  – 532، ص 6ابن خلدكف، العرب ج .للقبائل الزناتية باالستقبلؿ ك تأسيس دكؿ كإمارات
112-113. 
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خصاؿ أىلتو للقياـ بدكر كبًن ُب كضع األسس اٞنتينة يغمراسن بن زياف يتمٌيز بصفات ك  ككاف      
 3مغراكةك  2ٕنيز ّنواقفو اٜنربية الكثًنة، خاصة ضد قبائل بين توجٌنبد الوادم الناشئة، ك لدكلة بين ع

كما كانت لو مع بين مرين ،  ١ناكلة إلخضاعهم كضمتهم إى سلطتو منو حيث خٌرب مواطنهم ُب
باٞنغرب األقصى عٌدة حركب ككذلك مع بين حفص شرقا، كرغم ىزائمو أمامهم، كاف يدافع عن 

غربناك  اكال ٘نايتها من األخطار اٌليت كانت تتهددىا شرقا٣نلكتو ١ن
، كبدأ ُب توسيع حدكدىا على 4

لغاء سلطة اٞنوحدين على حساب أقاليم الٌدكلة اٞنوحديٌة اٌليت كانت تتداعى إى السقوط، ٌٍب قاـ بإ
كنازعو ، 5ةاٝنطبة للخليفة اٞنوحدم كذكر اٚنو ُب السكتقٌل هبا مع إبقائو على الدعاء ك استلمساف ك 

، 6القضاةالكتاب ك ك  أقاـ الٌدكلة على قواعد متينة، فأنذ الوزراءمطهر كبنو راشد، لكٌنو ىزمهم، ك  بنو
مٌكنو من توطيد ملكو كتأسيس نظم دكلة جديدة ـ ما 1282/ھ681 كاستمر عهده حٌّت  سنة

 باٞنغرب األكسط
راسن بن زياف على مها بدءنا َنٌدىم يغمعمل حكاالزيانية إقليم اٞنغرب األكسط، ك شغلت الٌدكلة ك     

 .ضم القبائل إى سلطتهمىا ك تثبيت قواعدتوسيع حدكدىا ك 
                                                                                                                                                         

التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 204، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 162، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 1
، اٞنرجع السابق، 3اٛنزائر ُب التاريخ، ج: ، ضمن كتابالّدولة الزيانية في عهد يغمراسنعطاء اهلل دىينة،  – 116 – 115
ـ، 1282-1235/ھ 681-633، الّدولة الزيانية في عهد يغمراسن دراسة سياسية و حضاريّةخالد بلعريب،  – 360ص 

، اٞنؤٌسسة الوطنية للفنوف اٞنطبعة، اٛنزائر، 1، جتلمساف في العهد الزيانيعبد العزيز فيبليل،  – 50، ص 2005تلمساف، 
بًنكت،  –، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية، دار الثقافة، اٛنزائر 1، جتاريخ الجزائر العاـعبد الٌر٘ناف اٛنيبليل،  – 21، ص 2002
العالقات الثقافية و التجارية بين المغرب األوسط والسوداف الغربي خالؿ عهد بني وت بودكاية، خمب – 148، ص 1982
- 15، ص 2006-2005، رسالة دكتوراة، قسم التاريخ، جامعة تلمساف، زياف

Charles André Julien Histoire de l’Afrique du Nord, T2, SNED, Alger, 1975, 

p.154-156- 

Brignon, op.cit, p.136. Barges (L.J.L), complément de l’Histoire des Beni-

Zeiyan Rois de Tlemcen, Paris, 1887, p.21 Sidi-Ahmed Bouali, les deux grands 

sièges de Tlemcen, ENAL, Alger, 1984, p.26. 
، 7العرب، جابن خلدكف، . اٞندية ك الونشريس من قبائل زناتة، كانت مواطنهم شرؽ تلمساف ُب منطقة: بنو توجٌن  - 2
 .471، ص (ت.د)، اٞنؤسسة الوطنية للكتاب، اٛنزائر، 2، جتاريخ الجزائر في الفديم و الحديثمبارؾ اٞنيلي،  -318ص

ن اب. من قبائل زناتة، كانت مواطنهم مشاؿ كنشريس ككادم شلف إى غاية البحر، كمن اٞنتيجة إى كادم مينا: مغراكة  - 3
 .١19نمد بن عمًنة، اٞنرجع السابق، ص  – 467، ص 2اٞنيلي، اٞنرجع السابق، ج – 50، ص7خلدكف، العرب، ج

4 - Bouali, op.cit, p.27. 
  .156Julien, op.cit, p – 53خالد بلعريب، اٞنرجع السابق، ص  -162، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 5
 .205، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج - 6
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بٌن دكلة بين مرين باٞنغرب غربنا، كصار اٜند الفاصل بينو ك كٕنكن يغمراسن من التوسع 
ريب، ُب اٛننوب الغ 2إقليم فجيجكتاكريرت ك  1األقصى كادم ملوية، كما امتٌد نفوذه إى مدينة كجدة

كسهل اٞنتيجة  كمواطن مغراكة كتوجٌن،ة كالونشريس كاٞندي 3تنسك  مازكنة أخضعكتوسع ُب الداخل ك 
أٌما جنوبنا فامتدت دكلتو حٌّت ٔنـو الصحراء، حٌّت أطراؼ مدينة َناية

4. 
 

كحاكؿ خلفاؤه تثبيت اٜندكد اٌليت كرثوىا عن مؤٌسس دكلتهم، ككاف يغمراسن قد ترؾ كصية         
 .5فتو ينصحو فيها بالتوسع على حساب األقاليم الشرقٌية، كاتقاء خطر بين مرينٝنلي
 

، توغلت جيوش بين 7كابنو أيب تاشفٌن عبد الٌر٘ناف األٌكؿ 6كُب عهد أيب ٘نو موسى األٌكؿ
بل كصلت مدينة  كحاصرهتا، 8شرقا كبلغت َناية كقسنطينة كعنابة اٜنفصيةعبد الواد ُب األراضي 

                                                 
الوزاف، اٞنصدر  -88- 8البكرم، اٞنصدر السابق، ص . ھ 440مراحل بنيت سنة  3مدينة غرب تلمساف على بعد  - 1

، ١1989نمد حجي كآخركف، مطابع اٞنعارؼ اٛنديدة، الرباط، : ، تر2، جإفريقيامارموؿ كرِناؿ،  – 12، ص 2السابق،ج
 .294ص

يط - 2 الوزاف،  –بو الواحات، ك كاف هبا ْنارة اٞننسوجات مع ببلد السوداف  إقليم مكوف من ثبلث كور كسط الصحراء ٓني
 . 133-132، ص2اٞنصدر السابق، ج

، 2البكرم، اٞنصدر السابق، ج -  ھ262مرسى صفًن أسسو الفنيقيوف للتجارة، كعٌمره اٞنهاجركف األندلسيوف سنة : تنس  - 3
 .85اٞنرجع السابق، ص  ٝنضر عبديل، -354، ص2كرِناؿ، اٞنصدر السابق، ج -35ص 

٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق،  – 188-168، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج: حوؿ توسعات يغمراسن ٬نكن الرجوع إى - 4
 .128-115التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 207 – 205، ص 1ج
 .189، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج  - 5
سياستو الداخلٌية كاٝنارجٌية كاستطاع إخضاع عٌدة أقاليم باٞنغرب  از ما ُبحككاف  ،ـ1318 – 1307/ھ707حكم من  - 6

 .132التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 215 – 213، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج. األكسط
Gaïd, les Berbères dans l’histoire, T2, Edition Mimouni, Alger (S.D), p.199-200. 

ـ،  ككاف عهده خإنة الدكر 1377/ھ737ـ ك استمٌر حّت 1318/ھ318٘نو موسى األٌكؿ سنة توى بعد قتل أبيو أيب  - 7
التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 219 – 216، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج .األٌكؿ من تاريخ دكلة بين زياف

139 – 201Gaïd, op.cit, p. 
وقل، اٞنصدر السابق، حابن . ها خصبةيار من أكركبا، ككاف هبا بساتٌن كأراضبونة، مدينة قد٬نة كاف يقصدىا التجك أ: عنابة - 8
 .61، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج – 75، ص 1ج
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ين حفص نفسها، ُب عهد أيب تاشفٌن، لكٌنها تراجعت إى حدكد َناية، ككاف ذلك تونس عاصمة ب
 .1أقصى اتساع للدكلة من جهة الشرؽ

 

تقلص تبعنا للظركؼ ن حدكد الٌدكلة الزيانية ثابتة كمستقرٌة، بل كانت ُب ٕندد ك مل تك
اصمة تلمساف، مثلما كانت ال تتجاكز ُب بعض عهودىا أسوار العكاألخطار اٝنارجٌية، ك   السياسٌية

، بل اختفت معاٞنها 2ـ1307 – 1299/ھ 706إى  ھ 699حصل أياـ اٜنصار اٞنريين ٟنا سنة 
على يد  د، إى غاية إحيائها من جديـ1337/ھ 737سنة  3هنائيا عندما ىاٗنها أبو اٜنسن اٞنريين

 .4ـ1359/ھ 760أيب ٘نو موسى الثا ي سنة 

اب شرقا إى كادم ببلد الز ٔنـو َناية ك  يانية كانت ٕنتد من٠نمل القوؿ أف حدكد الٌدكلة الز ك 
جزر بسبب بقيت ىذه اٜندكد ُب مد ك جنوبنا، ك  5من ساحل البحر مشاالن إى إقليم تواتملوية غربنا، ك 

 .كانت العاصمة مدينة تلمسافبسبب ىجمات بين مرين غربنا كبين حفص شرقنا ك 

                                                 
التنسي، اٞنصدر . 216-213، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 220، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 1

-383، ص 3، جالجزائر في التاريخ: انيٌن، ضمن كتابعطاء دىينة، العصر الذىيب للزي – 144-136السابق، ص 
 .40، ص 1عبد العزيز فيبليل، تلمساف ُب العهد الزيا ي، ج. 386

٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق،  – 194، ص 7ابن خلدكف، العرب، جعبد الر٘نن : حوؿ ىذا اٜنصار ٬نكن الٌرجوع إى - 2
اٛنزائر ُب تاريخ، : ، ضمن كتابالحصار الطويلعطاء اهلل دىينة،  -130التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 210، ص 1ج
بودكاية، اٞنرجع السابق، ص  تو خمب – 27، ص 1عبد العزيز فيبليل، تلمساف ُب العهد الزيا ي، ج -379-369، ص 3ج

24 –Bouali, op.cit, p.373-Brignon, op.cit, p.142 
بدكر كبًن ُب جهاد اٞنمالك النصرانية باألندلس، ٌٍب قاـ ُنركة   ك قاـ. ـ1351/ھ 749ـ إى 1334/ھ 732حكم من  - 3

المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن موالنا أبي ١نمد بن مرزكؽ اٝنطيب،  .كتوحيد ببلد اٞنغرب  كبًنة إلخضاع 
أبو الوليد اٚناعيل بن  –ا كما يليه 125، ص 1981كالتوزيع، اٛنزائر،  ماريا خيسوس بغًنا، الشركة الوطنٌية للنشر: ، تحالحسن
ابن  –25ص  ،1962عبد الركىاب بن منصور، اٞنطبعة اٞنلكية، الرباط، : ، تحروضة النسرين في دولة بني مريناأل٘نر، 

اٜنلل  – 389، ص 3اٛنزائر ُب التاريخ، ج : عطاء اهلل دىينة، الغزك اٞنريين، ُب كتاب  -532، ص 7خلدكف، العرب، ج
 Jean Brignon, op.cit,p149 – Bouali, op.cit, p.140 - 179اٞنوشية، ص 

كحكم أبو ٘نو موسى . 402-401، ص 9، ُب كتاب، اٛنزائر ُب التاريخ، جإحياء الّدولة الزيانيةعبد اٜنميد حاجيات،  - 4
، ارهأبو حمو موسى الزياني حياتو وآثحاجيات، . ـ ككاف سلطانا كمفكرنا كأديبنا1389-1359/ھ 791-760الثا ي من 

 .ك ما يليها  69، ص 1934للشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، 
ىو اٞننطقة الواقعة جنوب اٞنغرب األكسط على ٔنـو بػبلد السػوداف الغػريب، ككػاف عبػارة عػن ٠نموعػة مػن القصػور : إقليم توات - 5

هر بقضػية اليهػود الػيت أثارىػا الشػيخ ١نمػد بػن عبػد كاشػت الغػريب كاألكسػط، عبلقػات ْناريػة كثقافيٌػة مػع السػودافب كارتػبطكالواحػات، 
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 :دولة بني مرين بالمغرب األقصى -1-2
 

، كينسبوف إى جدىم 1أبناء عمومة بين عبد الوادقبيلة زناتة كىم  إىمرين  أصل بينيعود 
من جنوب مدينة القًنكاف إى  ٬نتد ؽاطبأنعامهم ُب القفار كالصحارم ُب ن ٩نوبوف بدكاككانوا ، 2مرين

 بالد القبلة   وبنو مرين كانوا يسكنوف:"قائبلأيب دينار ُب  كصفهم ابنك  ،3صحراء ببلد السوداف 
مكاف وجل أموالهم اإلبل والخيل وطعامهم اللحـو  فريقية وينتقلوف من مكاف إلىإزاب ن م

 .4" والتمر
 

وال يؤدوف لسلطانهم  ارال يعمروف القف" أف اٞنرينيٌن كانوا  يذكر صاحب الذخًنة السنيةك          
عالية  ممى لهمبدرىم وال دينار وال يدخلوف تحت حاكم وال سلطاف وال يرضوف بذؿ وال ىواف 

الغارات و الصيد  ث وال التجارات وال يشتغلوف بغيرر معالي سامية ال يعرفوف الحإلى  ونفوس 
وضرب  فإكراـ الضي والخيل ودأبهم الحرب وخوضاف الليل وسمتهم اإلبلجل أموالهم 

 .5"أعدائهم بالسيف
 

ُب  سجلماسة ر من فكيك إىقفالب ينية ر إقامة القبائل اٞن ٠ناؿخلدكف  كحدد عبد الر٘نن بن         
فيذكر أما ١نمد بن مرزكؽ اٝنطيب  ،6شرقا إى ببلد الزاب اتقدمو إى ملوية ُب الشماؿ كرّنا  ،اٛننوب
حيث  ،إى ناحية اٞنغرب فيها من ببلد اٛنريد تنقلوامساحات شاسعة  وإنلك بين مرينأف  اٞنسندُب 

 .7تيهرت كجهات تلمساف إىمشل ملكهم من ببلد الزاب 

                                                                                                                                                         

، منشػورات اٜنػرب، 2، طالتػاريخ الثقػافي إلقلػيم تػواتالصديق حاج أ٘ند آؿ اٞنغيلػي، : للمزيد من التفصيل انظر. الكرمي اٞنغيلي
 .243-238بودكاية، اٞنرجع السابق، ص  تو خمب  -كما يليها  27، ص2011اٛنزائر، 

 .15ص  ،1920اٛنزائر، نب، ١نمد بن ش :هنشر ،ةيفي تاريخ الدولة المرين السنية رةخيالذ مؤلف ٠نهوؿ، - 1
 .09،  ص1984، دار الرشاد اٜنديثة، الدار البيضاء ، 2، ج2ط، المغرب عبر التاريخابراىيم حركات ،  -2
 .23مؤلف ٠نهوؿ، الذخًنة السنية، ص  -3
، دار القلم 2، طـ1465-1213/  ىػ869-610 عصر المرينيتاريخ المغرب واألندلس في ال١نمد عيسى اٜنريرم،  -4

 .5-4ـ، ص 1987للنشر كالتوزيع، الكويت، 
 .24-23مؤلف ٠نهوؿ، الذخًنة السنية، اٞنصدر السابق، ص  -5
 . 167، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب ، ج -6
 . 18، ص المسندابن مرزكؽ اٝنطيب،  -7
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كتوى أمر بين مرين خبلؿ ىذه اٞنرحلة ٠نموعة من األمراء لعل أبرزىم األمًن األعذر بن         
ت )العافية بن عسكر بن ١نمد بن كرزير بن فجوس بن جرماط بن مرين اٞنعركؼ باٞنخضب، 

 ، ٍب األمًن ١نيو1(ـ1166/ىػ561ت )، ٍب ٘نامة بن ١نمد، ٍب أبو بكر بن ٘نامة ( ـ1145/ىػ540
بن أيب بكر بن ٘نامة الذم شارؾ ُب غزكة األرؾ مع اٝنليفة اٞنوحدم يعقوب اٞننصور كعقد لو على  

 .2(ـ1197/ىػ592)كامل قبائل بين مرين كتوُب متأثرا َنراحو سنة 
أكؿ من نقل بين مرين ( ـ1216-1147/ىػ614 – 542)يعترب عبد اٜنق بن ١نيو اٞنريين ك 

 .3اٞنغرب األقصىٟنم بإقامة دكلة ُب  حالة التفكًن من حالة البداكة ُب الصحراء إى
 

عرؼ بالتقول فلقيادة القبائل اٞنرينية،  مؤىبل واتصف ىذا األمًن بالعديد من الصفات جعلتك 
الورع العدؿ، فحاكلوا منذ اللحظة األكى اليت كضعوا فيها أقدامهم ُب ببلد اٞنغرب ك  كالصبلح كالربكة

اية كل ٘نعملوا على ك اب األمن ُب اٞنناطق اليت بسطوا فيها سلطاهنم األقصى أف يعملوا على استت
من نزؿ ُب جوارىم أك استجار هبم مع رغبة أكيدة ُب الوفاء بالعهود كالوقوؼ مع اٜندكد ككاف 

 .4شعارىم ُب ذلك التقول كاٜنق
 

 يوسعوف  رقعة نفوذىم ُبـ  1216/ ىػ613سنوات كحّت سنة  ثبلثطيلة   بنو مرينظل ك  
أحواؿ الصبا كانشغالو بيوسف اٞنستنصر مستغلٌن صغر سن اٝنليفة اٞنوحدم  ،اٞنغرب األقصى

من اٞنوحدين بلغ تعداده  احشد جيش ٞنا أدرؾ أف األمر بات يهدده، ك 5كجنونو عن تدبر أمر دكلتو
ف من  قبائل مكناسة كتسوؿ و مقاتلكانضم إليو  ،وديننعشرة آالؼ مقاتل بقيادة أيب علي بن كا

كالربانس كسدراتو كىوارة كصنهاجة كغًنىم من قبائل فاس كالرباط بقيادة أيب إبراىيم بن يوسف بن 
 .6اٞنرينيٌن كاستئصاٟنم ادةإبكطلب منهم اٞنستنصر  ،عبد اٞنؤمن بن علي كايل فاس

                                                 
 .13، صروضة النسرين أبو الوليد اٚناعيل بن األ٘نر،  -1
 .14ابن األ٘نر، اٞنصدر نفسو، ص -2
 .21مؤلف ٠نهوؿ، الذخًنة السنية، ص  - 3
 .15ص، ركضة النسرينبن األ٘نر، ا - 4
 .18ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص  - 5
ثقافة بًنكت، إحساف عباس، دار ال: ، تح4، ج2، طالبياف المغرب في أخبار األندلس والمغربابن عذارم اٞنراكشي،  - 6

 .251، ص 1967
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بين مرين بتقدـ اٛنيش اٞنوحدم ٥نوىم كُب ىذه الفرتة كانوا قد بسطوا  إىصلت األخبار ك ك  
 فرأكا أف يرتكوا أثقاٟنم كأمتعتهم كحر٬نهمبة، حّت ببلد بطو  الريفببلد ُب جهات كثًنة من  نفوذىم

 اٛنيشافالريف حّت ٔنفف حركتهم كيسهل عليهم مقاكمة اٞنوحدين كالتقى  منطقةُنصن تاركطا ُب 
 .1استمرت أكثر من أربعة أياـ معركةجيش اٞنوحدين بعد  اٞنرينيوف فهـز ،كورنبوادم 

 

درجة كبًنة ّنا اغتنموه من أثاث كسبلح  إىضخمت قوة اٞنرينيٌن بعد ىذه اٞنعركة كقد ت
ذلك مهاٗنة مدينة رباط تازة كًب ٟنم  كأمواؿ كخيل كعبيد كقد أصبح قوة عظيمة، فاستطاعوا بعد

 مانقساـ داخلي ىدد كياهن سرعاف ما تعرضوا إى لكن .ها بعد أف ىزموا حاميتهاياالستيبلء عل
 ريينُب نفوس بين عسكر بن ١نمد اٞن اٜنقدٓنركت عوامل ـ  1217/ػى614ففي سنة  الناشئ،

رفعت  دينالستقبلؿ بين عمهم بن ١نمد بالرياسة ُب بين مرين كٞنا حققوه من انتصارات ضد اٞنوح
قبائل عرب رياح  إىانضمامهم  إىبين عسكر بػككصل األمر  ،من شأهنم ُب ببلد اٞنغرب األقصى

على ، كالتقوا هبم 2أقول القبائل ُب اٞنغرب األقصى كأكثرىا أمواال ضد أبناء عمومتهم االذين كانو 
قتل فيها األمًن  ككقعت بينهم عدة معارؾ ،طاسترادم سبو على أمياؿ قريبة من قرية تافامقربة من ك 

 زحف اٞنرينيوف ٥نو بين عسكر ٍب ،3إدريسككلده  ـ1217/ػى614ٗنادل الثا ي  22عبد اٜنق ُب 
كفرضوا على عرب  ببل كدكاإما كاف معهم من أمواؿ كخيل ك  وامعليهم كغن كاانتصر ك كعرب رياح 

 .4يدفعوهنا كل سنة إتاكةرياح 
 

أهنى اٜنرب بٌن اٞنرينيٌن كعرب ف 5ـ1217/ػى614سعيد عثماف بن عبد اٜنق سنة  أبوتوى         
القياـ بأمر  إىكأمر شيوخ بين مرين ، على البوادم كالضواحي كاألرياؼ هذبسط نفو كسعى إى  رياح

ضم القبائل ُب بوادم اٞنغرب لُنركة كاسعة  قاـكما   ،ح اٞنسلمٌنصبل إىالدين كالدنيا كالنظر 
 .6خاصة كأف اٞنوحدين قد فقدكا سيطرهتم عليها ٕناما ،اٞنريين  النفوذإى األقصى 

                                                 
 .169، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 1
 .27مؤلف ٠نهوؿ، الذخًنة السنية، ص - 2
 .242ابن ٚناؾ العاملي، اٜنلل اٞنوشية، ص - 3
         .170، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 4
 .16ابن األ٘نر، ركضة النسرين، ص - 5
 .288،صس اٞنطرباألنيبن أيب زرع، ا - 6
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، كفشتالة، تسوؿ ،مكناسةرة، ، كزكا1ىوارة :اٞنرينيٌن ُب طاعتواليت دخلت من القبائل ك 
  .2كسدراتة، كهبلولة، كمديونة

 

ببلد فازاز كمن هبا من قبائل زناتة كغًنىم  قاـ األمًن أبو سعيد بغزك ـ1222/ػى620كُب سنة       
كما  ،3ىاجم فحص أزغار ـ1225/ػى622كُب سنة  ،بالناس األذل إٜناؽدعهم عن ر فأخضعهم ك 

كٕنلكوا  وقبائل معظمشأف اٞنرينيٌن باٞنغرب كخضعت ٟنم  مو حّت ق ـ1228/ػى625حلت سنة  إف
 .4ط الفتحبار  إىمن كادم ملوية  اٞننطقة اٞنمتدة

 

 – 638) األمًن ١نمد بن عبد اٜنقكلعل من أبرز قادة بين مرين خبلؿ ىذه اٞنرحلة  
 مكونا منجهز جيشا الذم د اٞنوحدم سعيال الذم دخل ُب حرب مع( ـ1244-1240/ىػ642
ورة التقى باٞنرينيٌن بالقرب من مدينة كسىالعرب كالرـك كاٞنصامدة ك قبائل  منرة آالؼ جندم عش
مرين كارتدكا بسرعة من  ببيناٟنز٬نة  ٜنقت، ك ـ1244/ػى642األمًن ١نمد بن عبد اٜنق  كقتلفاس 

الذين كانوا  ، الذم بايع اٜنفصيٌن 5بكر بن عبد اٜنق ه أباابايعوا أخك مناطق البوادم  إىأحواز فاس 
 كتسىن لوبن تومرت اليت أ٨نلها اٞنوحدكف كعجزكا عن ٘نايتها، كانوا يسعوف إلحياء تعاليم اٞنهدم 

د ىاٝنليفة السعيد اٞنوحدم كعا معيغمراسن بن زياف  ُب ظل ٓنالف جانب بين حفص، أف يأمن
ف أسفرت عن كقائية لتدمًن ىذا التحال لكن بين حفص سارعوا الٔناذ إجراءاتعلى قتاؿ بين مرين 

، كتعيٌن يغمراسن كاليا عليها من قبل بين ـ1243/ػى640ٌن على تلمساف أكاخر سنة ياستيبلء اٜنفص
 .6ضخ لشركطهمر حفص بعد أف 

سنة  7ةعلى مكناس فاستوى كقاد بنو مرين سلسلة من اٜنمبلت لبلستيبلء على اٞندف الكربل
 ءاالستيبل ف،أل5 كرباط الفتح 4بلس ٍب ،3فاس، ٍب 2ـ1248/ػى646تازا ٍب  ،1ـ1245/ػى643سنة 

                                                 
قبيلة بربرية من الربانس تنسب إى ىوار بن أكريغ بن برنس، كبطوهنا كثًنة، ككانت مواطنها أياـ الفتح بنواحي طرابلس : ىوارة - 1

، ٗنهرة أنساب العرب، ص. إى برقة  . 497ابن حـز
 .263-262ابن ٚناؾ، اٜنلل اٞنوشية، ص - 2
 .55، ص 2السبلكم، االستقصا، ج - 3
 .128ص ، ابن أيب دينار، اٞنؤنس - 4
 .66،صالذخًنة السنية ٠نهوؿ، مؤلف - 5
 .     428-425 ص ،5، جاٞنغرب البياف اٞنراكشي، عذارم ابن - 6
  .123، ص 5ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج .مرحلة عشرة أربعة مراكش كبٌن بينها الربعلى  باٞنغرب مدينة :مكناسة -7
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وحدين بشماؿ اٞنغرب اٞن من شأنو أف يقطع كل اتصاالتكاف على ىاتٌن اٞندينتٌن   ءاالستيبل
 .6ـ1255/ػى653 ـ1251/ػى649كذلك بٌن سنيت  ،األقصى
 

 ،تجاريةالقتصادية ك الا تهما٨نيأل 7سجلماسة كدرعة إىكجو اٞنرينيوف اىتمامهم بعد ذلك 
ة ُب صحراء اٞنغرب األقصى كاٞنسافة بينها كبٌن فاس كتلمساف كمراكش فمدينة سجلماسة متوسط
 وا، كقد ظلـ1257/ػى655 ك ـ1255/ػى653سنة  ، ككاف ذلك بٌن 8متساكية تبلغ تسع مراحل

 .ُب ىذه اٞندف مهمعلى تثبيت أقدا وفيعمل ـ1257/ػى655طيلة سنة 
 

اٞنوحدين اليت حشدىا التقت جيوش بين مرين َنيوش  ـ1260/ػى659سنة  كبداية من
ككاف ٟنذه اٟنز٬نة كقع عظيم ُب العاصمة اٞنوحدية  ،9فك فهـز اٞنوحد اٞنرتضى عند بطن كادم أـ الربيع،

بو العاصمة  جيشا ساراٞنريين األمًن يعقوب بن عبد اٜنق  ٬نضى كقت طويل حّت عبأ ـك ،مراكش
كُب اليـو الرابع ركب ُب ٗنوع  ،أياـ ثةثبل بومراكش ككصل ُب تقدمو حّت جبل ايكليز كأقاـ  اٞنوحدية

جيوش اٞنوحدين بقيادة أيب  كخرجت ،10اٞنرتضى خلف األسوار فتحصنها يجيشو أمامها كبرز عل
 .11قرابة الشهرين ٌن ُب معارؾ استمرتياٞنرين ةقاتلاٞنعركؼ بأيب دبوس ٞن إدريسالعبلء 

 

                                                                                                                                                         
، دار اٞننصور للطباعة كالوراقة، 1، ججذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالـ بمدينة فاسي ، ابن القاضي اٞنكناس -1

 . 101، ص1973الرباط، 
 .474 ،ص5جاٞنغرب، البياف اٞنراكشي، عذارم ابن -2
 102:،ص السابق اٞنصدر القاضي، بنا -3
الركماف الذم يصب ُب احمليط كىي ْناكر  رباط الفتح  إٚنها بالعجمي شبل كىي مدينة قد٬نة أزلية تقع على ضفة كادم: سال -4

 . ٠140نهوؿ، االستبصار ، ص . بينها كبٌن مراكش تسع مراحل
 .129كرِناؿ، اٞنصدر السابق، ص. بناىا اٞنصامدة على ساحل البحر احمليط  بينها كبٌن سبل كادم الركماف: رباط الفتح -5
 . 186، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -6
تعرؼ درعة بواديها  الذم ٩نرم من اٞنشرؽ إى اٞنغرب كمنبعو من جبل درف كعليو عمارة متصلة ٥نو سبعة أياـ كمنها : درعة - 7

 . ٠187نهوؿ، االستبصار، ص . أسواؽ كثًنة
 . 357عبد الواحد اٞنراكشي، اٞنعجب، ص  - 8
 .105ص السنية،الذخًنة  ٠نهوؿ، مؤلف -9

 .17ص ،2، جااالستقص السبلكم، - 10
 .108ص ،الذخًنة السنية ٠نهوؿ، مؤلف - 11



- 38 - 

 

ككصل  ،على مراكش ءيبل٠نددا لبلستتقدـ يعقوب بن عبد اٜنق  ـ1264/ػى663 سنة ُبك 
 إىعاد ٍب  ،بايعتو أكثر القبائل احمليطة باٞندينة من العرب كاٞنصامدة أحوازىا كىناؾ إىُب تقدمو 

أيب يوسف كتكشف نوايا أيب دبوس حٌن  هما، كجرت مفاكضات بينإدريسأبو العبلء  كالحقوفاس 
ين ّنا أنفقو على ذلك ُب طريقي كأنا مرين كطبوال كبنودا كتعين ينقاؿ أليب يوسف تعطيين جيشا من ب

ها تملك كإذاكاألشياخ شيعة يل  دأكثر من هبا من اٛنيوش كالقوا ىا فافز أضمن لك فتح مراكش كأحوا
، لذلك فقد سعى يعقوب بن عبد اٜنق ُب هتيئة كل 1يل يكوف بيننا ملكا مشرتكا نصفها لك كنصفها

ِنمسة  بإمدادهر أبو يوسف أكامره دفأص اكشر ملة قادىا أبو دبوس لفتح مٜنكل عوامل النجاح 
جنود بين مرين ، كأمده كذلك بكثًن من آالت اٜنرب كالقتاؿ تضخم ىذا اٛنيش كثًنا  آالؼ من
ّنراكش غافبل عن ٓنركات أيب دبوس، فكانت  الذم كافمن اٝنارجٌن على اٞنرتضى  إليو ّنن انضم

لك أليب دبوس فرصة عظيمة القتحاـ اٞندينة أسوار اٞندينة خالية من اٜنراس كاٜنامية كقد أعطى ذ
 .2ماتغبسهولة، كٕنكن من دخوٟنا من باب أ

 

رسوال يهنئو  إليوفبعث  ى أيب يوسف يعقوب،إأيب دبوس على مراكش  ءاستيبلاء نبكصلت أ
قرر أبو يوسف ف ،3لكن أبا العبلء خذلوبالفتح كيطلب منو الوفاء بالعهد الذم قطعو على نفسو 

مراكش كأحكم حصار  إىة أيب دبوس كالقضاء عليو، فحشد قوات ضخمة خرج هبا يعقوب مهاٗن
 .4اٞندينة كأطلق سرايا اٛنيش اٞنريين ُب جهات مراكش كنواحيها

 كبذلك سقطت الدكلة اٞنوحدية، ،5ـ1269/ىػ١668نـر  2ٍب دخل مراكش ُب يـو األحد 
األطلس الوسطى  اؿبمن كادم ملوية كحعلى سائر أ٥ناء اٞنغرب األقصى  كفسيطر بنو مرين يأصبح ك 

مارة مشاال حّت مراكش ككادم تنسيفت غكجباؿ  األطلنطي غربا، كمن رباط تاز اشرقا حّت احمليط 
 .جنوبا

 

كاستمرت الدكلة اٞنرينية ُب حكم اٞنغرب األقصى كتوسعت ُب اٞنغربٌن األكسط كاألدىن ُب 
لس ٞنساعدة ٣نلكة غرناطة على مقاكمة حركة عهد أيب اٜنسن اٞنريين، كما تدخلت ُب شؤكف األند

                                                 
 .304 ص ،األنيس اٞنطرب زرع، أيبابن  - 1
 . 261، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 2
 . 129ابن أيب دينار، اٞنصدر السابق، ص - 3
 . 180، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، نفسو، ج - 4
 .19ابن األ٘نر، ركضة النسرين، ص - 5
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االسرتداد النصرانية، ككانت الدكلة األكثر قوة ُب ببلد اٞنغرب اإلسبلمي خبلؿ الفرتة اٞندركسة، 
 .كسقطت بعد استيبلء بين كطاس على اٜنكم ُب مدينة فاس 

 

 :(ـ3127-3239/ىػ728-637) إمارة العزفيين بسبتة -3-1
 

 بعد خاص كبوجو الوحدين دكلة جسم أكصاؿ ُب دبت اليت كالوىن الضعف حالة شكلت
 عن سبتة كمنها العريب اٞنغرب مدف بعض لتحوؿ قويا دافعا 1ـ1212/ىػ609 سنة العقاب موقعة
 خبلص بابن اٞنعركؼ حاكمها كأرسل سبتة أىايل تقدـ إذ ، اٜنفصية لدكلةل كالئها كتقدمي طاعتها
 ٪نٍن زكريا أيب األمًن إى ىدية ٪نمل أسطوؿ ُب وابن برئاسة كفدا ـ1245/ىػ643 سنة البلنسي
 كابن البلنسي خالد أيب ابن إرساؿ اٜنفصي األمًن رد ككاف ،فيو ّنا غرؽ األسطوؿ كلكن اٜنفصي،
 ظلمو ُب ٕنادل خالد أيب بنا كلكن ،2ـ1246/ىػ644 سنة ُب كذلك سبتة ٜنكم اٟننتا ي الشهيد
 أ٘ند العباس أيب األسطوؿ قائد كبٌن بينو كالضغينة اٜنقد أثار ما كىذا ،سبتة ألىل كطغيانو
 .3الرنداحي

 للتخلص الفرصة السبتيوف كجد باٞنستنصر اٞنلقب ابنو كبويع اٜنفصي زكريا أبو األمًن توُب كٞنا
 الشهيد، ابن كتغافل خالد، أيب بن كجور ظلم من ذرعا ضاقوا أف بعد للحفصيٌن تبعيتهم من

 كحرضو العزفية األسرة أصوؿ إليو ترجع الذم 4العزُب القاسم أيب الفقيو مع الرنداحي القائد فاجتمع
 عاتقو على األمر بأخذ ككعده بيده، سبتة رئاسة كجعل شهيدال كابن خالد ابن من التخلص على

 . العزُب القاسم أبو ككافقو بنفسو اٞنهمة ىذه كٓنقيق
 

 سور على كتعليقو كقتلو خالد أيب ابن على القبض ّنوجبها ًب خطة بوضع الرنداحي كقاـ
 هبا كاستقبللو سبتة على إمارتو العزُب القاسم أبو أعلنٍب  ،5األندلس إى الشهيد ابن كنفي اٞندينة،
-1249/ىػ665-647) اٞنوحدم اٞنرتضى عمر اٝنليفة أياـ ـ1248/ىػ647 سنة ُب كذلك

                                                 
 .بق التعريف هبا ُب اٜنديث عن عوامل سقوط دكلة اٞنوحدينس - 1
 .379، ص3ابن عذارم، البياف اٞنغرب، ج - 2
. ـ1320/ىػ720أحد الرنداحي قائد األسطوؿ اٞنوحدم، ككانت أسرة الرنداحي قد تولت ىذه اٝنطة ّندينة سبتة إى غاية  - 3

 .79اٞننو ي، كرقات، ص
 ،2ح ،1978 اإلسبلمي، الرتاث إحياء الرباط، ،عياض أخبار في الرياض أزىار قرل،اٞن ١نمد بن أ٘ند الدين شهاب - 4
 .11، ص3لساف الدين بن اٝنطيب، اإلحاطة، ج – 274.ص

 .186، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 5
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 سلطة كتدىور ضعف كارأ عندما إليو بطاعتهم أىلها تقدـ حيث طنجة بضم قاـ ٍب. 1(ـ1266
 الفضل أبو القائد رأسهم على كالرماة الرجاؿ من قوة بإرساؿ فقاـ اٞنرينيٌن، قوة كظهور اٞنوحدين
 ُب الوضع توطيد كبعد. األمٌن بن ١نمد ابن يوسف كبصحبتو سبتة أعياف كبار من ككاف العباسي
 .2هاعلي كاليا األمٌن ابن كترؾ سبتة إى الفضل أبو القائد عاد طنجة،

 

 للخليفة ٍب للحفصيٌن كدعا العزُب عن كانشق بطنجة األمٌن ابن استبد سنة، مركر كبعد 
 سنة ُب كذلك العزفيٌن، طاعة إى طنجة عادت ما سرعاف كلكن ،3لنفسو كأخًنا بغداد ُب العباسي

 نواكاستوط منهم فارس ثبلٖنائة طنجة خلد األقصى اٞنغرب مرين بنو ملك أف بعد إذ ـ1266/ىػ665
 من مبلغ دفع مقابل األىايل عن أذاىم يكفوا أف منهم األمٌن ابن فطلب أىلها، على كضيقوا فيها
 ٍب ،وابن حوؿ كاجتمعوا كقتلوىم طنجة عامة عليهم فثار ،كقتلوه لو الغدر أضمركا كلكنهم ٟنم، اٞناؿ

 كعٌن ملكو، إى طنجة ادكأع كُنرا برا قواتو إليهم فأرسل ٤ندتو، كطلبوا العزُب القاسم أبا فخاطبوا
 .4أشرافها من ٗناعة كإدارهتا حكمها ُب يشاركو ٘نداف بابن يعرؼ عليها كاليا

 سنة البحرية قواتو دخلتها حيث أصيبل مدينة إمارتو إى العزُب القاسم أبو كضم         
 .5فيها كيتمنع العدك عليها يسيطر أفخشية  كقصبتها أسوارىا هبدـ كقامت ،ـ1264/ىػ663

 سنة كفاتو حّت سنة ثبلثٌن مدة العزُب القاسم أيب اإلمارة مؤسس رئاسة استمرتك          
 حكمو داـ الذم العزُب أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند حاًب أبو ابنو اٜنكم ُب خلفو ٍب. 6ـ1278/ىػ677
 كصف الذم 7العزُب أ٘ند بن ١نمد بن اهلل عبد طالب أيب ألخيو اإلمارة عن تنازؿ حيث كاحدة سنة

 معظما البأس، كشديد اٟنمة عايل كالشأف، اٟنيئة عظيم كالصيانة، اٛنبللة أىل من كاف بأنو كصف
 عليو ثار أف حدث كلكن جيدة، إدارة كأدارىا ببلده، حكم السلطاف، مطاع النظر بعيد اٞنلوؾ، عند
 ثكٓند إليهم خرج أنو سول ضدىم إجراء أم يتخذ مل كلكنو حكمو، ّنركز كأحاطوا أىلو بعض

                                                 
 .400، ص3ابن عذارم، البياف اٞنغرب، ج - 1
 .415، ص 3اٞنصدر نفسو، ج  - 2
 .34، ص3الناصرم، االستقصا، ج – 186، ص 7جابن خلدكف، العرب،  - 3
 .35-34، ص 3السبلكم، االستقصا، ج – 415، ص 3ابن عذارم، البياف اٞنغرب، ج - 4
 .402ابن أيب زرع، األنيس اٞنطرب، ص - 5
 .11، ص3ابن اٝنطيب، اإلحاطة، ج - 6
 .377، ص2اٞنقرم، أزىار الرياض، ج - 7
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: اهلل رسوؿ قاؿ: "ٟنم قاؿ حيث كتعاى، سبحانو اهلل لقضاء كسلمهم فعلتهم، عليهم كأنكر معهم
 .1"القاتل اهلل عبد تكن كال اٞنقتوؿ اهلل عبد كن
 

 ،ـ1350/ىػ705 سنة خلع حّت سنة كعشرين سبع مدة لسبتة طالب أيب حكم كاستمر         
 األ٘نر بن ١نمد األمًن من كغدر ِنيانة خلعو ءكجا ،ـ1313/ىػ713 سنة فاس ُب ٢نلوعا كتوُب

 داىم الذم األ٘نر بن يوسف بن إٚناعيل بن فرج سعيد أيب عمو ابن كجو حيث ،2باٞنخلوع اٞنعركؼ
 .3األندلس إى كنقلهم العزُب بين على كقبض كاحتلها بأساطيلو سبتة

 

 اسرتد أف بعد بلدىم إى فيوفالعز  عاد ما سرعاف بل طويبل، يدـ مل االحتبلؿ ىذا كلكن         
 فاستأذنو منها األ٘نر بين كأخرج سبتة( ـ1310-1308/ىػ710-708) سليماف الربيع أبو السلطاف

 إى عادكا ٍب. 4بفاس كاستقركا ٟنم فأذف عليو كالقدـك اٞنغرب إى بالعودة ٟنم بالسماح العزُب بنو
 حيث( ـ1330-1310/ىػ731-710) اٞنريين عثماف سعيد أيب السلطاف عهد ُب ببلدىم حكم
 من كبًن قدر على كاف كالذم ـ1310/ىػ710 سنة طالب أيب بن ٪نٍن عمر أبو اإلمارة رئاسة توى

 األمًن أف ٤ند كٟنذا األكؿ، جملدىم العزُب بين اسرتجاع على تساعد تكن مل الظركؼ كلكن الشجاعة،
 ثانيةسنة كعاد ،ـ1311/ىػ711 نةس خلع ٍب أشهر كستة سنة إال اإلمارة ُب ٬نكث مل عمر أبا

 القاسم أبو ابنو بعده من كتوى ،5ـ1319/ىػ719 سنة كفاتو حّت اٜنكم ُبكاستمر  ـ1314/ىػ714
 سنة ُب حكمو من أشهر ستة بعد خلع فقد العزُب، البيت أمراء آخر الذم كاف ٪نٍن بن ١نمد
 اٞنناصب تويل ُب كزىد مرين، لبين كاتبا كعمل فاس إى انتقل ٍب غرناطة إى كغادر ،ـ1320/ىػ720
 أف( ـ1358-1352/ىػ759-752) اٞنريين فارس عناف أبو السلطاف أراد حيث اٜنكم، ُب الكربل
 اٞنرينية باٜنضرة كاتبا يعمل كبقي كبلده، كلده عن اٞنسافة لبعد اعتذر لكنو قسنطينة، على يستعملو
 .6كفاتو حّت

 

                                                 
 433ص ،2ابن القاضي، جذكة االقتباس، ج - 1
 .288، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 2
 .82، ص3السبلكم، االستقصا، ج - 377، ص2اٞنقرم، أزىار الرياض، ج - 3
 .113، ص3الناصرم، االستقصا، ج - 4
 .377، ص2اٞنقرم، أزىار الرياض، ج - 5
  300، ص1ابن القاضي، جذكة االقتباس، ج - 6
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 يعمل كاف الذم القاسم أيب الفقيو بن علي بن ١نمد عمو بنا بعده من اإلمارة على كتغلب         
 أحواؿ اضطربت كقد ،األندلس إى رحل الذم الرنداحي ٪نٍن القائد مكاف سبتة ُب للبحرية قائدا
 كزحف الفرصة اٞنريين سعيد أبو السلطاف فانتهز العزُب، بين على األمر كاختلط عهده، ُب سبتة
 .1ـ1327/ىػ728 سنة ُب كذلك العزفيٌن إمارة كأسقط سبتة، إى بقواتو

 

 ابنو اٜنكم توى ،ـ1319/ىػ719 سنة العزُب طالب أيب بن ٪نٍن زكريا أيب األمًن كفاة بعد
 سنة خلغ إذ حكمو ُب طويبل يدـ مل لكنو العزُب، زكريا أيب بن ١نمد القاسم أبو األمًن
 أيب الفقيو بن علي بن ١نمد عمو ابن اإلمارة على كسيطر ،2غرناطة إى كانتقل ،ـ1320/ىػ720
  حواؿاأل كاضطربت الفوضى عمت كقد، لسبتة األساطيل قيادة ُب الرنداحي ٪نٍن خلف الذم القاسم

 سبتة، ٥نو كتوجو بنفسو قاده جيشا كجهز الفرصة، سعيد أبو اٞنريين السلطاف فانتهز عهده، ُب
 فركض بتقدمي سبتة أىايل كٗنوع عزُبال بنو بادرك  ،ـ1327/ىػ728 سنة ُب كذلك دخوٟنا من فتمكن
 جبايتها على العثما ي مدين فتح بن عامر حاجبو بتعيٌن قاـ الذم سعيد أيب للسلطاف كالوالء الطاعة
 كاإلقطاعات اٟندايا بتقدمي مشيختها من اٞنؤل ككافأ /فيها للنفقات األمواؿ كإخراج مبانيها ُب كالنظر
 .3ـ1328/ىػ729 سنة عاصمتو إى عاد ٍب ٟنم،
 

 العزفيٌن حكم تأرجح الزمن، من قرنا يقارب ما استمرت اليت اإلمارة ىذه دكر انتهى كبذلك         
 اليت العبلقة تلك اٞنرينية، الدكلة كبٌن بينهم العبلقة طبيعة على أثر ٣نا كالضعف، القوة بٌن فيها

 .كتبعية طاعة كعبلقة كتعاكف استقبلؿ عبلقة بٌن أيضا ىي تأرجحت
 

 ٣نا اءكالفقه اءكاألدب ويٌناللغ من العديد فيهم كبرز ، كالسياسة العلم بٌن العزفيوف كٗنع         
 . اإلمارة ىذه ُب كالعلماء للعلم اٞنتميزة كرعايتهم العلمي النشاط ٠نمل على إ٩نابا انعكس

 
 
 

                                                 
 .115، ص3الناصرم، االستقصا، ج - 1
 .11، ص3ابن اٝنطيب، اإلحاطة، ج - 2
 .115، ص3الناصرم، االستقصا، ج - 3
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 :باألندلس 1دولة بني نصر -3-3
 

غرب اإلسبلمي أكضاعا مضطربة جدا شهدت األندلس اليت تعد جزءا ال يتجزء من ببلد اٞن 
قاـ أبو عبد اهلل ١نمد بن يوسف بن ىود  ـ1217/ىػ616عقب اهنيار السلطة اٞنوحدية، ففي سنة 

كذاع صيتو كدعا للخليفة العباسي اٞنستنصر باهلل  ـ1225/ىػ625بثورة ّندينة مرسية، كبويع لو ُب 
 628ىد الدين سيف الدكلة أمًن األندلس سنة ببغداد، كالذم بعث إليو باٝنلع كاٞنراسيم كلقبو ّنجا

 .2كانضم إليو أىل إشبيلية كماردة كجياف كبطليوس ـ1231/ ىػ
 

تعرضت إمارة بين ىود للخطر النصرا ي كىـز أماـ اٞنلك ألفونسو التاسع ملك ليوف، ٍب أماـ 
اٛنزر الشرقية كباٞنقابل ىجم ملك أرغوف خا٬ني األكؿ ُنملة على .ملك قشتالة فرديناندك الثالث

 .3ـ1247/ ىػ 647كاحتل جزيرة ميورقة كيابسة كظلت منورقة بيد اٞنسلمٌن حّت سنة ( جزر البليار)
كمل يكن ابن ىود ىو الوحيد الذم حاكؿ االنفصاؿ باألندلس، فقد كاف منافسو ابن مردنيش 

 يكن ٫نشى بن ، لكن ابن ىود مل4قد أعلن إمارتو اٞنستقلة عن سلطة اٞنوحدين ُب مدينة بلنسية
، فعقد معو صلحا ٍب حاكؿ 5مردنيش بل كاف ٫نشى من تفشي خطر ١نمد بن يوسف بن األ٘نر
، كٕنكن كايل ـ1236/ىػ633شراء الصلح مع القشتاليٌن باٞناؿ الذين استولوا على مدينة قرطبة سنة 

 .6ـ1238/ ىػ635أٞنرية من اغتياؿ ابن ىود سنة 
 

د بدأ ُب توسيع رقعة نفوذه باألندلس بعد أف تسلم إمارة أما ١نمد بن يوسف بن األ٘نر فق
/ ىػ633، كدخوؿ مدينيت جياف ككادم آش ُب طاعتو سنة ـ1232/ ىػ629مدينة أرخونة سنة 

، لكنو مل يتمكن من االحتفاظ بإشبيلية كقرطبة، كدخل ُب طاعة بن ىود، لكن بعد سقوط ـ1233
                                                 

ينتسب بنو نصر إى أمًنىم األكؿ الشيخ عبد اهلل ١نمد بن يوسف بن ١نمد بن نصر بن قيس اٝنزرجي الذم يرتفع نسبو إى  - 1
 .447، ص1قرم، نفح الطيب، جاٞن – 170، ص4ابن خلدكف، العرب، ج. سعد بن عبادة أمًن األنصار باٞندينة اٞننورة

 .447-445، ص1اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 .469، ص4اٞنصدر نفسو، ج - 3
 .18، ص1993، دار اٛنيل، بًنكت، غرناطة في ظل بني األحمريوسف شكرم فرحات،  - 4
 -ىػ 629)رجي ىو الغالب باهلل مًن اٞنسلمٌن الشيخ أبو عبد اهلل ١نمد بن يوسف بن ١نمد بن نصر بن قيس اٝنز  - 5

، 1اٞنقرم، نفح الطيب، ج. كيرتفع نسبو إى سعد بن عبادة األنصارم كىو مؤسس الدكلة النصرية( ـ1273 -1232/ىػ672
 .447ص

 .169، ص4عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 6
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مام /ىػ634ل بن األ٘نر اٞندينة ُب شهر رمضاف قرطبة كثورة أىل غرناطة على كايل بن ىود دخ
، كجعلها مقرا ٜنكمو بدال من مدينة جياف كساعده ُب بسط نفوذه بنو أشقيلولة، كاستمر ـ1237

 .1ـ1273/ىػ672حكمو إى غاية 
 

كقد كاجهت اٞنملكة ُب طور نشوئها مشاكل ٗنة، لعل أ٨نها اشتداد حركة االسرتداد 
شتالة، حيث راحت جيوش القشتاليٌن تغًن على جياف كاستولوا على حصن النصرانية بقيادة ٣نلكة ق

ٍب عقد ت اتفاقية . 2، ٍب حاكلوا احتبلؿ غرناطة لكنهم مل يتمكنوا منهاـ1245/ىػ642أرخونة سنة 
 .3ىدنة بٌن الطرفٌن استغلها ابن األ٘نر لتوطيد دعائم الدكلة بالرغم من الضغوطات القشتالية

ف بن األ٘نر التوسع ُب عدكة اٞنغرب كضم سبتة إى حكمو ّنساعدة كحاكؿ ١نمد بن يوس
 .4ـ1262/ىػ660القشتاليٌن، لكنو اهنـز سنة 

كقد قاـ ابن األ٘نر بالكثًن من اإل٤نازات على الصعيد الداخلي، حيث أرسى قواعد النظاـ 
درسة ُب غرناطة كعمل على تنشيط حركة العمراف كأىم إ٤ناز لو ىو بناؤه لقصر اٜنمراء، كإقامة م

 . 5ككاف يعقد للناس كل أسبوع ٠نلسا عاما للمظامل كاٜناجات
 

كتوى بعده ابنو ١نمد اٞنعركؼ بالفقيو نظرا ٞنا ٕنيز بو من انتحالو للعلم كقراءتو للقرآف كحكم 
، ككاف على األمًن اٛنديد أف يواجو االضطرابات (ـ1302-1273/ىػ701-672)بٌن سنيت 

ة اليت أثارىا بنو أشقيلولة، كالتجأ إى طلب مساندة اٞنرينيٌن ٍب الزيانيٌن كالنصارل الداخلية كاٝنارجي
 .6القشتاليٌن، كىو بذلك قد حاكؿ إ٩ناد توازف ُب القول يضمن بو عدـ فقداف ٣نلكتو

كتوى من بعده ٠نموعة من األمراء لعل أبرزىم  ١نمد اٝنامس اٞنلقب بالغين باهلل الذم حكم 
-1361/ىػ794-762)كالثانية بٌن ( ـ1359-1354/ىػ760-755)األكى بٌن على فرتتٌن، 

                                                 
-33، ص1978ًنكت،  ، منشورات دار اآلفاؽ اٛنديدة، باللمحة البدرية لفي الدولة النصريةلساف الدين بن اٝنطيب،  - 1

47. 
 .456، ص4اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 190، ص7ابن خلدكف، العرب، ج - 2
 .22شكرم فرحات، اٞنرجع السابق، ص - 3
 .22، ص السابقاٞنرجع شكرم فرحات،  - 4
 .44لساف الدين بن اٝنطيب، اللمحة البدرية، ص - 5
 .172، ص4عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 6
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، كيعد من أشهر حكاـ بين نصر كحاكؿ اتباع الطرؽ الدبلوماسية ُب التعامل مع النصارل ( ـ1392
 .1القشتاليٌن، كعٌن لساف الدين بن اٝنطيب كزيرا لو، كبلغت الدكلة ُب عهده أكج ازدىارىا

 

، لكن اٝنطر النصرا ي كاف شديدا كمل تفلح تدخبلت 2حكم بعده كسار على ىذا النهج من
بين مرين كال بقية القول اإلسبلمية ُب حوض البحر اٞنتوسط ُب االحتفاظ باألندلس اليت ظلت 

ككانت ضربة قاسية للمسلمٌن ُب ، ـ1492/ ىػ897مهددة من طرؼ النصارل حّت سقوطها سنة 
 .كز اٜنضارة العربية اإلسبلمية ُب أكركبااٞنغرب كاٞنشرؽ، كخسارة ٞنركز من مرا 

 

 :الواقع السياسي بالمشرؽ اإلسالمي -2
 

، كمؤٌسسها ىو صبلح الدين يوسف بن 3على أنقاض دكلة الفاطميٌن الدكلة األيوبية قامت 
 .5ـ1250/ھ 648، كتوسعت ُب ببلد الشاـ كاٜنجاز، كاستمٌرت لغاية 4أيوب

األقاليم البعيدة عن مقر السلطة اٞنركزية بالقاىرة نفصاؿ باٜنصوف ك كلة من ظاىرة االمل تسلم ىذه الدٌ ك 
 .أكاخر عهدىا، ٣نٌا أتاح الفرصة لربكز اٞنماليك كاستيبلئهم على اٜنكم

 

 :دولة المماليكالتعريف ب -2-3
 

                                                 
 .115 - 110دين بن اٝنطيب، اللمحة البدرية، ص ص لساف ال - 1
 .جدكؿ سبلسة بين نصر ُب اٞنبلحقانظر  - 2
تقي . الفاطميوف إحدل طوائف الشيعة العلويٌة اإلٚناعلٌية، أٌسسوا دكلتهم باٞنغرب ٍب انطلقوا إى مصر كأسسوا مدينة القاىرة - 3

 –331، 99، 53، ص 1987بلكم، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت، ١نمد اليع: ، تحكتاب المقفي الكبيرالدين اٞنقريزم، 
 .82ػ ص 1958، مكتبة النهضة العربٌية، القاىرة، 2، طتاريخ الدولة الفاطميةحسن إبراىيم حسن، 

توى كزارة العاضد الفاطمي، كتلقب باٞنلك الناصر ٌٍب أبطل رسـو الدكلة   ىو صبلح الدين يوسف بن أيوب الكردم،  - 4
كتاب الروضتين ، (أبو شامةي )شهاب الدين اٞنقدسي . ھ589 - 567مية كحارب الشيعة من مصر كاستبد بالٌدكلة من الفاط

تقي  – 680، ص 1962سة اٞنصرية العامة، القاىرة، ؤس١نمد مصطفى زيادة، اٞنك  ١نمد أ٘ند:  ، تح1، جفي أخبار الدولتين
١نمد مصطفى زيادة، ٛننة التأليف كالرتٗنة كالنشر، القاىرة، : ، تح1ج، كتاب السلوؾ لمعرفة دوؿ الملوؾزم، يالدين اٞنقر 

 .114-41، ص 1956
عبد اٞننعم ماجد، الدكلة  38 – 6، ص (ت.د)، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، أخبار األيوبيناٞنكٌن جرجس بن العميد،  - 5

 .138األيوبية، اٞنرجع السابق، ص 
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، ـ1517-1250/ھ 922إى  ھ648كالشاـ من سنة  2مصر 1حكمت دكلة اٞنماليك
جيشها كانوا عبارة العامل اإلسبلمي ىو أف حكامها ك  ة عن غًنىا من دكؿكاٌلذم ميز تاريخ ىذه الٌدكل
العسكرم اتسم تار٫نهم بغلبة الطابع طبقة غريبة عن اجملتمع اٞنصرم، ك عن رقيق أك ٣ناليك، ككانوا 

اصطبلحات جديدة ُب اٜنكم مل تكن معركفة من قبل ُب غتياالت كاٜنركب، كإدخاؿ نظم ك االك 
 .مصر

 
 

 

 :لمماليكأصل ا -2-2
 

عرؼ استخداـ الرقيق ُب اٛنيوش اإلسبلمٌية ُب عهد الدكلة العباسٌية، عندما استكثر منهم 
، كخصص  ٟنم  األرزاؽ  من  بيت  اٞناؿ، كقد استبٌد ىؤالء باٜنكم كتسيًن 3اٝنليفة اٞنعتصم باهلل
 .4كا على اٝنليفة العٌباسير شؤكف الدكلة ك حج

   ق ُب جيشهم، كىم أٌكؿ من  أٌسس  لقواعد تربية اٞنماليك على الرقي 5كما اعتمد السبلجقة
 .6كحٌددكا عبلقتهم باٜنكاـ

                                                 
ابن منظور اٞنصرم، . من العبيد كاف ٫نتص هبا اٝنلفاء كاألمراء لتكوين فرؽ خاصة ُب جيوشهم يطلق لفظ اٞنملوؾ على فئة - 1

 .493، ص 1990، دار صادر، بًنكت، 10، مجلساف العرب
لعريش إى أسواف، كعرضها من برقة اٚنيت مصر نسبة إى مصراييم بن حاـ بن نوح،   كحٌدد   اٛنغرافيوف  طوٟنا  من رفح ك  - 2

-82، ص 1889، طبعة ليدف، المسالك و الممالكأبو القاسم عبيد اهلل بن خرٌداذبة، . ليلة ُب مثلها 40ة ُب مسًنة إى أيل
، مكتبة الثقافة 2، ط1، جواالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروؼ بالخطط المقريزيةعظ  الموا كتاب، زماٞنقري – 84

 .137، ص 1986، دار صادر، بًنكت، 5، جمعجم البلداف ياقوت اٜنموم، -18-14، ص 1987الدينية، القاىرة، 
. ، بويع بعد كفاة اٞنأموف ككاف يلقب باٞنثمن (ـ842-833/ھ 227-218)أبو إسحاؽ ١نمد اٞنعتصم باهلل العباسي  - 3

 .120-114، ص (ت.د)، مكتبة الثقافة الدينية، مصر 6، مجكتاب البدء و التاريخاٞنطهر طاىر اٞنقدسي، 
١نمد بن  – 55، ص ١2002نمد أمٌن ضناكم، دار الكتب العلمٌية، بًنكت، : ، تحالبلدافبن كاضح اليعقويب،  أ٘ند  - 4

عبد القادر ١نمد مايو، دار القلم العريب، حلب : ، تحالفخري في اآلداب السلطانية والدوؿ اإلسالمّيةعلي بن طبا طبا، 
 .228، ص 1997، (سوريا)
ؾ حكموا اٞننطقة اٞنمتٌدة من ببلد الرـك كاألناضوؿ كالشاـ إى ببلد فارس كما كراء النهر من سبللة من الرت : السبلجقة - 5

 .267، ص 26ب، جر النويرم، هناية األ -41-31، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج .ھ 432-589
حضارتين األيوبية أثر   الحضارة   السلجوقية   في  دوؿ  شرؽ العالم اإلسالمي على المىن ١نمد بدر ١نمد هبجت،   - 6

 .26-17، ص 2002، مكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة، 1، جبمصر والمملوكية
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هنج هنجهم أٌكؿ من استخدـ اٞنماليك، ك  2كاإلخشيديوف 1أٌما ُب مصر، فكاف الطولونيوف
 .3الفاطميوف
 

مٌية كتأسيس الٌدكلة كٞنا ٕنكن صبلح الدين يوسف بن أيوب من إسقاط الٌدكلة الفاط
، ككاف للظركؼ السياسٌية 4السلجوقيةٞنملوكية متبعنا ُب ذلك التقاليد على العناصر ابٌية، اعتمد األيو 

عقب كفاة ك . يٌن من اٞنماليك لتقوية جيشهمباٞنشرؽ خاصة اٜنركب الصليبٌية دافع مهم إلكثار األيوب
األيويب كجرل  صبلح الدين األيويب توزعت دكلتو إى إمارات صغًنة كاف ٪نكمها أفراد من البيت

اليك لتقوية جانبهم ضد خصومهم، التناحر فيما بينهم، ٣نٌا دفع باألمراء إى جلب اٞنزيد من اٞنم
 .5تدريبهمعلى تنشئتهم ك  عملواك 

 

تأسيس ماليك من االستيبلء على اٜنكم ك كُب أكاخر عهد الٌدكلة األيوبٌية ّنصر ٕنٌكن ىؤالء اٞن
 .دكلتهم

 

، 6تنسب إليهم الٌدكلة اٞنملوكية إى أجناس ٢نتلفة أ٨نها الرتؾ كيعود أصل اٞنماليك الذين
كمنطقة ، 1اٟنند إى ببلد القوقاز مركرا بالرتكستافٌن ك ككانت مواطنهم ُب اٞننطقة اٞنمتٌدة من مشاؿ الص

                                                 
١نمد بن يوسف الكندم، . ـ905 – 868/ھ 292على  254نسبة إى أ٘ند بن طولوف، حكموا مصر من : الطولونيوف - 1

 .34-11، ص 28ب، جر النويرم، هناية األ -240-239، ص (ت.د)، دار صادر بًنكت، والة مصر
. ـ969-935/ھ 358- 323ج اإلخشيد الذم أسس دكلتو ّنصر ك دامت من غينسبوف إى ١نمد بن ط: اإلخشيديوف - 2

تحفة ذوي األلباب فيمن حكم بدمشق  ،صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدم. 310-301الكندم، اٞنصدر السابق، ص 
، ص 1999لوصي، زىًن ٘نيداف، دار صادر، بًنكت، إحساف بنت سعيد اٝن: ، تح2، طمن الخلفاء والملوؾ والنواب

277. 
 .408، 382اٞنقريزم، اٞنقفى الكبًن، ص  – 37، ص 28النويرم، هناية األرب، ج - 3
 .95، ص 1مىن هبجت، اٞنرجع السابق، ج - 4
 .28ابن نظيف اٜنموم، اٞنصدر السابق، ص  - 5
القفجاؽ كىم اٝنفشاخ كالترت أك الططر : ككانوا عدة شعوب أ٨نها. الرتؾ من كلد ترؾ بن كومر بن يافث حسب النسابة  - 6

أبو العباس . ىم الغز الذين كاف  منهم   ملوؾ  السبلجقة، كالعبلف كالشركس أك اٛنركس كالركس كغًنىمك  كاٝنزٝنية كاٝنور
 –دار الكتاب اللبنا ي، القاىرة  –إبراىيم األبيارم، دار الكتبا اٞنصرم : ، تحنهاية األرب في معرفة قبائل العربالقلقشندم، 

، ص (ت.د)، دار صادر، بًنكت، آثار البالد و أخبار العبادين، يزكريا بن ١نمود القزك  -26-25، ص 1990بًنكت، 
 .387-386، ص 26النويرم، هناية األرب، ج – 31ابن خرداذبة، اٞنصدر السابق، ص . 580-588
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ٌن يسبوف منهم كمنطقة ُنر قزكين، ككاف اٞنسلموف منذ فتحهم ٟنذه اٞنناطق ُب عهد األموي
 .2ةاٝندمكيتخذكهنم للمهن ك 

 

توسعت على حساب األراضي السابقة الذٌكر، كثر السيب بٌن شعوب كٞنا قامت دكلة اٞنغوؿ ك 
احي برقيقهم، ، كامتؤلت أيدم تلك النو 5كاٛنركس 4كالٌركس 3ك قبائل الرتؾ، خاصة القفجاؽ

ت أصبحك باعوىم للملوؾ األيوبيٌن ّنصر، كالذين أخذكا يستكثركف منهم لتقوية كاشرتاىم التجار ك 
عصبيتهم طاٞنا   صار سبلطٌن بين أيوب يكلفوف بعض التجار َنلب ْنارة اٞنماليك ْنارة رٚنية، ك 

 .6كانوا أكرادنا غرباء عن أرض مصر
 

كأصبحت ْنارة اٞنماليك ْنارة رٚنية، كصار سبلطٌن بين أيوب يكلفوف بعض التجار َنلب         
كبيوف ٞنا كانت اشرتؾ فيها التجار األر التجارة، ك معٌينة من الرقيق ليختصوا هبا، كازدىرت ىذه أنواع 

ماليك على شواطئ البحر األسود، كامتد أنشأ البنادقة كاٛننويوف ١نطات لتجارة اٞنتدرٌه من أرباح ك 
ذلك األلباف كاألرمن كاٛنورجيٌن، ك الٌصرب ك وا يبيعوف اليونانيٌن كالسبلؼ ك كاننشاطهم إى أكركبا ك 

 .7التجارة من طرؼ البابارغم صدكر قرار ٓنرمي ىذه 
 

                                                                                                                                                         
، حدىا من الصٌن إى ُنر قزكين، ككانت أرضها مليئة بقبائل الرتؾ الذين كانوا اسم جامع ٛنميع ببلد الرتؾ: التركستاف - 1

 .514القزكيين، اٞنصدر السابق، ص . يعيشوف على النهب كالصيد كالغارات
 .799-798، ص 5ابن خلدكف، العرب، ج - 2
. سية معناىا النازح من سفح اٛنبلركجكالقبجق كلمة . القفجاؽ أك القبجاؽ فرع من األتراؾ كانت مساكنهم جنوب ركسيا - 3
 .633، ص 1يزم، السلوؾ، جر اٞنق

، اٞنصدر القزكيين – 154ابن خرداذبة، اٞنصدر السابق، ص . البة كانوا يعيشوف مشاؿ ُنر فركين كغربوقالٌركس قـو من الص - 4
، 10، مجؼ اإلسالمّيةار عرة المئاد ،أ٘ند الشتاكم – 79، ص 3ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج – 586السابق، ص

 .223، ص (ت.د)مصر، 
 .اٛنركس جنس من الرتؾ تنسب إليهم دكلة اٞنماليك اٛنراكسة - 5
 – 210، ص 1999، اٞنكتبة العصرية، بًنكت، ةار بٚنًن ط: ، تحنزىة األناـ في تاريخ اإلسالـصاـر الدين بن دقماؽ،  - 6

 .803، ص 5ابن خلدكف، العرب، ج
 – 12، ص 1964، مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، القاىرة، دولة سالطين المماليك ورسومهم في مصر عبد اٞننعم ماجد، - 7

 .26-25، ص 1982، دار اٜنداثة، بًنكت، 2أنطواف خليل ضومط، الدكلة اٞنملوكية، ط
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منها كانوا ينقلوف إى ، ك 2كاإلسكندرية 1ككاف اٞنماليك يصلوف إى اٞنوانئ اٞنصرية خاصة دمياط      
نوا بعد ما يقتنيهم السبلطٌن كاألمراء كا، ك 3القاىرة أين خصصت أماكن لبيعهم حسب أٖناهنم

يدرٌبوف كفيو يتعلموف اٝنط كالقرآف، ك ية ىو عبارة عن مدرسة عسكر يلحقوف ّنكاف يسمى الطباؽ، ك 
الفركسية كركوب اٝنيل كالقتاؿ بالسيف كالرمح، ككاف يشرؼ عليهم أساتذة ك على فنوف اٜنرب 

يسلم لو سبلح كفرس بعدىا يعتق اٞنملوؾ ك تعليمهم نظامنا دقيقنا جٌدا، ك متخصصوف يتبعوف ُب 
الرٌتب حٌّت يصلوف مرتبة اإلمارة اٌليت كانت  إقطاع يبقى ملكا لو، ٍبٌ يرتقى اٞنماليك ُبكلباس خاص ك 

 .4حّت السلطةظائف العليا ُب الببلط كاٛنيش ك هتيؤىم للو 
 

 :قياـ دولة المماليك -2-1 
 

كاف السلطاف صبلح الدين األيويب ء اٞنماليك ٓنت حكم األيوبيٌن، ك كانت مصر قبل ٠ني
كثركا من جلب اٞنماليك، كاختص منهم ٌٍب خلفاؤىم من بعدىم قد أ 5كأخيو اٞنلك العادؿ أيب بكر

باٞنبالغة ُب ذلك، حّت أصبح عاٌمة جيشو كخاصتو من اٞنماليك  6اٞنلك الصاّب ٤نم الدين أيوب

                                                 
 أكركبا، ك كاف من أشهر اٞنوانئ اٞنصرية على البحر الركمي كعلى جانب النيل، ككانت ٢نرج التجارة اٞنصرية إى: دمياط - 1

ابن حوقل،  – 225-213، ص 1اٞنقريزم، اٝنطط، ج. يقصدىا التجار البنادقة  باٝنصوص، كاشتهرت بصناعة السكر
 .193القزكيين، اٞنصدر السابق، ص  – 152، ص 1اٞنصدر السابق، ج

، 1اٞنقريزم، اٝنطط، ج. مصر اٞنملوكية ثغر مصر على البحر الركمي، كإحدل أكرب اٞنراكز التجارية كالثقافية ُب: اإلسكندريّة - 2
 .182، ص 3ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج – 175-87ص 

 .26أنطواف خليل، اٞنرجع السابق، ص  - 3
، دار المماليكالسيد الباز العريين،  – 803، ص 5ابن خلدكف، العرب، ج – 525-524، ص 2، جؾاٞنقريزم، السلو  - 4

 .264 – 84ص  ،1967النهضة العربية، بًنكت، 
ابن نظيف . ـ1218/ھ615كتوُب سنة . ـ1143/ ھ540اٞنلك العادؿ سيف الدين أيب بكر بن أيوب كلد سنة  - 5

األصفها ي، الفتح القسي، ص  – 79-78، ص 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج – 28اٜنموم، اٞنصدر السابق،      ص
 .9، ص 29ويرم، هناية األرب، ج الن. 406الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب،  ص – 363 – 360

ـ كتوُب سنة 1203/ھ603اٞنلك الصاّب ٤نم الدين أبو الفتوح بن السلطاف الكامل ١نمد بن اٞنلك العادؿ، كلد سنة  - 6
ابن   –339-296، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ،ج. ـ إى غاية كفاتو1239/ىػ637ـ،   ككانت مٌدة حكمو من1248/ھ 647

سير مشس الدين الذىيب، . 268، ص 29النويرم، هناية األرب، ج  – 177 – 153، ص 13 كثًن، اٞنصدر السابق، ج
 .448-445، ص (ت.د)خًنم سعيد، اٞنكتبة التوفيقية، القاىرة، : ، تح16، ج أعالـ النبالء
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إحدل جزر النيل قرب فسطاط مصر، اٌليت بنهاىا ب 1الذين ٚناىم البحرية ك أسكنهم معو ُب القلعة
ركن الدين ك  3كفارس الدين أقطام اٛنمدار 2 يعز الدين أيبك اٛناشنكًن الرتكما: كاف من كربائهمك 

 . 4بيربس البندقدارم
 

 647قد أبلى ىؤالء اٞنماليك الببلء اٜنسن ُب قتاؿ الفرنج الذين استولوا على دمياط سنة ك 
كانت ىذه اٜنملة رؼ باٜنملة الصليبٌية السابعة، ك فيما ع 5بقيادة ملكهم لويس التاسع ـ1248/ ھ

ـ، ككصلت 1248أكت  25/ ھ 646ٗنادم أكى  4سيليا بفرنسا ُب قد انطلقت من ميناء مر 
، دخل الفرنج اٞندينة دكف قتاؿ بعدما ىجرىا أىلها، ك ـ1249جويلية /ھ 647صفر  21دمياط ُب 

نظم منها دفاعو ك  6بقيت بدكف دفاع، فقاـ اٞنلك الصاّب ٤نم الدين أيوب َنمع قواتو ُب اٞننصورةك 
ـ بعد أف عهد البن 1249نوفمرب  22/ھ 647ليل ُب شعباف توُب بعد ذلك بقرغم مرضو، ك 

 .7تورانشاه بوالية العهد
 

                                                 
. مقر اٜنكمبنيت على جزيرة الركضة، ك ٓنوؿ إليها كرسي اٞنلك بعدما كانت قلعة اٛنبل اليت بناىا صبلح الدين ىي  - 1

، مطبعة ٛننة 3، جصبح األعشى في صناعة اإلنشاء، أبو العباس القلقشندل، 236-201، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج
 .368، ص 1985التأليف كالرتٗنة كالٌنشر، القاىرة، 

ّت صار جاشنكًننا الصاٜني، كاف من ٣ناليك الصاّب ٤نم الدين أيوب، كترقى ُب الوظائف ح اٞنعز عز الدين أيبك الرتكما ي  - 2
النجـو الزاىرة أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، . خوفا من السم. أم اٞنتصدم لذكؽ اٞنأكوؿ ك اٞنشركب السلطا ي

النويرم، هناية  – 4، ص (ت.د)إبراىيم علي طرخاف، اٞنؤٌسسة اٞنصرية العامة، القاىرة : ، تح7، جفي ملوؾ مصر والقاىرة
 .419ػ ص  29األرب، ج 

ك كاف . ـ1252/ھ 652كاف من فرساف ٣ناليك الصاّب أيوب، أقطع اإلسكندرية كمات مقتوال سنة : فارس الدين أقطام - 3
، ص 4القلقشندم، صبح األعشى، ج – 429، ص 29ٗنادارنا  أم اٌلذم يتوى إلياس السلطاف ثيابو النويرم، هناية األرب، ج

 .451، ص 17ىيب، اٞنصدر السابق، جالذ -812، ص5ابن خلدكف، العرب، ج – 20
 .210ابن دقماؽ، اٞنصدر السابق، ص   - 4
ـ، قاـ ُنملة صليبية على دمياط، 1214/ ھ  612اٞنلك لويس التاسع ك كاف يلقب بريدافرانس عند اٞنسلمٌن، كلد سنة  - 5

ستيفن  – 62، ص 17الذىيب، اٞنصدر السابق، ج. ـ1270/ھ 669ك أخرل على تونس مات خبلٟنا بالطاعوف سنة 
 .453رنسيماف، اٞنرجع السابق، ص 

كصارت , ـ 1218/ھ 615ـ عندما ملك الفرنج دمياط للمرة األكى سنة 1218/ھ 616مدينة بناىا اٞنلك الكامل سنة  - 6
، ص ابن نظيف اٜنموم، اٞنصدر السابق – 231، ص 1اٞنقريزم، اٝنطط، ج. مدينة كبًنة هبا اٜنمامات كالفنادؽ كاألسواؽ

 .212، ص 5ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج -71-72
 .337، ص 29النويرم، ج – 939، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 38ابن العميد، اٞنصدر السابق، ص  - 7
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كتمت خرب موت زكجها، كأرسلت ُب استدعاء األمر ك  1تدبٌرت زكجة اٞنلك الصاّب شجر الٌدر      
كتسرب خرب موت اٞنلك الصاّب إى لويس . تورانشاه اٌلذم كاف حاكما بإحدل اٜنصوف مشاؿ العراؽ

لوف اٞندينة، عندئذ ظهر اٞنماليك البحرية، فرتكوا الصليبيٌن يدختو إى اٞننصورة، ك ، فسارع بقواالتاسع
 .2ىزموىمفتاىوا ُب أزقتها كانقٌضوا عليهم ك 

 

 648ُب احملـر  3ٞنا قدـ اٞنلك تورانشاه، اصطدـ اٞنماليك بالفرنج مرٌة أخرل ُب فارسكورك       
، كًٌب 4أسر ملكهم لويس التاسع كسجن باٞننصورةكثًن ك م القتل منهـ، ك ىزموىم ك 1250أبريل /ھ

رغم ىذه االنتصارات اٌليت حققها اٞنماليك، فإٌف الصليبية السابعة على مصر، لكن ك إفشاؿ اٜنملة 
طالبها ّناؿ أبيو كىدد شجر الٌدر ك  اعتقل الكثًن منهمرانشاه أعرض عنهم كأساء إليهم ك اٞنلك تو 

اتٌفقوا على قتلو كنفذكا ، كنفركا منو ك ٞنماليك من أفعالو اٌليت أضٌرت هبم كثًننااٞنلك الٌصاّب، فاستاء ا
 .5بقتلو انقرضت دكلة بين أيوبـ، ك 1250مام /ھ ١648نـر  29ذلك ُب 

 

الٌدين أـ خليل ملكة  اتفق اٞنماليك البحريٌة على إقامة زكجة اٞنلك الصاّب شجر الٌدر عصمة      
رتبوا األمًن عٌز الٌدين أيبك الرتكما ي ـ، ك 1250/ھ 648صفر  10حلفوا ٟنا ُب على مصر، ك 
 .6نائبا للسلطنةد كرباء اٞنماليك مقدما للعسكر ك الصاٜني أح

 

                                                 
، 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج. أصلها تركي، كانت ١نظية عند اٞنلك الصاّب ك أ٤نبت منو ابنا اٚنو خليل مات صغًننا - 1

المنهل ابن تغرم بردم،  -362، ص 29النويرم، هناية األرب، ج  – 361، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 199ص 
بدر الدين العيين،  -219، ص1990، ١نمد أمٌن، مطبعة دار الكتب، القاىرة: ، تح6، جالصافي والمستوفى بعد الوافي
 .165، ص1978لقاىرة، ١نمد أمٌن،دار الكتب، ا: ، تح1، جعقدالجماف في تاريخ أىل الزماف

ابن العميد، اٞنصدر السابق، ص  – 351، ص 1اٞنقريزم السلوؾ، ج – 180، ص 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج  - 2
، دار النهضة مصر و في الشاـ عصر األيوبيين والمماليكعبد الفتاح عاشور،  -356السيوطي، تاريخ اٝنلفاء، ص  – 38

، دراسة في تاريخ األيوبيين والمماليكعبد العزيز سامل، سحر السيد عبد العزيز سامل،  – 111، ص 1972العربٌية، بًنكت، 
 . 176، ص 1997مؤسسة شباب اٛنامعة، اإلسكندريٌة، 

 .227، ص 4ياقوت اٜنموم، معجم البلداف، ج. من قرل مصر قرب دمياط - 3
، 6ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 356، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 355، ص 29النويرم، هناية األرب، ج - 4

 .178، ص 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج  – 367ص 
، 29النويرم، هناية األرب، ج – 361 – 353، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج  - 38ابن العميد، اٞنصدر السابق، ص  - 5

 .360ص 
 .4، ص 7النجـو الزاىرة، ج ابن تغرم بردم، – 363 – 362، ص 29النويرم، هناية األرب، ج  - 6
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ٌطب باٚنها على منابر مصر الٌدر تدبٌر أمور الٌدكلة، ك توٌقع على اٞنناشًن، ككا جركانت شك       ف ٫ني
تنازلت لو على ٌكجت األمًن عٌز الدين أيبك، ك تز ـ، 1250/ھ 648ربيع ثا ي  29ُب كالقاىرة، ك 

السلطنة بعدما حكمت ٞنٌدة ٖنانٌن يومنا
يوبٌية كانت فرتة حكمها الفاصل بٌن سقوط الٌدكلة األ، ك (1)

إف كاف بعض اٞنؤرخٌن يضعها على رأس قائمة سبلطٌن اٞنماليك بالديار كقياـ دكلة اٞنماليك، ك 
 .2اٞنصرية

 :دولتا المماليك -2-3
دكلة اٞنماليك ٌن، ٨نا دكلة اٞنماليك البحرية ك م دكلة اٞنماليك تار٫نيا إى عصرين أك دكلتتقس
 .اٛنراكسة
 

 : ـ3182-3211/ه 783-638: دولة المماليك البحرية -2-3-3
 

ىم الذين اختص هبم غلب حكامها كانوا من أصل تركي، ك كتسمى أيضا بالدكلة الرتكية ألف أ      
 أسكنهم معو ُب قلعة جزيرة الٌركضة ُبلدين أيوب كاعتمد عليهم ُب توطيد ملكو ك اٞنلك الصاّب ٤نم ا

 .3كانوا دكف األلف ٣نلوؾهنر النيل كٚنٌاىم البحرية، ك 
 

سلطاننا، أكٟنم السلطاف عز الدين أيبك الرتكما ي الصاٜني  24ككاف عدد سبلطٌن ىذه الٌدكلة       
ٞنلك السلطاف الصاّب صبلح الدين حاجي  بن  آخرىم اـ، ك 1250/ ھ 648اٌلذم توى سنة 

 784شعباف  بن  حسٌن  بن  الناصر  ١نمد  بن  قبلككف   اٌلذم   خلعو  اٛنراكسة سنة 
 .4ـ1381/ھ
 

                                                 
 .195-194ابن دقماؽ، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .363، ص 1السلوؾ، ج: انظر ". كىي أٌكؿ من ملك مصر من ملوؾ الرتؾ اٞنماليك: "يقوؿ عنها اٞنقريزم - 2
اللبنا ي،  ، دار الكتابالتعريف بابن خلدوف ورحلتو شرقا و غرباابن خلدكف،  – 236، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 3

 .1143،  ص1981بًنكت، 
، اٞنطبعة العامرية، مصر، عجائب اآلثار في التراجم واألخبارعبد الر٘ناف اٛنربٌب،  – 240، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4

 .20،       صھ 1322
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 657الدين قطز اٌلذم توى اٜنكم سنة  فكاشتهر من سبلطٌن ىذه الٌدكلة اٞنظفر سي      
أٌف ك أنٌو ابن أخت خوارـز شاه جبلؿ الٌدين  ذكر بعض اٞنؤرخٌن، ك 1ىو ثالث ملوكهمـ، ك 1259/ھ

 زحف  أكقفت    اٌليت، ، ك ُب عهده كقعت معركة عٌن جالوت بأرض فلسطٌن2اٚنو األصلي ١نمود

  اٞنظفر  ، كٕنكن3ـ1260/ھ 658رمضاف   25 اٛنمعة   يـو  ُب  اٞنصرية  الٌديار ٥نو  التتار   
مشق، كعند عودتو إى مصر اغتيل شاـ، حٌّت دخل دكثًن من أراضي ال   ٓنرير  من   عقبها  قطز 
ٌدكلة اٞنملوكية ، اٌلذم يعد اٞنؤٌسس الفعلي لل4توى اٜنكم مكانو اٞنلك الظاىر بيربس البندقدارمك 

يلٌقب ُب عهده توسع نفوذ اٞنماليك إى ببلد الشاـ كاٜنجاز، كصار الظاىر بيربس ككاضع نظمها، ك 
، كلعٌل أىم عمل قاـ بو ىو إحياؤه لرسـو 5كاألقطار اٜنجازيٌة د الشاميةالببلبسلطاف الٌديار اٞنصريٌة ك 

ـ بعد ما اختفت معاٞنها منذ ٔنريب بغداد على يد 1261/ھ 659اٝنبلفة العٌباسٌية بالقاىرة سنة 
كأمسى اٞنسلموف ُب العامل ُب ، 6كقتل اٝنليفة العباسي اٞنستعصم باهلل ،ـ1258/ھ 656اٞنغوؿ سنة 

                                                 
ابق، ص ابن دقماؽ، اٞنصدر الس – 469، ص 29النويرم، هناية األرب، ج – 48ابن العميد، اٞنصدر السابق، ص  - 1

زبدة الفكرة بيربس الدكادار،  – 417، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 72، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 254
 .72 – 71، ص 2001زبيدة ١نمد عطا، عٌن للدراسات كالبحوث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، القاىرة، : ، تحفي تاريخ الهجرة

 .456الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب، ص  – 453، ص 17الذىيب، اٞنصدر السابق، ج - 2
، المختصر في أخبار البشرأبو الفداء اٞنلك اٞنؤيد، : انظر. أسهبت اٞنصادر التار٫نية ُب ذكر ىذه اٞنعركة أل٨نيتها التار٫نية - 3
بن ا – 455الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب، ص  – 314، ص ١1997نمود ديوب، دار الكتب العلمية، بًنكت، : ، تح2ج

 -263ابن دقماؽ، اٞنصدر السابق، ص  – 79، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 53العميد، اٞنصدر السابق، ص 
النويرم، هناية األرب،  – 222-220، ص 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج – 429-427، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج

١نمد مصطفى، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، : ، تح1، جربدائع الزىور في وقائع الدىو ابن إياس،  – 472، ص 29ج
 .363السيوطي، تاريخ اٝنلفاء، ص  – 306، ص 1983القاىرة، 

 مك بو ٚني البندؽ دار ( ھ 684ت )أصلو تركي، أخذ من ببلده كبيع بدمشق ك اشرتاه األمًن عبلء الدين أيدكٌن الصاٜني  - 4
سلطاف، ٍب صار من ٣نالك الصاّب ٤نم الدين أيوب الذم اعتقو ك قدمو على طائفة أم الذم ٪نمل جراكة البندؽ خلف حضرة ال

ابن تغرم بردم، النجـو . اٛنمدارية ٞنا كاف لو من الفطنة     كالذكاء كحضر كاقعة دمياط، كىو الذم قتل سيف الدين قطز
 – 222، ص 13سابق، جابن كثًن، اٞنصدر ال - 436، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 25-94، ص 7الزاىرة، ج

 15، ص 30النويرم، هناية األرب، ج – 307، ص 1ابن إياس، بدائع الزىور، ج – 458الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب، ص 
 .458، ص 5القلقشندم، صبح األعشى، ج –
 .94، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 83بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  - 5
ـ، استوى ىوالكو على بغداد ك قتلو 1242/ھ 640عبد اهلل اٞنستعصم باهلل آخر خلفاء بين العبٌاس بويع سنة ىو أبو أ٘ند  - 6

ابن كثًن، اٞنصدر  – 129-126، ص 7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب ، ج. قتلو مع ٗنلة كبًنة من سكاف اٞندينة ك خٌرهبا
فؤاد  -355السيوطي، تاريخ اٝنلفاء، ص  – 317بق، ص ابن طباطبا، اٞنصدر السا          – 160، ص 13السابق، ج
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 عتادكه منذ عهد  الٌرسوؿ  صلى اهلل عليو كسلم، كاستغل الظاىر بيربس فرصة كصوؿ أحدموقف مل ي
فأرسل ُب استدعائو  1ىو األمًن أ٘ند بن الظاىر بن الناصر العباسيأبناء البيت العباسي إى دمشق ك 

لعلماء و ٠نلسنا بالقلعة، كٗنع القضاة كاعقد لًنة كإكراـ، ك إى مصر، كاستقبلو السلطاف ُنفاكة كب
األمراء ليشهدكا بصحة ثبوت نسب ذلك األمًن إى آؿ العٌباس، كبعد إثبات نسبو بايعو السلطاف  ك 

العلماء كسائر الٌناس، كما قاـ اٝنليفة بدكره ة جديد كتلقت باٞنستنصر باهلل، كتبعو القضاة ك كخليف
الزعامة الركحية على بذلك صار للمماليك شرؼ ، ك (2)بتقليد الظاىر بيربس السلطنة كسط حفل كبًن

 .العامل اإلسبلمي بعدما صارت عاصمتهم مدينة القاىرة مقٌر رٚنيا للخلفاء العباسيٌن
 

ٕنكن من صوف الشاـ من بقايا الصليبيٌن، ك ٌٍب قاـ الظاىر بيربس ُنركة كاسعة لتحرير ح
 676تو سنة ، كاستمٌر عهده حٌّت كفا3نوابو فيهاحصوف أخرل ككضع عٌمالو ك  طردىم كمناصفتهم ُب

 .4ـ1279/ھ
تاسع ملوؾ البحرية عصر األكج ُب اٜنكم  1ك يعترب عهد السلطاف الناصر ١نمد بن قبلككف      

 693اٞنملوكي ّنصر، ككانت فرتة حكمو األطوؿ بٌن سبلطٌن اٞنماليك، حيث امتٌدت من 

                                                                                                                                                         

، 8، مجمجلة المورد، (ھ656)رشيد عبد اهلل اٛنميلي، ٘نلة ىوالكو على بغداد  – 249عبد اٞنعطي، اٞنرجع السابق، ص 
 .64-62، ص 1919، بغداد 4ع
الشاـ، كىو اٝنليفة الثامن كالثبلثوف من ، كاف معتقبل ببغداد ٌٍب ٤نا إى (ـ1263/ھ 660ت )ىو أبو القاسم أ٘ند الظاىر  - 1

السيوطي، تاريخ  -394السويدم، اٞنصدر الٌسابق، ص  – 432، ص 16الذىيب، اٞنصدر الٌسابق، ج. خلفاء العباسيٌن
 .365اٝنلفاء، ص 

ابن دقماؽ، اٞنصدر السابق، ص  – 86بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  – 895، ص 5ابن خلدكف، العرب، ج - 2
كيرل بعض اٞنؤرخٌن أٌف إعبلف الظاىر بيربس للخبلفة العٌباسٌية بالقاىرة كاف  . 29، ص 30النويرم، هناية األرب، ج – 276

 – 634، ص 6ابن خلدكف، العرب، ج: انظر. كرد فعل على إعبلف اٞنستنصر اٜنفصي للخبلفة بتونس كمبايعة شريف مكة لو
، مؤٌسسة شباب في تاريخ المغرب و األندلسأ٘ند ٢نتار العبادم، .  316-315ابن أيب دينار، اٞنصدر الٌسابق، ص 

ك مل تكن للخلفاء العباسيٌن بالقاىرة سلطة تذكر سول ذكرىم ُب اٝنطبة ك  – 125، ص 2003اٛنامعة، اإلسكندرية، 
 .397السويدم، اٞنصدر السابق، ص : انظر. السكة

: ، تح1، جفوات الوفيات و  الذيل عليها١نمد بن شاكر الكتيب،  –ا ك ما يليه 229، ص 30النويرم، هناية األرب، ج - 3
مسيرة الجهاد عزمي عبد أبو علياف،  – 166، ص ١1951نمد ١ني الدين عبد اٜنميد، مكتبة النهضة اٞنصرية، القاىرة، 

 .69 – 27، ص 1995، دار النفائس، عماف، اإلسالمي ضد الصليبيين في عهد المماليك
اٞنقريزم، السلوؾ،  – 177، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 160-159ادار اٞنصدر السابق، ص بيربس الدك  - 4
 .369، ص 30النويرم، هناية األرب، ج – 636، ص1ج
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.  2كثوراتـ ، كٔنللتها  عٌدة  اضطرابات سياسٌية 1341/ھ 741ـ حّت  كفاتو  سنة  1295/ھ
، ك كقد أكثر ىذا السلطاف من جلب ا النظم خاٌصة نيابة أبطل كثًننا من ٞنماليك خاٌصة من ببلد الٌرـك

كىاداه امتٌد نفوذه من ببلد اٞنغرب  إى الشاـ كالنوبة كاٜنجاز كالسوداف، السلطنة كتفٌرد باٜنكم، ك 
، كاستمٌر اٜنكم ُب ذرٌيتو 3اٞنغربكالٌرـك ك  جاإلفرنصٌن كاٜنبشة  كالتكركر كالرتؾ ك راسلو ملوؾ اٟنند كالك 

 .4حّت قياـ دكلة اٛنراكسة
 

 :ـ3137-3182/ه 921-783: دولة المماليك الجراكسة -2-3-2
ٚنيت ىذه الٌدكلة باسم اٛنراكسة أك الشراكسة ألٌف سبلطينها كانوا من جنس اٛنركس، كما  

 .5طن مؤٌسسوىاتسمى بالربجية أيضا نسبة إى أبراج القلعة أين كاف يق
، اٌلذم أراد تكوين طائفة 6كنشأت فرقة اٞنماليك اٛنراكسة ُب عهد السلطاف اٞننصور قبلككف

جديدة من اٞنماليك تكوف موالية لو دكف غًنه من األمراء اٞننافسٌن لو، فكٌوهنا من جنس اٛنركس 
 عدادنا كبًنة منهم شرقي البحر األسود، بعدما اشرتل أكانوا ينتشركف مشاؿ ُنر قزكين ك   اٌلذين

تهم كتدريبهم فنوف الفركسٌية، تعهدىم بنفسو، كأشرؼ على تربي، ك 7كأسكنهم َنواره ُب أبراج القلعة

                                                                                                                                                         
البدر ١نمد بن علي الشوكا ي، . فرتات بٌن عزؿ ك عودة  3سنوات على  9ـ، كحكم ك عمره 1286/ھ 684كلد سنة  - 1

النويرم، هناية األرب،  – 235-236، ص ھ 1348، مطبعة السعادة، القاىرة 2، جبعد القرف السابع الطالع بمحاسن من
، ص 1992، مؤٌسسة شباب اٛنامعة، اإلسكندريٌة، في التاريخ األيوبي و المملوكيأ٘ند ٢نتار العبادم، . 7، ص 31ج

250. 
 .215-204سعيد عبد الفتاح عاشور، مصر ك الشاـ، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .119 – 63، ص 8القلقشندل، صبح األعشى، ج - 3
 .240-239، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
١نمد عابدين، سليم حسن، : ، ترتاريخ دولة المماليك في مصرالسًن ك ليم موير،  – 241، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 5

 .40، ص 1995مكتبة مدبويل، القاىرة 
دينار ُب مصر فسمي باأللفي، ٍب ملكو الصاّب أيوب كترقى إى رتبة أتابك العسكر ُب عهد أصلو من القفجاؽ، ك بيع بألف  -6

بيربس الدكادار، اٞنصدر : انظر. ـ1280/ھ 679العادؿ  سبلمش بن الظاىر بيربس، كازداد نفوذه حّت اختًن سلطانا سنة 
 – 361، ص 1إياس، بدائع الزىور، ج ابن – 292، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزٌاىرة، ج – 178-176السابق، ص 

العبادم، ُب التاريخ  – 27-15، ص 1998، مكتبة مدبويل، القاىرة، 2، طالسلطاف المنصور قالووف١نمد إٚناعيل اٜنداد، 
 .233األيويب ك اٞنملوكي، ص 

اد، اٞنرجع السابق، ٚناعيل اٜند – 327، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 241، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  - 7
 .43-42ص 
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سبعة آالؼ ة آالؼ ك الطعاـ، كاٞنلبس، كبلغ عددىم ُب هناية عهده ما بٌن  ثبلثكأغدؽ عليهم اٞناؿ ك 
 .٣1نلوؾ

 

ثر أبيو، كاشرتل حوايل ألفي ٣نلوؾ جركسي، بن اٞننصور أ 2اقتفى السلطاف األشرؼ خليلك       
ساعدىم على ذلك ٚناح السلطاف ع أمراؤىم إى السلطنة كاٜنكم، ك فأصبح اٛنراكسة قٌوة كبًنة كتطل

خليل ٟنم بالنزكؿ من أبراج القلعة إى القاىرة فاختلطوا بغًنىم من اٞنماليك كشاركوا ُب الٌصراع الذم  
 .3ة حوؿ اٜنكمكاف قائما بٌن الطوائف اٞنملوكيٌ 

كحدث بينهم صراع خطًن أنذ أبعادنا عنصرية ألتراؾ، ااصطدـ اٛنراكسة باٞنماليك 
، الذم كاف ٬نتاز بالذكاء 5برز من بٌن األمراء اٛنراكسة شخصٌية برقوؽ اٛنركسي العثما ي، ك 4كطائفية

البحريٌة، كرسم بالذكاء ك قوة التدبًن، فاستغل الفوضى السياسٌية اٌليت حدثت ُب أكاخر عهد اٞنماليك 
تويل منصب ىاـ رب األمراء الكبار بعضهم ببعض، ك العمل ُب اٝنفاء على ض: خطٌة مبنية على 

 .٬6نكنو من التحكم ُب اٛنيش، ك إخفاء تعٌصبو لعنصره
 

إى إمرة مائة  1، ٌٍب رقٌاه األمًن يلبغا الناصرم7كشرع برقوؽ ُب تنفيذ ٢نططو، فرتقى إى أمًن طبلخانة
مٌهد للقضاء على أصحابو كمنافسيو، ابكا على العسكر كقائد للجيش، ك ، ٌٍب صار أت2فكتقدمة أل
 .3استغل ٗنيع الفرص اٞنتاحة للوصوؿ إى اٜنكمحولو اٛنراكسة ك كٗنع 

                                                 
، 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 755، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج -361، ص 1ابن إياس، بدائع الزىور، ج - 1

 .327ص 
ـ ك ُب عهده فتحت عكا آخر معقل للصليبيٌن بببلد الشاـ ك فلسطٌن 1293/ھ 693ـ إى 1288/ھ 687حكم من  - 2
 .312 – 288بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  .ـ1291مام /ھ 690ُب 

 .85الباز العريين، اٞنرجع السابق، ص  – 300-289بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .160-41، ص 8ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج - 4
كس اٝنواجا عثماف، اشرتاه األمًن يلبغا ىو برقوؽ بن أنص الظاىر أبو سعيد اٛنركسي العثما ي بنسبة إى حالبو من ببلد جر  - 5

، دار مكتبة اٜنياة، 3، جالضوء الالمع ألىل القرف الّتاسعمشس الدين السخاكم، . الناصرم، كٚني برقوقا لنتوء ُب عينيو
والة دمشق في عهد أ٘ند د٨ناف،  –ك ما يليها  1، ص 12ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج -11، ص (ت.د)بًنكت، 
 .247، ص 1981، دار الفكر، دمشق، 2، طليكالمما

 .283-281أنطواف خليل، اٞنرجع السابق، ص  - 6
من مراتب أرباب السيوؼ، كاف صاحبها يلي ُب الرٌتبة أمًن مائة مقدـ ألف، كٚني كذلك ألحقيتو ُب دؽ : أمًن طبل خانة - 7

القلقشندل، صبح . فارسنا 40لرتأسو  40ٌمى أيضا أمًن الطبوؿ على أبوابو كما كاف يفعل السبلطٌن ك األمراء اٞنئٌن، ك يس
 .15، ص 4، جىاألعش
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كٗنع برقوؽ اٝنليفة كاألمراء كأقاموا حاجي ، توُب السلطاف شعباف، ـ1381/ھ 783كُب سنة       
بدا يتقٌرب إى اجملتمع اٞنصرم بإلغاء ، كتقٌول مركز برقوؽ، ك 4سع سنواتكاف عمره تابنو على العرش ك 

 .5أعجب بوكوس فرخصت األسعار فسٌر الشعب ك اٞن
 

القضاة، فتكٌلم أحد اجتماع ضٌم اٝنليفة كاألمراء ك  دعا برقوؽ إى  ـ1382/ھ 784كُب 
، كخرجوا 6ر غالب نواب الشاـخامك  زاد فساد العربافإٌف أحواؿ اٞنملكة قد فسدت، ك : "القضاة قائبلن 
تمع األحواؿ غًن مستقيمة، كإف الوقت قد ضاؽ، ك١نتاجوف إى إقامة سلطاف كبًن ْنعن الطاعة، ك 
، فخيًلع الصاّب حاجي بن شعباف، كتسلطن برقوؽ مكانو ك تلقب 7"يسكن االضطرابفيو الكلمة ك 
 .اٜنكم مكاهنم اٞنماليك اٛنراكسة توىنقرضت دكلة اٞنماليك البحريٌة، ك بذلك ا، ك 8باٞنلك الظاىر

، كأبرز ما مٌيز عهد اٛنراكسة عن عهد البحريٌة ىو 9سلطانا 25كبلغ عدد سبلطٌن ىذه الٌدكلة       
صفيات تكال تأٌف ملوكها مل يعرفوا نظاـ كراثة العرش، بل كاف األمراء يصلوف إى السلطة بعد اٞنؤامرا

                                                                                                                                                         
كاف من كرباء أمراء اٞنماليك، أصبح نائبا للشاـ ُب فرتة حكم برقوؽ، ك قاـ بثورة كبًنة ك حكم لبعض الوقت : يلبغا الناصرم - 1

 – 1163-1139، التعريف، ص ابن خلدكف – 33-32، ص 12ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج. ٌٍب قبض عليو
 .188أ٘ند د٨ناف، اٞنرجع السابق، ص  – 543الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب،  ص 

أعلى رتبة ُب اٛنيش بالنسبة لؤلمراء اٞنماليك، ك كانت خاصة بأرباب السيوؼ، ك كاف ُب خدمة : أمًن مائة مقدـ ألف  - 2
، 4القلقشندل، صبح األعشى، ج. السلطنة ك كبار موظفي الدكلة   ٣نلوؾ،  ك كاف  ٫نتار  من  طبقتها  نواب 100صاحبها   

 . 14ص 
 .405-277، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج  - 3
، 2، جالذيل على العبر في خبر من عبركيل الدين بن العراقي،  – 207، ص 11ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج - 4
 .506، ص 1989صاّب مهدم عٌباس، مؤٌسسة الٌرسالة، بًنكت، : تح

 .11، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج  - 5
الصفدم، ٓنفة ذكم . ٘ناه –حلب  –دمشق : كانت ببلد الشاـ عبارة عن ٠نموعة نيابات عليها نواب ككاف أ٨نها   - 6

تاريخ عرب الشاـ في العصر ١نمود السيد،  – 16-15أ٘ند د٨ناف، اٞنرجع السابق، ص  – 543-455األلباب، ص 
 .199، ص 12القلقشندم، صبح األعشى، ج  – 41، ص (ت.د)، مؤٌسسة شباب اٛنامعة، اإلسكندريٌة، المملوكي

 .474، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 7
عدناف دركيش، اٞنعهد العلمي الفرنسي للدراسات : ، تح3، ج1، مجتاريخ ابن قاضي شهبةتقي الدين بن قاضي شهبة،  - 8

 -  474، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج  - 532، ص 2ن العراقي، اٞنصدر السابق، جاب – 86، ص 1977العربٌية، دمشق، 
 .384، ص 2السيوطي، تاريخ اٝنلفاء، ج

 .٬نكن الٌرجوع إى أٚنائهم ضمن ٠نموعة اٞنبلحق - 9
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ُب  يكساٛنر االقتصادية بشكل جذرم بسبب تفضيل العنصر ة ك ؿ، كما تغًٌنت النظم السياسيٌ كاالقتتا
ن  تربية  اٞنناصب العليا للدكلة دكف مراعاة األصوؿ القد٬نة اٌليت كانت متبعة ُب الدكلة األكى  م

 923استمٌر اٛنراكسة ُب حكم مصر إى غاية ك . ناصب كالرٌتبالتدرج ُب اٞناٞنملوؾ  ُب  الطباؽ ك 
 .1ـ1517/ھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 923ت)الذم قتل ُب مرج دابق أماـ العثمانيٌن كطوماف بام ( ـ1516/ھ 922ت)كاف آخر ملوكهم قانصوه الغورم   - 1
 .55 -54، ص 2الشوكا ي، البدر الطالع، ج –( ـ1517/ھ
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 اب األوؿػالب

السياسية بين دوؿ المغرب اإلسالمي ودولة  العالقات
 م 31 -31 / هـ 9 – 7المماليك بين القرنين 

 
 

اٞنغرب اإلسبلمي  العوامل اٞنؤثرة ُب العبلقات السياسية بٌن دكؿ :  تمهيد
 كدكلة اٞنماليك
 اٜنفصية اٞنملوكية السياسية  العبلقات: الفصل األوؿ
 الزيػانية اٞنملوكية السياسية عبلقاتال: الفصل الثاني
 اٞنرينية اٞنملوكية السياسية العبلقات: الفصل الثالث
 النصرية اٞنملوكية السياسية العبلقات: الفصل الرابع
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 :تمهيد
  

كاف مرٌد ذلك إى ٞنغرب اإلسبلمي عبلقات متنٌوعة كقويٌة مع دكلة اٞنماليك، ك ربطت دكؿ ا
 :ذكرىا كاآلٌب ٬نكن ٗنلة من العوامل

 

  :رابطة  الّدين اإلسالمي -
حيث أف اٞنسلمٌن إخوة ككاجب بينهم التواصل، كعمل اٜنكاـ كالسبلطٌن كالعلماء على 
تقوية ىذا الرابط، كيظهر ذلك من خبلؿ اٞنكاتبات كاٞنراسبلت اليت كانت عادة ما تبتدئ بذكر 

سبلمي كمكتسبات األمة اإلسبلمية كأقاليمها أكاصر التواصل الدينية، كما أف اٜنفاظ على الدين اإل
كحدكدىا كثركاهتا كاف مهمة ٗنيع اٞنسلمٌن دكف استثناء سواء ُب اٞنشرؽ أك ُب اٞنغرب، كقبيل قياـ 

ـ كاف اٞننصور اٞنوحدم على 13/الدكيبلت اٞنستقلة باٞنغرب اإلسبلمي مطلع القرف السابع اٟنجرم
ويب كٕنت بينهما اٞنراسلة فيما ٫نص صد العدكاف الصلييب صلة كثيقة مع الناصر صبلح الدين األي

على األراضي اإلسبلمية ُب خطوة لتوحيد الصف اإلسبلمي ُب كجو اٝنطر كالعدكاف اٞنتكرر 
 .1للصليبيٌن على السواحل البلداف اإلسبلمية

  :رابطة الجوار -
ـ كببلد اٜنجاز، ككانت كانت دكلة اٞنماليك ُب اٞنشرؽ تسيطر على مساحة كاسعة من مصر كالشا

، ما 2ٟنا حدكد برية من جهة الغرب مع الدكلة اٜنفصية اليت امتد سلطاهنا إى إقليم طرابلس ُب ليبيا
 .دفع إى إ٩ناد عبلقات سلمية كتعاكف بٌن القوتٌن اإلسبلميتٌن خاصة مع كجود التهديدات النصرانية

 

  :رابطة الخالفةػ 
عهد الراشدم اللحمة اليت ٗنعت أشتات العامل اإلسبلمي ظلت اٝنبلفة اإلسبلمية منذ ال 

كانتقاؿ مقرىا إى القاىرة، صارت  ـ1258/ىػ656ٓنت راية كاحدة، كبعد سقوطها ُب بغداد سنة 
عاصمة اٞنماليك ١نط أنظار اٞنسلمٌن لكوهنا مقر اٝنليفة الذم ٬نثل العهد اٞنوركث عن الرسوؿ صلى 

سلمٌن ُب شّت أصقاع األرض كعلى مر التاريخ اإلسبلمي كانوا اهلل عليو كسلم، كال شك أف اٞن
يتوقوف إى مقر اٝنبلفة كإى اٝنليفة الذم كإف كاف ُب عهد اٞنماليك لو كجود شكلي إال أف مبايعتو  

                                                 
 .330، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 1
 .أنظر اٞنبلحق اٝناصة ِنريطة الدكلة اٞنملوكية كحدكدىا - 2
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كانت كاجبة على كل ملوؾ األقطار اإلسبلمية عدا ما كقع من مشكلة اٝنبلفة اٜنفصية اليت ظهرت 
رغم مبايعة ٠نموعة من اإلمارات اإلسبلمية للخليفة اٜنفصي، إال أف إشعاع فجأة لكنها مل تستمر 

 1اٝنبلفة العباسية ُب القاىرة كاف أقول
 :رابطة الخطر المشترؾ -

اىتم اٞنماليك بأحداث ، ك غرب أكركباب مهددا من القول الصليبيةكاف العامل اإلسبلمي   حيث 
رناطة يستنجدكف بسبلطٌن اٞنماليك لنصرهتم ضد كاف حكاـ بين األ٘نر ُب غاٞنغرب كاألندلس، ك 
 .، ما زاد ُب التبلحم اإلسبلمي ضد القول النصرانية2ىجمات النصارم

 

 :رابطة الحج -
الرعيل  ، ككاف 3خاصة كأٌف أىم طريق للحجيج اٞنغاربة كاف ٬نٌر عرب األراضي اٞنملوكٌية ّنصر 

كانت ٟنا أثر ُب صلتهم بإخواهنم ُب الدين   شغف بالرحبلت اليتقد األكؿ من أىايل ببلد اٞنغرب 
بببلد اٞنشرؽ اإلسبلمي، ككانت مدينتا مكة كاٞندينة اٞننورة اٞننبع األساسي للدين اإلسبلمي مقصد 

 .اٞنغاربة اٞنسلمٌن منذ الفتح اإلسبلمي
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .أنظر الفصل األكؿ اٝناص بالعبلقات السياسية بٌن الدكلة اٜنفصية كاٞنملوكية - 1
 .115-106، ص 8، جصبح األعشىالقلقشندم،  -  369، ص 7، جنفح الطيباٞنقرم،  – 43 ، صكناسة الدكافابن اٝنطيب،  - 2

 .342، اٞنرجع السابق، ص الشاـمصر و سعيد عبد الفتاح عاشور،  - 3
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 الفصل األوؿ
 العالقات السياسية بين الدولة الحفصية والمماليك

 دكلة األيوبيٌن كسلطنة اٞنماليك لطاف أيب زكرياء اٜنفصي مععبلقات الس -1
 عبلقات ١نمد بن أيب زكرياء اٞنستنصر مع اٞنماليك - 2
 كبيعة األقطار اإلسبلمية للمستنصراٞنوحدية بتونس إعبلف اٝنبلفة  - 3
  بيعة أمًن مكة للمستنصر اٜنفصيدكر ابن سبعٌن ُب -1– 3
 غرب اإلسبلميٌنُب اٞنشرؽ كاٞن البيعةصدل  -3-2
 موقف اٞنماليك من خبلفة اٞنستنصر -3-3
 موقف اٞنماليك من اٜنملة الصليبية الثامنة على تونس - 4
 وماسية ُب عهد اٞنماليك اٛنراكسةالعبلقات الدبل - 5
 العباس أ٘ند الثا ي مع اٛنراكسة عبلقات أيب -5-1
 خلدكفن بن رسالة شفاعة ٣نلوكية تتعلق بإرساؿ أسرة عبد الر٘ن -5-2
 رنسية اٛننوية على مدينة اٞنهديةموقف اٞنماليك من اٜنملة الف -5-3
 ّنناسبة عودتو إى اٜنكمإى الظاىر برقوؽ السلطاف اٜنفصي من رسالة  -5-4
 اٛنراكسة عبلقات السلطاف أيب فارس عبد العزيز اٜنفصي مع اٞنماليك -5-2
 ملوكي العثما يٜنل الصراع اٞن جهود الدبلوماسية اٜنفصية -5-3
 كساطة القلشا ي -5-3-1
 كساطة اٜنلفاكم -5-3-2
 
 

شكلت الدكلة اٜنفصية ُندكدىا اليت امتدت شرقا لتبلمس اٜندكد اٞنملوكية الدكلة األكى من 
دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي اليت تعاملت مع اٞنماليك على الصعيد السياسي ُنكم اٛنوار كُنكم كوهنا  
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كقد كانت على مقربة من الوقائع اليت أدت إى سقوط الدكلة  ،اٞنوحدينلة دك كانت اٞنرشحة ٝنبلفة 
األيوبية كقياـ الدكلة اٞنملوكية، ك٣نا أتيح لنا من اٞنصادر أمكن رسم معامل العبلقات اليت ربطت بٌن 

 .البحرية كاٛنراكسة اٞنماليكك اٜنفصيٌن 
 

 :بداية العالقات الحفصية المملوكية – 1
 

ية العبلقات بٌن دكلة اٜنفصيٌن كاٞنماليك إى أكاخر عهد الدكلة األيوبية ٬نكن إرجاع بدا
الفارسية في مبادئ يذكر ابن قنفذ القسنطيين ُب كتابو كاألشهر األكى ٞنيبلد دكلة اٞنماليك البحرية، ك 

 أف 2األدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، كابن الشماع ُب كتابو 1الدولة الحفصية
عبلقة مودة كصداقة كانت ْنمع بٌن السلطاف اٜنفصي أيب زكرياء صاحب تونس، كاٞنلك الصاّب 
أيوب، ك٬نكن إٗناؿ مظاىر ىذه العبلقات ُب تبادؿ اٞنعلومات حوؿ التحركات الصليبية اليت كانت 

 . هتدد السواحل اٞنغربية كاٞنشرقية على حد السواء
 

يعلمو ُب القاىرة، إى اٞنلك الصاّب أيوب  فارةسأكفد السلطاف اٜنفصي كُب ىذا الصدد 
 ،غزك مصر فيما عرؼ باٜنملة الصليبية السابعةعلى اٞنلك الفرنسي لويس التاسع  بتخطيط كعـز

كتضمن كتاب الرسوؿ اعتذار أيب زكرياء عن عدـ ٕنكنو من صد اٟنجـو الصلييب بنفسو نظرا لؤلخطار 
ية، ككذلك خطر األعراب الذين كانوا دائمي الثورة اليت كانت هتدد دكلتو من جانب صاحب صقل

 .3كاالنتقاض بإفريقية
 

كقد ذكرت اٞنصادر األخرل اٞنعاصرة أف اٞنعلومات اليت كردت اٞنلك الصاّب أيوب كانت من 
الذم كاف قد نشأ ُب صقلية ُب كنف  الثاني فريديريكطرؼ ملك اإلمرباطورية الركمانية اٞنقدسة 

، لكن الظاىر أف اٝنطر اٞنشرتؾ الذم كاف يهدد العامل اإلسبلمي من 4اإلسبلميةاٞنسلمٌن كاٜنضارة 
جهة اٜنوض الغريب للمتوسط قد ساىم ُب إرساء قواعد اتصاالت دبلوماسية كتبادؿ للمعلومات اليت 
ٔنص اٛنانبٌن اٜنفصي كاٞنملوكي، خاصة كأف اٜنمبلت الصليبية اليت كانت تقصد اٞنشرؽ غالبا ما  

 .ر بالسواحل التونسيةكانت ٕن
                                                 

 .112ابن قنفذ، الفارسية، ص -1
 .53، صابن الشماع، األدلة البينة -2
 .112ابن قنفذ، الفارسية، ص -3
 .385، ص1اٞنقريزم، اٝنطط، ج -4
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ككاف بنو حفص على علم باألحداث السياسية اليت أدت إى سقوط حكم البيت األيويب 
كانتقاؿ اٜنكم إى طائفة اٞنماليك البحرية، ككاف لزاما عليهم التعامل مع نظاـ اٜنكم اٛنديد الذم 

ة العباسية هبا تعكر جو طرأ ُب القاىرة، لكن مع اشتداد اٝنطر اٞنغويل على بغداد كسقوط اٝنبلف
العبلقة اليت صارت تنافسية حوؿ منصب اٝنليفة أكثر منها تعاكنا ضد األخطار األجنبية الصليبية من 

 .الغرب كاٞنغولية من الشرؽ
 

 :مسألة الخالفة اإلسالمية بين الحفصيين والمماليك -2
اٞنملوكية ُب بدايتها، شكلت مسألة اٝنبلفة اإلسبلمية اٞنيزة اليت صبغت العبلقات اٜنفصية 

كقتل اٝنليفة ، ـ1258/ػى656كقد تسامع عامة اٞنسلمٌن خرب سقوط بغداد على يد اٞنغوؿ سنة 
كأمسى اٞنسلموف ُب العامل ُب موقف مل يعتادكه منذ عهد  الٌرسوؿ  صلى ، 1العباسي اٞنستعصم باهلل

يفة ك٩ندد رسومها، فبادر أىل فالتفتت األنظار للبحث عمن ٬نكن أف يلقب باٝنل اهلل عليو كسلم،
اٜنجاز لتعيٌن اٝنليفة، كتوجهت أنظارىم إى الدكلة األيوبية اليت كانت ُب فرتة السقوط كانتقاؿ 
السلطة إى اٞنماليك البحرية كحاؿ ذلك دكف التمكن من عرض الفكرة على السبلطٌن اٛندد لعدـ 

ة عن رقيق، فضبل عن أف اٝنبلفة ال ينبغي توفر شركط اٝنبلفة ُب أم منهم، حيث كاف اٞنماليك عبار 
 .2الدكلة اٜنفصية بتونسسلطاف أف ٔنرج من قريش، كمل يبقى أماـ شريف مكة سول 

 

 :وبيعة األقطار اإلسالمية للمستنصربتونس اإلسالمية إعالف الخالفة  - 1 – 2
ب اٜنفصيٌن اجتمعت الكثًن من العوامل دفعت اٞنسلمٌن ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب إى االْناه صو 

لتويل منصب اٝنبلفة اإلسبلمية، حيث أف نسبهم يرتفع إى اٝنليفة الثا ي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم كىو عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو، فقرر أمًن مكة إرساؿ البيعة ٟنم، ىذا ما جعل السلطاف 

اإلسبلمي ُب اٞنغرب  شهرة عمت العامليكتسب اٞنستنصر اٜنفصي ب ١نمد بن أيب زكرياء اٞنلقب
 .3كاٞنشرؽ
 

 :دور ابن سبعين في بيعة أمير مكة للمستنصر الحفصي -2-2
                                                 

السيوطي، تاريخ  – 160، ص 13ابن كثًن، اٞنصدر السابق، ج – 129-126، ص 7، جابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب-1
 .355اٝنلفاء، ص 

 .189اٞنرجع السابق، ص اٞنطوم، -2
 .71-70برنشفك، اٞنرجع السابق، ص -3
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من ( ـ1269/ىػ669ت )اٞنرسي بن سبعٌن بن ابراىيم بن ١نمد كاف أبو ١نمد عبد اٜنق 
األعبلـ الزىاد اٞنتصوفة اٞنغاربة الذين استقركا ّنكة، ككاف على عبلقة طيبة مع شريف مكة بن أيب 

 .1كتاب البيعة  إنشاء، كىو الذم توى ٧ني
 

بن سبعٌن قد ىاجر من ببلده مرسية باألندلس قاصدا تونس ُب إطار اٟنجرة األندلسية اككاف 
فرارا من حركب االسرتداد النصرانية، ٍب توجو إى اٜنجاز كأقاـ ٠ناكرا ّنكة اٞنكرمة، ككاف من احملرضٌن 

من  يٌناألندلس اٞنهاجرينلذم قاـ بدكر كبًن ُب إنقاذ ا اٜنفصيأليب ٧ني على التبعية للمستنصر 
 .2اٞنذابح الصليبية كإيوائهم بتونس فضبل عن نفوذه بببلد اٞنغرب اإلسبلمي

 

 .بعد إلغاء مراسيم اٝنبلفة العباسية ُب بغداد ـ1259/ ػى657سنة  3كًب إرساؿ نص البيعة
تبعوا ما يسمى بالتصوؼ كمل يكن ابن سبعٌن رجل سياسة أك حرب بل كاف من الذين ا

الفلسفي، ككاف يقوؿ ّنذىب الوحدة، حّت اهتم بالكفر ُب عقيدتو كقاـ عليو كثًن من العلماء 
 .4باٞنغرب اإلسبلمي فهاجر إى ببلد اٞنشرؽ كنزؿ مكة ٠ناكرا

 
 

 

، كعقد ٟنا ٠نمع 5أما حامل الرسالة من مكة إى تونس فكاف أبا ١نمد بن برطلة االشبيلي
، ككاف اٜنادث 6ئت على الناس ككاف ذلك اليـو من األياـ اٞنشهودة ُب الدكلة اٜنفصيةحافل كقر 

١نققا لرغبة كامنة ُب نفوس بين أيب حفص فاعتربكا أنفسهم أجدر باٝنبلفة كلقب اٝنليفة كأمًن 
 :اٞنؤمنٌن، ك٣نا قالو أحد الشعراء مهنئا اٞنستنصر

                                                 
ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب،  – 232ص ،7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج -209الغربيين، اٞنصدر السابق، ص  -1
  144، ص 7ج
 .190اٞنطوم، اٞنرجع السابق، ص  -2
 .416 -407، ص ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج:نص الرسالة من كتاب   -3
 .407، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -4
باألندلس ٍب  ىاجر إى اٞنشرؽ، كاستقر بتونس عقب  ىو أبو ١نمد عبد اٜنق بن برطلة األزدم اٞنرسي، عامل ١ندث، درس -5

، دار 1، جشجرة النور الزكية في طبقات المالكية١نمد بن ١نمد ٢نلوؼ، . ـ1261/ىػ661عودتو من اٜنج كتوُب سنة 
 .37الزركشي، الدكلتٌن، ص -120ابن قنفذ، الفارسية، ص - 196ىػ، ص 1349الكتاب العريب، بًنكت، 

 .416، 6لدكف، العرب، جعبد الر٘نن بن خ -6
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 تك باالقبػػاؿ كاإلسعػادبدعوة كاف      نػػر اٞنؤمنيػيػاىنػػػػأ أم
 بلدػػاح بتػػر بافتػػكو رب الورل     فأتػى يبشػػد حباؾ  ّنلػفلق

 1ػة األكالدػادة      فمػػن اٞنربة طاعػػكإذا أتتك أـ القػػػرل منقػ
 

 .2كأصبح السلطاف اٜنفصي يلقب بأمًن اٞنؤمنٌن بعد أف كاف ينادل باألمًن فقط
فمن فتح عليو :"...يات األكى من سورة الفتح، ٍب جاء فيهاكافتتحت البيعة بالبسملة كباآل 

بفتح مكة تمت لو النعمة، ورفعت لو الدرجة، وضفت عليو الرحمة، ومن وصل سلطانو إليها 
فقد ىدي الرشد وسار على صراطو، ورجح ميزاف ترجيحو على أقرانو وأرىاطو، ومن حـر من 

، كىي إشارة إى أف من بايعو أمًن مكة 3".كذلكىذا فقد حـر من ذلك، واألمر ىكذا وسنة اهلل  
فهو األحق بالبيعة من بٌن كل السبلطٌن اٞنسلمٌن ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب، كأف ىذه البيعة ىي فتح 
عظيم على اٜنفصيٌن، حيث أهنم سيصبحوف اٝنادمٌن للحرمٌن الشريفٌن الذين سيصبحاف ٓنت 

 . سلطتهما الدينية
وقد :" االعرتاؼ بأف بين أيب حفص أحق باٝنبلفة حيث جاءككرد ُب نص البيعة التصريح ك 

ولعل الذي أقاـ . قيل إف الملة الحنفية المضرية تنصرىا السيرة العمرية المحمدية المستنصرية
سنتو :" ، ككذلك4"...الدين وأطلعو من المشرؽ وأتلفو منو، يجيره من المغرب وال ينقلو عنو

فهذه ذرية وأنواع مجد بعضها من . ية، وساللتو عمريةمحمدية، وسيرتو بكرية، وسريرتو علو 
 .5"...بعض، عرؼ بالرياسة العالية

كقد استدؿ ُب ىذه البيعة على أف اٝنبلفة بعدما يتم إسقاطها ُب بغداد تنتقل إى ببلد 
إذا خرجت نار الحجاز يقتل خليفة بغداد ويستقيم ملك المغرب، :"اٞنغرب ّنا كرد ُب اآلثار

                                                 
 .٢196نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 37الزركشي، الدكلتٌن، ص  -1
 .69، صابن الشماع، األدلة البينة - 2
 .407، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 3
 .409، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 4
 .411، ص6اٞنصدر نفسو، ج - 5
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في األقطار، ويخطب لو على منابر خلفاء بني العباس، ويكثر الدر بالمعبر من  وتبسط كلمتو
 .2ـ1256/ق654كقد ذكر بعض اٞنؤرخٌن خركج نار اٜنجاز اٞنذكورة ُب سنة . 1"بالد الهند

ىذا كجاء ُب بقية نص البيعة كل الدالئل اليت تفيد بأف السلطاف اٜنفصي ىو اٝنليفة 
إى أف أمًن مكة كاف يعتـز التخلي عن الدعوة للعباسيٌن ُب بغداد،  ، كما جاءت بإشارات3اٞنقصود

فلما وصل العلم بانتقاؿ بيت :" ... ، كجاء فيها4رّنا ألف كزير اٝنليفة آنذاؾ كاف من الركافض
الملك والسلطاف من بغداد في شهر رمضاف، أظهر الخفي المكنوف، فكاف ذلك مع التسبيح 

زماف األوؿ وفي الذاىب ينتظر الخطة نحو عراؽ المغرب، واآلف والقرآف، وكاف الخادـ في ال
 . 5..."وجد نفسها من نحو اليمن إقليم األعراب والعرب
الذم ٕنت لو البيعة، كذكر مكاف كتابتها دكف كختمت الرسالة بعبارات الوقار للخليفة 

رتو العلية، وأرباب ومعاد التحية على المقاـ األرفع، والمقر األنفع، وعلى خداـ حض:" التاريخ
دعوتو الجلية، وأنواع رحمتو تعالى وبركاتو، والحمد هلل كما يجب، وصلى اهلل على نبيو محمد 

كتب تجاه الكعبة المعظمة في الجانب الغربي من الحـر الشريف، والحمد . وعلى آبو وسلم
 .6"هلل رب العالمين

، كتباينت ردكد األفعاؿ من ذلك كقد انتشر خرب ىذه البيعة ُب كل أقطار العامل اإلسبلمي
٬نكن النظر إليو من زاكيتٌن، فإما لسلطاف اٜنفصي خليفة اٞنسلمٌن من طرؼ القب  أف أناذ  حيث

ألف منصب خبلفة اٞنسلمٌن كإمارة  ،أنو مل يتجاكز التشريف ك١نققا ألىداؼ إ٩نابية أأنو كاف 
 .ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب اٞنؤمنٌن يقتضي التضلع ّنسؤكليات تشمل العامل اإلسبلمي

على اٝنليفة اٛنديد من أقطار اٞنغرب اإلسبلمي، حيث كصلت بيعة  توالت البيعات قد ك 
 .7بفاس كاٞنرينيٌن بتلمساف، الواد عبد بين من ككذلك بغرناطة، النصريٌن من خاصة األندلس أىل

                                                 
 .92ص  ،2أ٘ند عزاكم، العبلقات، ج -1
 .119ابن قنفذ، الفارسية، ص  -2
 .لبلطبلع على نص البيعة كامبل انظر اٞنبلحق -3
 .99، ص2عزاكم، العبلقات، ج – 34الزركشي، اٞنصدر السابق، ص -4
 .416، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -5
 .417-416، ص 6، جاٞنصدر نفسوعبد الر٘نن بن خلدكف،  -6
، كقد أعلن بنو مرين مبايعتهم للمستنصر كتشبثوا هبا ٞندة طويلة نتيجة مواجهتهم 417، ص 6عرب، ج انظر ابن خلدكف، ال -7

حيث   28ص  ،3.انظر أ٘ند الناصرم، االستقصا، ج. للموحدين حيث طلبوا من اٜنفصيٌن اٞنعونة كاٞنساعدة ضد خصومهم
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نظرا للظركؼ ف ىذه البيعة مل تلقى التجاكب البلـز ٟنا ُب ببلد اٞنشرؽ لكن باٞنقابل فإ
السياسية الصعبة اليت عاشتها اٞننطقة خاصة زحف اٞنغوؿ كالتتار على العامل اإلسبلمي كٔنريب 
حواضره، كما أهنا عدت مبادرة فردية من ابن سبعٌن كشريف مكة كال تعدك ذلك، كاعترب اٞنؤرخوف 

ًب إحياؤىا بالقاىرة نوات منذ سقوط بغداد حّت ساٞنشارقة أف اٝنبلفة قد انقطع رٚنها ٞندة ثبلث 
 .1على يد اٞنلك الظاىر بيربس اٞنملوكي

 

 :موقف المماليك من خالفة المستنصر -2-4
يفهم من بعض اٞنصادر اليت تناكلت مسألة اٝنبلفة اٜنفصية بأف اٞنلك الظاىر بيربس قد 

لناشئة لسند اعرتؼ باٞنستنصر اٜنفصي كأمًن للمؤمنٌن، كذلك ُب ظل افتقار دكلة اٞنماليك البحرية ا
وفي سنة :" شرعي، كيذكر ابن قنفذ القسنطيين ُب كتابو الفارسية ُب مبادئ الدكلة اٜنفصية ما يلي

تسع وخمسين وستمائة المذكورة قرئ كتاب ىزيمة التتار على المستنصر وخططو أىل الديار 
 .2"ها إليوالمصرية في الكتاب المذكور بأمير المؤمنين، وكاف ىذا أكبر آماؿ المستنصر وأحب

الظاىر بيربس  ، إذ سعى3لكن يبدك أف اعرتاؼ اٞنماليك ِنبلفة اٞنستنصر مل يدـ طويبل
، كذلك خًن دليل على أف ذلك االعرتاؼ ما كاف البندقدارم لتجديد معامل اٝنبلفة العباسية بالقاىرة
  .إال سياسة مرحلية إى حٌن توطيد اٜنكم اٞنملوكي

 

أحد أبناء حضر إى القاىرة  ـ1261/ىػ659شهر رجب سنة  كتذكر اٞنصادر أنو ُب مطلع
أبو  محمد بن أحمد بن الحسناألمير أحمد بن البيت العباسي الناجٌن من الزحف اٞنغويل، كىو 

فاستقبلو الظاىر بيربس كبالغ ُب إكرامو كأنزلو بالقلعة، كأحضر ، الخليفة الظاىر العباسيالقاسم بن 
ر بإحضار العرباف الذين قدموا مع اٝنليفة من العراؽ للشهادة بصحة أعياف الدكلة كالعلماء، كأم

انتساب األمًن أ٘ند للبيت العباسي، كشهد بذلك عند قاضي القضاة تاج الدين بن بنت األعز، 
، كأكؿ من بايعو كاف قاضي القضاة تاج الدين، ٍب كلقب باٞنستنصرلو ًب عقد البيعة كعقب ذلك 

                                                                                                                                                         

دعوا إى طاعة اٜنفصيٌن الذين ىم ... هنم أقتاٟنم كإياىم يتنازعوفٞنا مل يكن لبين مرين أف يدعوا إى بين عبد اٞنؤمن أل:"يقوؿ بأنو
 ".فرع منهم، كالدعوة إى فرع كالدعوة إى أصلو، فلم تنفر نفوس أىل اٞنغرب عنها

 .293، ص1العيين، عقد اٛنماف، ج -1
 .125ابن قنفذ، الفارسية، ص -2
 .256اٞنطوم، اٜنركب الصليبية، اٞنرجع السابق، ص -3
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دين بن عبد السبلـ، كاحتفلت القاىرة هبذه اٞنناسبة، كىو اٝنليفة الثامن السلطاف، ٍب الشيخ عز ال
 .1كالثبلثوف من خلفاء بين العباس

 

إى أناذ  2إف تلقب اٝنليفة العباسي اٛنديد بلقب اٞنستنصر يرجع ُب نظر بعض الدارسٌن
:" العباسيالسلطاف اٜنفصي ٟنذا اللقب، كيقوؿ اٞنقريزم ُب ىذا الصدد متحدثا عن اٝنليفة 

واتفق لو ما لم يتفق لغيره، وىو أنو لقب بالمستنصر لقب أخيو باني المدرسة المستنصرية ...
 .3"....ببغداد، ولم يقع لغيره أف خليفة لقب بلقب أخيو سواه

ىذا ُب ظل ما كاف موجودا من بقايا مراسيم اٝنبلفة اٞنوحدية ُب مراكش كاليت مل تدـ طويبل 
 .ـ1269/ػى668رين سنة حّت قضى عليها بنو م

 
 
 

 :موقف المماليك من الحملة الصليبية الثامنة على تونس -2-5
تعد اٜنملة الصليبية الثامنة اليت قادىا اٞنلك الفرنسي لويس التاسع على األراضي اإلسبلمية 
ُب تونس ّنباركة من البابا، حلقة من حلقات الصراع الديين بٌن الشرؽ كالغرب، كبعد فشل اٜنملة 
الصليبية السابعة على مصر بقيادة اٞنلك نفسو، فكر الصليبيوف ُب ٘نلة أخرل على الديار 
اإلسبلمية، ككانت األسباب اٞنباشرة ٟنذه اٜنملة ىي االستيبلء على كنوز ببلد اٞنغرب لتحضًن 
ين ٘نبلت أخرل على األراضي اٞنقدسة ُب اٞنشرؽ، كرغبة لويس التاسع ُب االنتقاـ من اٞنسلمٌن الذ

 .4ـ1250/ىػ648ىزموه كأذلوه ُب كأسركه ُب مصر قبل ذلك سنة 
 

كرغم تكتم الصليبيٌن على اٜنملة كٓنضًناهتا فقد تسامع خربىا كل العامل اإلسبلمي خاصة 
على اٞنستول الرٚني، إذ أف اٞنماليك كخاصة ُب عهد السلطاف الظاىر بيربس مل تكن لتخفى عليهم 

                                                 
ابن  - 293، ص1العيين، عقد اٛنماف، ج -206، ص7النجـو الزاىرة، ج - 72ن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج، ص اب -1

 .232-231، ص13كثًن، البداية كالنهاية، ج
 .194اٞنطوم، اٞنرجع السابق، ص -2
 .451، ص1اٞنقريزم، السلوؾ، ج -3
 .136السابق، صابن أيب دينار، اٞنصدر  -17، ص 1العيين، عقد اٛنماف، ج -4
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ن أكلويات اٞنماليك إهناء الوجود الصلييب باٞنشرؽ، ككقعت حالة من ٓنركات الصليبيٌن، إذ كاف م
 .1االستنفار ُب كل من مصر كتونس، خاصة كأف كبل البلدين كاف يعتقد بأنو اٞنستهدؼ من اٜنملة

 

كقاـ كل من السلطاف اٜنفصي كالسلطاف الظاىر بيربس اٞنملوكي بأناذ التدابًن البلزمة لرد 
ل على الببلد اإلسبلمية، فقاـ الظاىر بيربس بتحصٌن اٞنوانئ اٞنصرية اٞنطلة على اٝنطر الصلييب احملتم

البحر اٞنتوسط، كزكدىا باٛنند كالسبلح ٞننع أم إنزاؿ ١نتمل للصليبيٌن على أرض مصر، كذكر عبد 
فاىتم الظاىر بحفظ الثغور واستكثر من الشواني :" الر٘نن ابن خلدكف ىذه االستعدادات قائبل

كما اتصل بالبنادقة ككعدىم ّننحهم . ، أم أنو قاـ بتدعيم األسطوؿ البحرم اٞنملوكي2"كبوالمرا 
عدة امتيازات ْنارية ُب السواحل اٞنصرية كالشامية، مقابل امتناعهم عن تقدمي يد اٞنساعدة البحرية 

، كىو ما للملك لويس التاسع الفرنسي، كأشار عليهم بأف يغالوا ُب شركطهم إذا أراد التفاكض معهم
 .3حدث بالفعل، فلجأ لويس التاسع إى استأجار أسطوؿ جنوه

 

أما اٞنستنصر اٜنفصي فقد أصدر األكامر إى كل العماؿ ُب أ٥ناء السلطنة من أجل 
كما أرسل كفدا إى اٞنلك  ،4االستكثار من العدة، كإصبلح األسوار كٔنزين اٞنواد الغذائية كاٜنبوب

ك١ناكلة كفو عن مشركعو، مقابل ٖنانٌن ألفا من الذىب، لكن اٞنلك  لويس التاسع الختبار موقفو
الفر٤ني كاف ٣ناطبل ُب موقفو، حيث كاف ُب نيتو غدر اٞنسلمٌن كنكث العهود اليت قطعها ٟنم عقب 

 .5إطبلؽ سراحو من مصر بأف ال يطأ أرض اٞنسلمٌن ثانية ّنوجب اٞنعاىدة اليت أبرمها مع اٞنماليك
 

ظاىر بيربس من جانبو بإرساؿ كفد إى اٞنلك لويس التاسع هبدؼ ٓنذيره من كقاـ اٞنلك ال 
القياـ بأم عمل ضد ببلد اٞنشرؽ، كقد صيغ ىذا التحذير ُب شكل قصيدة شعرية من نظم الشاعر 

                                                 
 . 137ابن أيب دينار، اٞنصدر السابق، ص -1
 .390، ص5عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -2
 .255اٞنطوم، اٜنركب الصليبية، اٞنرجع السابق، ص -3
 .425، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -4
 .426 -425، ص ص 6، جاٞنصدر نفسوعبد الر٘نن بن خلدكف،  -5
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، ألقاىا السفًن اٞنملوكي على ملك الفر٤نة كىو كاقف، كأىم ما جاء فيها 1ٗناؿ الدين بن مطركح
 .2عاد فسيلقى نفس اٞنصًن ع ّنا جرل لو ُب كقعة اٞننصورة ُب مصر كأنو لوتذكًن لويس التاس

 

كصادؼ كجود الوفد اٞنصرم ُب الببلط الفر٤ني كجود الوفد اٜنفصي، لكن اٞنصادر ال تفيدنا 
إف كاف قد ًب بينهما لقاءات أـ ال، لكن الراجح حسب الظركؼ اإلقليمية كُب ظل اٝنطر اٞنشرتؾ أف 

اببل كٓنادثا ُب ىذه اٞنسألة اليت هتم العامل اإلسبلمي برمتو، كإف كانت مشكلة اٝنبلفة الوفداف قد تق
اليت أعلنها اٞنستنصر اٜنفصي ال تزاؿ ٔنيم على جو العبلقات اٞنملوكية اٜنفصية، كمن احملتمل أف 

س إى الوفد اٜنفصي قد طلب يد اٞنساعدة من اٞنماليك ٞنا علم بأف اٜنملة ستتوجو إى تونس كلي
مصر، حيث ما إف عاد الوفد اٞنملوكي إى مصر كأطلع اٞنلك الظاىر بيربس على اْناه اٜنملة حّت 
قرر الوقوؼ إى جانب اٜنفصيٌن كمساعدهتم لرد العدكاف الصلييب، إذ كاف اٞنماليك ركاد ٓنرير 

 .األراضي اٞنقدسة من بقايا الصليبيٌن ككاف ٟنم خربة ُب قتاٟنم كىز٬نتهم
بيربس بإساؿ النجدات إى اٜنفصيٌن، كأمر عرب برقة باٞنسًن إى تونس كأف لظاىر اككعد 

حّت تستفيد منها اٛنيوش اٞنقاتلة كمن أراد التطوع لقتاؿ  ٪نفركا اآلبار على طوؿ الطريق اٞنؤدية إليها
 .3الصليبيٌن بتونس

 

صليبيٌن من تونس كقد شرع فعبل ُب ْنهيز اٜنملة اٞنصرية لوال كركد األخبار بانسحاب ال
بسبب كباء الطاعوف الذم قضى على الكثًن من اٛنيش الصلييب، كعلى اٞنلك الفرنسي لويس التاسع 

، كقد استقبلت ىذه األنباء باالرتياح الكبًن ُب ـ1270أكت  25/ ػى669نفسو ُب شهر احملـر 
 .4اٞنشرؽ

 

هبدية إى  ـ1271/ ػى670ذكر اٞنقريزم ُب كتابو السلوؾ بأف اٞنستنصر اٜنفصي بعث سنة ك 
اٞنلك الظاىر بيربس البندقدارم الذم قاـ بتوزيعها على األمراء كالقادة كاٛنند، كرد عليو برسالة أخرل 

                                                 
، كاف رجبل ذا شأف عند اٞنلك (ـ1251/ىػ649: ت)سى بن ابراىيم أيب اٜنسن بن مطركح ٗناؿ الدين ىو ٪نٍن بن عي -1

 . 62، ص 1العيين، عقد اٛنماف، ج. الصاّب أيوب، ككاف من أعبلـ النثر كالنظم
عبد  - 30، ص1العيين، عقد اٛنماف، ج. ذكرت القصيدة ُب عدة مصادر مع االختبلؼ ُب بعض الكلمات كاألبيات -2

كلئلطبلع . 111ابن قنفذ، الفارسية، ص - 71ابن الشماع، األدلة البينة، ص  - 426، ص6الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج
 .على القصيدة ينظر اٞنبلحق

 .428-427، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -3
 .208اٞنطوم، اٞنرجع السابق، ص -4
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وقفو االهنزامي أماـ الفرنج، كأنو ال يصلح إلمرة اٞنسلمٌن لعدـ ٕنكنو من ٠ناهبة ميستنكر فيها عليو 
الصلح مع الفرنج كالتزامو بأف يدفع ٟنم مقدارا من  ، كٛنوئو إى عقد1العدك ُب سواحل مدينة تونس

اٞناؿ تعويضا عن اٝنسائر اليت تكبدىا الصليبيوف، إضافة إى ضريبة سنوية، كضمانو ٜنرية التجارة 
 .2األكربية بالسواحل اٜنفصية، كتبادؿ األسرل

 

 :زكرياء اللحياني أبي يحيى دور المماليك في دعم حركة – 3
 

-ىػ651)ياء بن أ٘ند بن ١نمد الزاىد بن عبد الواحد بن أيب حفص يعد أبو ٪نٍن زكر 
من الشخصيات اٜنفصية اليت استعانت باٞنماليك للوصوؿ إى اٜنكم  3(ـ1328-1253/ىػ728
 . بتونس

 
 

، كٞنا بلغتو ٠نريات األحداث ُب تونس ـ1309/ىػ709ككاف اللحيا ي قد سافر إى مصر سنة 
، قرر العودة كجهزه السلطاف الناصر 4يت كانت تعيشها اٞنملكة اٜنفصيةكالفوضى السياسية الكبًنة ال

َنيش من اٞنماليك إى غاية طرابلس الغرب، كىناؾ اجتمعت حولو القبائل العربية كبايعتو كانضموا 
 .5إى جيشو، ٍب سار إى تونس كاستوى على اٜنكم

 

نتخب أخ أيب البقاء خالد ككاجو اللحيا ي معارضة شديدة من طرؼ أيب بكر بن ٪نٍن اٞن
اٞنخلوع، الذم ٕنكن من دخوؿ تونس كاإلطاحة ُنكم اللحيا ي الذم استقر ُب طرابلس الغرب، 

، كقاـ ابنو ١نمد باالحتفاظ ّندينة اٞنهدية ككاف أبوه بطرابلس الغرب، ـ1318/ىػ718ككاف ذلك سنة 
لكي يرسلوا إليو أسطوال ٪نملو إى  كٞنا بلغتو ىذه األخبار اضطرب جيشو كقاـ باالستنجاد بالنصارل

اٞنشرؽ، فبعثوا لو ستة مراكب ٘نلتو كأىلو كأكالده كمالو كحاجبو أيب زكرياء بن يعقوب إى 

                                                 
 .601، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج -1
 .428،  ص6بن خلدكف، العرب، ج عبد الر٘نن -2
 .62، ص اٞنصدر السابقالزركشي،  -3
ـ حكم بعده أبو بكر عبد الر٘نن بن أيب بكر بن أيب زكرياء بن عبد 1309/ىػ709بعد كفاة أيب عصيدة اٜنفصي سنة  - 4

فسها ٣نا حفز اللحيا ي على شهرا، ٍب كصل خالد بن اٞننتخب حاكم َناية كدخل تونس كقتل أبا بكر ُب السنة ن 18الواحد ٞندة 
 .105، ص 1العيين، عقد اٛنماف، ج -87-83ابن الشماع، األدلة البينة، ص ص .القياـ ُنركتو

 .85ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  - 5
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اإلسكندرية، كاستخلف على طرابلس أبا عبد اهلل بن عمراف من أصهاره، كقاـ َنمع العرب حولو 
 .1ـ1320/ىػ720كشن عدة ٘نبلت على تونس كذلك سنة 

 

السلطاف اٞنلك الناصر اٞنملوكي باستقداـ اللحيا ي إى القاىرة كأعلى من شأنو كقربو كقاـ 
 .2إليو

كردت مكاتبات من تونس على اللحيا ي، جاء فيها بأف اٜنكم  ـ1321/ىػ721كُب سنة 
شاغر ُب تونس، كأف الناس قد اجتمعوا على الطاعة لو، كقاموا ّنبايعة نائبو ١نمد بن أيب بكر كأهنم 

 .3انتظار كصولو إليهم كعودتو إى اٜنكم ُب
لكن اللحيا ي بقي ُب مصر ، كمل يتسىن لو العودة إى اٜنكمإى غاية كفاتو سنة 

 .4ـ1328/ىػ728
اللحيا ي اٜنفصي، أيب ٪نٍن زكرياء كمن خبلؿ ىذه العبلقة بٌن السطاف الناصر اٞنملوكي ك 

اليت كاف يسعى اٞنماليك إى ٓنقيقها من  الذىن ٠نموعة من الفرضيات حوؿ األىداؼتبادر إى ت
تدخلهم العسكرم ُب تونس، كذلك من خبلؿ ْنهيز اللحيا ي َنيش من اٞنماليك، كجعل أرض 

 .مصر منطقة تراجع كالتجاء ُب لو حالة اهنزامو
ك٬نكن القوؿ أف السلطاف الناصر كاف يبتغي مد حكمو إى اٞنغرب األدىن من خبلؿ 

لكن تبقى ىذه الطركحات ُب حاجة إى . يض أركاف اٝنبلفة اٜنفصية الناشئةاللحيانيوبالتايل تقو 
 .الوثائق اٞنثبتة ٟنا

 

 :الجراكسةالمماليك عالقات أبي العباس أحمد الثاني مع  - 4
بويع الذم أبو العباس أ٘ند بن اٞنوى أيب عبد اهلل ١نمد بن اٞنوى أيب ٪نٍن بن أيب بكر يعد 
، من أبرز السبلطٌن اٜنفصيٌن الذين 5ـ1393/ىػ795كحكم إى غاية  ـ1370/ىػ772بتونس سنة 

استتب األمن ُب عهدىم، كٕنت كحدة أراضي إفريقية على يديو، كحقق الكثًن من االنتصارات على 
اٞنعارضٌن ُب الداخل، كعلى األعداء النصارل ُب اٝنارج، بل كغزاىم ُب ديارىم، كحرص على تقوية 

                                                 
 .483، ص 6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب ج - 1
 .484، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، اٞنصدر نفسو، ج - 2
 .107، ص1اف، جالعيين، عقد اٛنم - 3
 .484، ص 6ابن خلدكف، العرب، ج - 4
 .112-108ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  -5
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، كُب عهده انقلب اٜنكم ُب القاىرة من يد اٞنماليك البحرية إى يد اٞنماليك 1العبلقات مع اٞنماليك
 .اٛنراكسة
 

كلعل أبرز ما ميز عهد أيب العباس ىو نشاط عبد الر٘نن بن خلدكف كرحلتو إى مصر كٛنوئو 
لدل اٞنماليك رغبة ُب االستقرار كاالبتعاد عن جو السياسة كاٞنؤامرات اليت كانت ٓناؾ ضده ُب 

ٕنسك بأكالده كعائلتو ُب أيب العباس أ٘ند السلطاف اٜنفصي  لكن  ،2ـ1382/ػى784سنة نس  تو 
، فطلب عبد الر٘نن بن خلدكف من السلطاف اٞنملوكي إى تونس١ناكلة منو للضغط عليو حّت يعود 

 .3التدخل للشفاعة لدل السلطاف اٜنفصي كي يلحق بو أىلو كأبناءه
 

ت حوؿ رحلة ابن خلدكف إى مصر، ككضعت الكثًن من كقد طرحت الكثًن من التساؤال
التفسًنات لذلك، كمنهم من اعترب أنو كاف ٫نطط لتلك الرحلة منذ زمن كأنو كاف من أىدافو تويل 

 15كاستجابة لطلبو أرسل السلطاف الظاىر برقوؽ اٛنركسي ُب . 4مناصب ُب دكلة اٞنماليك اٛنركسية
أيب العباس أ٘ند تشفعا لديو ُب حاؿ عبد السلطاف إى  برسالة ـ1385أكاخر مارس /ػى786صفر 

 .5الر٘نن بن خلدكف
 

 :إلى مصر رسالة شفاعة مملوكية تتعلق بإرساؿ أسرة عبد الرحمن بن خلدوف -4-1
 

تعد ىذه الرسالة اليت صدرت رٚنيا عن ديواف اإلنشاء اٞنملوكي باسم اٞنلك الظاىر برقوؽ من 
اليت كاف ٪نتلها عبد الر٘نن بن خلدكف عند ملوؾ اٞنشرؽ كاٞنغرب،  بٌن األمور الدالة عن اٞنكانة

السلطاف األعظم المالك، :" كافتتحت بعد البسملة بذكر األلقاب اٝناصة بالسلطاف اٞنملوكي
الملك الظاىر، السيد األجل، العالم العادؿ، المؤيد المجاىد، المظفر، الشاىنشاه، سيف 

المسلمين، محيي العدؿ في العالمين، منصف المظلومين من الدنيا والدين، سلطاف اإلسالـ و 

                                                 
 .كما يليها 218نشفك، اٞنرجع السابق، ص بر  -1
 .648، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -2
 .650، ص 7اٞنصدر نفسو، جابن خلدكف،  -3
ـ إى 14/ىػ8لسلطنة اٜنفصية كدكلة اٞنماليك اٛنراكسة ّنصر من أكاخر القرف العبلقات الدبلوماسية بٌن ا"لطفي بن ميبلد،  -4

، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 142: ، العدد38: ، السنةالمجلة التاريخية المغاربية، "ـ15/ىػ9أكاخر القرف 
 .12، ص2011كاٞنعلومات، تونس، مارس 

 . أنظر اٞنبلحق -5
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الظالمين، وارث الملك، سلطاف العرب والعجم والترؾ، اسكندر الزماف، مولي اإلحساف، 
مملك أصحاب التخوت واألسرة والتيجاف، مسلك سبيل القبلتين، خادـ الحرمين الشريفين 

 . 1"...أمير المؤمنين، أبو سعيد برقوؽسيد الملوؾ والسالطين، قسيم ... سلطاف البسيطة... 
 

كيظهر من خبلؿ ىذا االفتتاح مدل اعتزاز السلطاف اٞنملوكي ُنكمو كمكانتو اٞنرموقة حيث 
تلقب بكل األلقاب اٞنمجدة لو كاليت ْنعلو فوؽ سائر اٜناكمٌن كاحملكومٌن ُب األرض، كما أنو قسيم 

 . يفة العباسي الذم كاف مركزه صوريا ُب القاىرةأمًن اٞنؤمننب أم أنو ُب الرتبة نفسها مع اٝنل
كبعد ذلك تذكر الرسالة خصاؿ العلماء كمكانتهم بٌن سائر الناس، كتتحوؿ إى اٜنديث عن 

مثل من :"عبد الر٘نن بن خلدكف الذم ًب كصفو بكل األكصاؼ اٛنليلة اليت تليق بكبار العلماء
يخي، األجلي، الكبيري، العالمي، الفاضلي، المجلس السامي، الش: سطرنا ىذه المكاتبة بسببو

األثيلي، األثيري، اإلمامي، العالمي، القدوة، المقتدى، الفريدي، المحققي، األصيلي، 
األوحدي، الماجدي، الولوي، جماؿ اإلسالـ والمسلمين، جماؿ العلماء في العالمين، أوحد 

لطالبين، خالصة الملوؾ والسالطين، الفضالء، قدوة البلغاء، عالمة األمة، إماـ األئمة، مفيد ا
إف ىذه األكصاؼ إ٧نا تدؿ على اٞنكانة الفعلية اليت كانت . 2"عبد الرحمن بن خلدوف المالكي

 .لعبد الر٘نن بن خلدكف لدل السلطة اٞنملوكية ُب القاىرة
 

كذكرت الرسالة أيضا أف عبد الر٘نن بن خلدكف قد التجأ إى القاىرة ليس فرارا من السلطة 
وقد :"اٜنفصية بل تقربا كٓنببا حّت أنو أثر ُب اٞنلك الظاىر برقوؽ كجعلو يكاتب السلطاف اٜنفصي

ىاجر إلى ممالكنا الشريفة، وآثر اإلقامة عندنا بالديار المصرية، ال رغبة عن بالده، بل تحببا 
نا منو فوؽ إلينا وتقربا إلى خواطرنا بالجواىر النفيسة من ذاتو الحسنة وصفاتو الجميلة، ووجد

ما في النفوس مما يحل عن الوصف ويربي على التعداد، يا لو من غريب وصف ودار، قد أتى 
عنكم بكل غريب، وما برح من حين ورد علينا يبالغ في شكر الحضرة العلية، ومدح صفاتها 

 3."الجميلة، إلى أف استماؿ خواطرنا الشريفة إلى حبها، وآثرنا المكاتبة إليها
 

                                                 
 .650، ص 7لعرب، جعبد الر٘نن بن خلدكف، ا -1
 .651، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -2
 .652عبد الر٘نن بن خلدكف، اٞنصدر نفسو، ص  -3
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اف خلدكف كاف ٬نتلك من اٞنوىبة ُب اإلقناع ما مكنو من جعل اٞنلك الظاىر  كالظاىر أف
برقوؽ يتوسط لو عند السلطاف أيب العباس اٜنفصي، كذلك ال ٫نفى إذا اعتربناه من أئمة اللساف 

 .1كاألدب فضبل عن كونو فقها مالكيا ذائع الصيت كمتبحرا ُب العلـو العقلية
 

ك الظاىر برقوؽ ككصف لو حالو كمطلبو منو، حيث جاء ُب ككاف ابن خلدكف قد أحاط اٞنل
وذكر لنا في أثناء ذلك أف أىلو وأوالده في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العلية، :" الرسالة

، كذلك ما دفع الظاىر 2"وقصد إحضاىم إليو ليقيموا عنده، ويجتمع شملو بهم مدة إقامتو عندنا
فة الكتابة إلى الحضرة العلية لهذين السببين الجميلين، فاقتضت آراؤنا الشري:"برقوؽ للكتابة

يقدـ أمره : وقد آثرنا إعالـ الحضرة العلية بذلك ليكوف على خاطره الكريم، والقصد من محبتو
العالي بطلب أىل الشيخ ولي الدين المشار إليو وإزاحة أعذارىم، وإزالة عوائقهم، والوصية 

 .3"، على أجمل الوجوهبهم، وتجهيزىم إليو مكرمين محترمين
 

:" كما ذكر اسم السفًن الذم سيقـو باصطحاب عائلة ابن خلدكف، كىو أحد الصاٜنٌن
صحبة قاصده الشيخ الصالح العارؼ السالك األوحد سعد الدين مسعود المكناسي الواصل 

كاف يعلم ، كذلك للتأكيد على جدية اٞنسألة، كما أف السلطاف اٞنملوكي   4"بهذه المكاتبة أعزه اهلل
مدل حساسية اٞنوقف خصوصا كأف ابن خلدكف كاف شاىدا على الكثًن من األحداث السياسية ُب 

 .الببلط اٜنفصي، لذلك فاستخداـ الصاٜنٌن ذكم الكبلـ اٞنسموع أمر ضركرم ُب ىذه اٜنالة
 

كما طلب الظاىر برقوؽ من السلطاف اٜنفصي بأف ترحل عائلة عبد الر٘نن بن خلدكف ُنرا 
ويكوف تجهيزىم على مركب من :"  إحدل سفن الدكلة اٜنفصية، حيث يقوؿ ُب الرسالة على

مراكب الحضرة العلية مع توصية من بها من البحرية بمضاعفة إكراـ المشار إليهم ورعايتهم، 
والتأكيد عليهم في ىذا المعنى، وإذا وصل من بها من البحرية كاف لهم األمن واإلحساف فوؽ 

ويربى على أملهم، بحيث يهتم بذلك على ما عهد من محبتو وجميل اعتماده،  ما في أنفسهم،

                                                 
 .للمزيد من التفاصيل حوؿ ترٗنتو ينظر الفصل األكؿ كالثالث من الباب الثا ي -1
 .652، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -2
 .حة نفسهاالصف ، 7ج اٞنصدر نفسو،ابن خلدكف،  -3
 .، الصفحة نفسهانفسوابن خلدكف، اٞنصدر  -4
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مع ما يتحف بو من مراسالتو، ومقاصده ومكاتباتو، واهلل يحرسو بمالئكتو وآياتو، بمنو ويمنو، 
  1."إف شاء اهلل

كتب خامس عشر صفر المبارؾ من سنة :"كُب هناية الرسالة ذكر التاريخ الذم كتبت فيو
 .2"ين وسبعمائة حسب المرسـو الشريفست وثمان

قاـ بتجهيز باإل٩ناب، حيث على طلب عبد الر٘نن بن خلدكف كقد رد السلطاف اٜنفصي 
كتوجهت السفينة من ، اٞنغربية معها ىدية من اٛنيادحسب ما جاء ُب اٞنراسلة اٞنملوكية، ك٘نل  توأسر 

ية على خليج اإلسكندرية ككانت ىبت عاصفة ُنر سواحل اٞنغرب األدىن إى مصر، كعند كصوٟنا 
السلطاف اٜنفصي، فاستقبلو السلطاف  رسوؿادثة ىذه اٜن٤نى من ك ، سببا ُب غرؽ السفينة كما عليها

 .3اٞنملوكي كأحسن إليو كأعاده إى تونس كبرفقتو ىدية من اٞنبلبس الفاخرة
 .ككانت ىذه اٜنادثة فاجعة بالنسبة لعبد الر٘نن بن خلدكف

أرسل السلطاف أبو العباس أ٘ند الثا ي بسفارة إى الظاىر  ـ1385/ ػى787كُب شهر شعباف 
 .4 برقوؽ اٛنركسي ١نملة باٟندايا

 

 :بمناسبة عودتو إلى الحكملظاىر برقوؽ لالسلطاف الحفصي  مراسلة -4-3
، ٍب ٕنكن من الرجوع إى منصبو ُب سنة ـ1389/ ػى791خلع السلطاف الظاىر برقوؽ سنة 

فبعث لو أبو العباس أ٘ند الثا ي برسالة مع كزيره الذم قصد اٜنج يهنئو فيها  ،ـ1390/ ػى792
 .5بٌن السلطانٌن اٜنفصي كاٞنملوكيا لبلحرتاـ كاٞنودة اسبة، كاعتربت ىذه الرسالة عنوانباٞنن

 

باستقباؿ  ـ1390/ ػى792رمضاف  22كقد خص السفراء اٜنفصيوف الذين كصلوا القاىرة ُب 
قائهم األمًن اٞنملوكي ١نمود اإلستادار باٛنيزة، ٍب أحضر السفًن اٜنفصي إى ٣نيز، حيث خرج لل

القاىرة لدل السلطاف بعد ثبلثة أياـ، فأكرمو الظاىر برقوؽ ككضعت لو دار ضيافة كنفقة مالية تقدر 
 .6درىم يوميا 100ب 

 

                                                 
 .نفسو -1
 .نفسو -2
 543اٞنطوم، اٞنرجع السابق، ص -3
 .543اٞنطوم، اٞنرجع نفسو، ص -4
 .534نفسو، ص -5
 .725، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج -6
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إخائو الكريم،  إلى أخينا الذي لم نشاىد من:" كافتتحت الرسالة بذكر أكاصر اٞنودة كاحملبة 
في ذات اهلل الرب الرحيم، قبلة صفاء لم تغيرىا يد بعاد وال انتزاح، ونثابر من حفظ عهده 
والقياـ بحق وده على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدف تعارؼ األرواح، ونبادر لما يبعث 
القلوب على االئتالؼ واألمن بفضل اهلل من عوائق االختالؼ وإف شحطت الدار وتناءت 

ونبتهل إلى اهلل ...لصور واألشباح، ونعترؼ بما لو من مزيد اإلعظاـ بمجاورة البيت الحراـا
، كىي 1"بالدعاء أف يخبرنا عنو ويطلعنا منو على ما يقر عيوف الفوز ويشرح صدور النجاح

عبارات تدؿ على مدل التقدير كاالحرتاـ الذم يكنو بنو أم حفص للمماليك اٛنراكسة، كاعرتافهم 
 .ية سلطتهم على العامل اإلسبلمي، كعلى البقاع اٞنقدسةبأحق

 

والرضى عن اإلماـ المهدي القائم بهذه الدعوة الموحدية قياـ من ...:" كتواصل الرسالة
خلصت نياتو، وصدقت في ذاتو دعواتو، وصممت إلظهار دينو القويم عزماتو، وصلة الدعاء 

كىذا يربز ٕنسك اٜنفصيٌن بشعارات الدعوة ، 2"...لهذا المقاـ األحمدي المتوكلي الفاروقي
اٞنوحدية األكى كأىم أسسها كىي اٞنهدكية نسبة إى ١نمد بن تومرت الذم كاف يلقب باٞنهدم، كما 

 .يبدك جليا تصريح بين أيب حفص بانتساهبم إى اٝنليفة عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو
 

لببلط اٜنفصي ِنصوص السلطاف ٍب تعرضت الرسالة إى ذكر األخبار اليت كصلت إى ا
من حين اتصل بنا خبركم الذي جره القدر  -علم اهلل–إعالمكم أنا ...:" الظاىر برقوؽ اٛنركسي

المقدور، وجرى بو في أـ الكتاب الحكم المسطور، لم نزؿ نتوجو إلى اهلل تعالى في مظاف 
بخيره إثر ما قطع، قبوؿ الدعاء، ورفع النداء، بأف يجبركم بفضلو من حيث صدع، ويصلكم 

ويعطيكم من نعمتو أضعاؼ ما منع، إلى أف تدارؾ اهلل بلطفو وأجاب، وتأذف بفضلو في قبوؿ 
، كإذا دؿ ىذا على شيء فإ٧نا يدؿ 3"...الدعاء بظهر الغيب وىو مستجاب، فرد عليكم ملككم

ماليك من على مدل حرص السلطاف أيب العباس أ٘ند الثا ي اٜنفصي على تتبع أخبار جًنانو اٞن
جهة، كمن جهة أخرل نستشف أنو كاف يتمىن عودة السلطاف الظاىر برقوؽ اٛنركسي إى ملكو، ٞنا 

                                                 
 .81، ص8القلقشندم، اٞنصدر نفسو، ج -1
 .81، ص8اٞنصدر نفسو، ج -2
 .105، ص2بلقات، جأ٘ند عزاكم، الع -3
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عرؼ عنو من سياستو الدبلوماسية اٞنرنة ُب عبلقاتو مع دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي عموما كاٜنفصيٌن على 
 .كىو ما ٓنقق كجو اٝنصوص، فكاف السلطاف اٜنفصي دائم الدعاء لو كي يرجع إى كرسي ملكو،

 

كما عرب عن سركره كفرحتو اليت غمرتو هبذه اٞنناسبة، كاعترب أنو من الواجب التهنئة هبذه 
ولما جاءنا بنصركم البشير، وطلع من ثنية الهناء :" اٞنناسبة السارة من خبلؿ ما جاء ُب الرسالة

التهاني واألفراح، وحمدنا  بأكماـ السرور إلينا يشير، ىززنا لو أعطاؼ االرتياح، وتلقينا منو وارد
اهلل لكم على ما من بو الفوز والنجاح، ورأينا أف تهنئتكم بو من فروضنا المؤكدة، وعهودنا 

 .1"المجددة
 

وأنو ال يقـو بو عنا ىنالكم، :"...كما أشارت الرسالة إى السفًن اٜنفصي الذم ٘نلها
ر الملوؾ، قرب األدب ويؤدي ما يجب منو بين يدي كرسي جاللكم، إال من لو من ديا

والسلوؾ، فاقتضى نظرنا الجميل أف عينا لو شيخ دولتنا المستشار، وعلمها الذي في مهماتها 
إليو يشار، فالف، وقد كاف منذ أعواـ يتطارح علينا في أف نخلي للحج سبيلو، ونبلغو من ذلك 

الشوؽ ما يقص وحملناه من أمانة الحب ما يلقي إليكم، ومن حديث ...فوجهناه ...مأمولو،
كالغالب على الظن أف الشخص اٞنقصود ىنا ىو الوزير اٜنفصي شيخ اٞنوحدين . 2"أخباره عليكم
 .3ابن أيب ىبلؿ

 

، ككانت مركزا من للجزر القريبة من تونسكما تضمنت الرسالة أخبار غزك السلطاف اٜنفصي 
اإلسبلمية، ككاف النصارل يأسركف اٞنوجهة ضد األساطيل التجارية كاٞنوانئ  النصرانيةمراكز القرصنة 

التجار كاٞنسافرين من اٜنجاج اٞنسلمٌن اٞنغاربة ، فكانت اٜنملة اٜنفصية على اٛنزيرة لردع القراصنة 
  .4الذين كاف معظمهم من اٛننويٌن

 

ككاف السلطاف الظاىر برقوؽ قد راسل السلطاف أبا العباس اٜنفصي ِنصوص تطورات 
اح الغريب للبحر اٞنتوسط، ككاف ذلك ُب أثناء ٓنضًن السفارة من تونس إى األكضاع السياسية ُب اٛنن

                                                 
، مطبعة الرباط، اٞنغرب، 2، جالعالقات بين العالمين اإلسالمي والمسيحي في العصر الوسيط أ٘ند عزاكم، أ٘ند عزاكم، -1

 .106، ص2011
 .83، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج -2
 .1070، ص ص 5عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -3
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وفي أثناء شروعنا في ذلك، وسلوكنا من أيمن :" القاىرة، كجاء ُب الرسالة اٜنفصية هبذا اٝنصوص
ولما استقرينا من فحواه، وخطابو الكريم ونجواه، ... المسالك، وصل إلينا كتابكم الكريم 

ادنا، وسروركم بما يسنيو اهلل من ذلك ببالدنا، رأينا أف نتحف أسماعكم تشوقكم ألخبار جه
، ككانت أخبار االنتصارات كالفتوح 1"منو بما قرت بو أعين اإلسالـ، وأثلج صدور الليالي واألياـ

من أىم ما كطد العبلقات بٌن أطراؼ العامل اإلسبلمي، حيث ىنا تتجلى مظاىر الوحدة اإلسبلمية 
 .شرتؾكصد اٝنطر اٞن

 

وذلك أنا :"... 3كمالطة 2كتواصل الرسالة ذكر أخبار االنتصار على القراصنة ُب جزر صقلية
من حين صدر من عدو الملة في الجزيرة ما صدر، حسب ما جره محتـو القدر، لم نزؿ نبيح 
ألساطيلنا المنصورة حرمو وحماه، ونطرؽ طروؽ الغارة الشعواء بالده وقراه، ونكتسح بأيدي 

 .4"ستالب ما جمعت بو يداه، إلى أف ذاقوا من ذلك وباؿ أمرىم، وتعرفوا عاقب مكرىماال
 

اٞنالطية اليت أنذىا القراصنة معقبل لسلب اٞنسلمٌن  5كتسرد الرسالة خرب غزك جزيرة غودش
وكانت من جزائرىم المعترضة شجى في حلوؽ الخطار،  :"اٞنغاربة ُب البحر، إذ جاء فيها 

ر، وركاب البحار من الحجاج والتجار، جزيرة غودش وبها من أعداء اهلل جم ومتجشمي األخطا
... وشحناىا عددا وعددا... كثير، وجمع كبير، فأرسلنا عليهم من أسطولنا المنصور غربانا 

 .6... "بهت الذي كفر... فلما نزلوا بساحتها
 

                                                 
 .84، ص 8القلقشندم، اٞنصدر نفسو، ج -1
أكرب جزيرة ُب البحر اٞنتوسط، كىي تتبع إداريا إليطاليا، ٟنا تاريخ قدمي كازدىرت ُب عصر اإلغريق كالركماف، كُب العصور  -2

مية إى أكركبا، ٍب الوسطى فتحها اٞنسلموف كقامت هبا إمارة بين اٜنسن الكلبيٌن، ككانت من أىم منافذ اٜنضارة العربية اإلسبل
. استوى عليها النورماف كصارت معقبل للقراصنة الذين كانوا يضايقوف التجار كاٜنجاج اٞنسلمٌن السالكٌن البحر إى ببلد اٞنشرؽ

  Hachette, op.cit.p1738 -419-416، ص ص 3ياقوت اٜنموم، البلداف، ج
وزك كبعض اٛنزر الصغًنة احملاذية ٟنا أرخبيل مالطة كىي دكلة مستقلة جزيرة تقع جنوب صقلية، كٕنثل اليـو إضافة إى جزيرة غ -3

تتبع للكومنويلث الربيطا ي كعاصمتها فاليتا، كشهدت الفتح اإلسبلمي منذ عهد األغالبة، ٍب صارت معقبل لفرساف القديس 
       Hachette, op.cit.p1147 .يوحنا

 .84، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج -4
      Hachette, op.cit. p 833 2كلم   67غوزك إحدل جزر مالطة، مساحتها  ىي جزير -5
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زيرة الكثًن، كًب تفصيل كقد غنم اٜنفصيوف مغامن كثًنة ُب ىذه الغزكة، فأسركا من سكاف اٛن
وشكر اهلل من المسلمين أنصاره، عمدوا إلى ما تخطاه السيف من والد :" ... ذلك ُب الرسالة

وولد، ومن أخلد إلى األرض من رجالها عن المدافعة فلم يعترضو بالقتل منهم أحد، فجمعوا 
قرنين، وامتألت منهم عددا ينيف بعد األربعمائة على األربعين، وجاؤوا بهم في األصفاد م

 .1..."بغنائمهم والحمد هلل أيدي المسلمين
 

ككانت ىذه العمليات العسكرية كرد فعل مشركع من قبل السلطة اٜنفصية على العدكاف 
، كٞنا كانت ىذه اٛنزيرة قريبة من 2الذم قاـ بو النصارل اٞنتحالفوف ضد جزيرة جربة كاحتبلٟنا كٔنريبها

كية، فقد كانت مرشحة لتكوف قاعدة انطبلؽ للحمبلت الصليبية ضد طرابلس الغرب كاٜندكد اٞنملو 
مصر كببلد اٞنشرؽ اإلسبلمي عموما، كمن ىنا نلمس مدل ىذه اٛندية كاٜنماسة ُب نقل األخبار 

خاصة األخبار اٞنتعلقة بكسر الفرنج النصارل، ككانت بٌن بين أيب حفص كاٞنماليك اٛنراكسة، 
ات للمماليك كالعكس صحيح، كذلك ما يبدك كاضحا ُب الرسالة انتصارات اٜنفصيٌن ىي انتصار 

 .3...."فعرفناكم بهذا الفتح لتأخذوا بحظكم من شكر اهلل عليو:"اليت ختمت بالتايل
 

 :رد السلطاف الظاىر برقوؽ على رسالة أبي العباس الحفصي -4-4
اٜنفصي شاكرا لو على التهنئة  أيب العباس أ٘ند الثا ي رسالة إىقوؽ ر كتب السلطاف الظاىر ب        

كعلى اٟندية اٞنكونة من اٝنيل اليت بعثث لو، كمستبشرا ّنا ًب على يد اٜنفصيٌن من انتصارات ُب 
 .4جزر مالطة

 

من عبد اهلل، السلطاف األعظم المالك، الملك :" افتتحت الرسالة بذكر األلقاب اٞنلوكية  
سيد الملوؾ والسالطين، قسيم أمير ... ابطالظاىر، األجل العالم العادؿ، المجاىد المر 

قدوة :" ، ٍب انتقلت إى عبارات التحية للسلطاف اٜنفصي5"...المؤمنين، أبي سعيد برقوؽ
الموحدين، ناصر الغزاة والمجاىدين، سيف جماعة الشاكرين، صالح الدوؿ، المتوكل على اهلل 

                                                 
 .84، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج -1
 .230-229نشفك، اٞنرجع السابق، ص ص بر  -2
 .84، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج -3
 .108، ص 2أ٘ند عزاكم، العبلقات، ج -4
 .380، ص7شندم، صبح األعشى، جالقلق -5
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أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر، ابن أحمد ابن موالنا األمير أبي عبد اهلل محمد، ابن موالنا 
:" ، ٍب أشادت الرسالة باٞنكاتبة اليت كردت على الظاىر برقوؽ1"....األمراء الراشدين أعز اهلل دولتو

وملنا إلى ...فمددنا إليو يد القبوؿ، وارتحنا لو...فإننا نوضح لعلمو الكريم أف كتابو الكريم ورد
كما عرب  الظاىر برقوؽ عن إعجابو بالرسالة اٜنفصية . 2"...ووقفنا عليو...وتأملناه...تومفاكه
وعلمنا ما اتصل بسمعكم .. وشرحنا متن فحواه... فهمنا معناه ... هلل دره من كتاب :" بقولو

أعادنا إلى الملك مع كثرة األعداء وقلة ... من خبرنا العجيب، وحديث أمرنا القديم والغريب
 .3"...األنصار

 

رسالة خرب السفًن اٜنفصي ككيف أنو استقبل ُنفاكة من قبل السلطاف برقوؽ، ٍب ٍب سردت ال      
ولما توصل إلينا رسولكم :" عرضت غبطة اٞنماليك ِنرب غزكة جزيرة غودش من طرؼ اٜنفصيٌن

ونبو على ما أودعو كتابكم، وتضمن من النصرة خطابكم، ...وأطربنا بسماع أخباركم ...ـ المكر 
 .4"...غودش وعودىم بالمن والمنحودوس جنودكم جزيرة 

 

ولما :" كما مل تغفل الرسالة الشكر على اٟندية اٜنفصية اٞنتمثلة ُب اٛنياد حيث جاء فيها
عرضت علينا من جودكم عند العشي الصافنات الجياد، وحلينا منها بقالئد منها األجياد، 

اٛنياد، كمدل إعجاب السلطاف ، ٍب ذكرت أصناؼ ىذه " ...نقسم لقد حيرتنا، ألوانها إذا خيرتنا
 .5اٞنملوكي كامتنانو كغبطتو هبا

 
 

 :الجراكسة عالقات السلطاف أبي فارس عبد العزيز الحفصي مع المماليك - 5

                                                 
 .380، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج -1
 .381 -380، ص ص 8، جاٞنصدر نفسوالقلقشندم،  -2
 .382، ص 8، جنفسو  -3
 .382، ص 8، جنفسو -4
 .383، ص 8، جنفسو -5
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العبلقات  1(ـ1434-1394/ىػ837 -796) ي أبو فارس عبد العزيزصكاصل السلطاف اٜنف
لظاىر ا إليو أ٘ند، كُب ىذا الصدد أرسل الودية اليت ٗنعت الدكلة اٜنفصية ُب عهد أبيو أيب العباس

 .2كتعبًن منو على استمرار العبلقات الوديةببعض اٟندايا   ـ1397/ ػى799برقوؽ سنة 
إى القاىرة لتهنئة فرج بن برقوؽ ّنناسبة توليو السلطنة  سفًناكجو  ـ1398/ ػى801 سنة كُب 

هر على توفًن األمن للحجاج اٞنغاربة عقب كفاة أبيو، إضافة إى رسالة كجهها إليو طالبا منو الس
 .3القاصدين ببلد اٜنجاز

 

أرسل بالتها ي إى السلطاف اٛنديد أبو النصر شيخ احملمودم، كرد  ـ1413/ػى815كُب سنة 
السلطاف اٞنملوكي بدكره برسالة شكر تضمنت اإلنباء باٞنعارؾ كاألحداث اليت جرت لو قبيل توليو 

 .4اٜنكم
 

، كجو (ـ1438 - 1422/ىػ841-825)ملوكي األشرؼ برسبام اف اٞنكُب عهد السلط
 .5السلطاف اٜنفصي رسالة هتنئة ّنناسبة توليو اٜنكم

 

كصلت سفارة حفصية إى القاىرة لتهنئة السلطاف  6ـ1430/ىػ829شواؿ  7كُب يـو األحد 
:" سفارة بقولوكذكر ابن تغرم بردم ىذه الة قربص، ر اٞنملوكي ّنناسبة االنتصار الذم حققو على جزي

وعنده أكابر الدولة من األمراء واألعياف، وكاف الشريف بركات ... وكاف السلطاف جالسا ... 
، ورسل صاحب تونس من بالد  بن عجالف أمير مكة حاضرا، ورسل ابن عثماف متملك الرـو

كسفارة أخرل ٓنمل أخبارا عن صد اٟنجـو القطبل ي ، 7"المغرب، ورسل صاحب عدف وغيرىم
 .8ـ1435/ىػ830رجب  17جزيرة جربة من طرؼ اٜنفصيٌن، ككاف تار٫نها ُب  على

 

                                                 
 .119-112ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص -1
 .9لطفي بن ميبلد، اٞنرجع السابق، ص  -2
 .13، ص2حجر العسقبل ي، إنباء الغمر، جابن  -3
 .247برنشفك، اٞنرجع السابق، ص -4
 .268، 3ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج -5
 .258، ص 4اٞنقريزم، السلوؾ، ج -6
 .268، ص 3ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج -7
 258، ص3الصًنُب، نزىة النفوس، ج -8
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برسباي إلى السلطاف الحفصي أبو عبد اهلل محمد المملوكي السلطاف  منرسالة تعزية  - 6
 :المنتصر 
ّنناسبة كفاة جده السلطاف أيب فارس كاصفا إياه كاف موضوع ىذه الرسالة ىو التعزية  

كاف حامل الرسالة ىو الشيخ أبو عمراف ، طاف اٛنديد على توليو اٞننصببالشهيد، كمهنئا السل
موسى كىو من اٜنفصيٌن رافق السفًن اٞنملوكي سيف الدين اٛننيد إى السلطاف أيب فارس عبد 

 . 1ـ1434أكتوبر  15/ ىػ838ربيع األكؿ  11كأرخت الرسالة بتاريخ  ،العزيز
 

ايا إى السلطاف اٞنملوكي عن طريق البحر، كجو السلطاف اٜنفصي ىد ـ1483/ىػ880كُب 
 .2لكن اٞنصادر ال تذكر كجود مراسبلت

 

 :جهود الدبلوماسية الحفصية لحل الصراع المملوكي العثماني - 7
شهدت ببلد اٞنشرؽ باإلضافة إى بركز قوة اٞنماليك ُب مصر كالشاـ كاٜنجاز، بركز قوة 

، كقد ـ1453/ىػ857من فتح مدينة القسطنطينية سنة  العثمانيٌن ُب األناضوؿ، خاصة بعدما ٕنكنوا
عمدت الدكلة العثمانية إى التوسع على حساب األراضي اٞنملوكية ُب الشاـ، كاصطدموا مع اٞنماليك 

 ـ1490/ ىػ896ك ـ1483/ىػ888، األكى دامت بٌن سنيت هماقامت حرباف بينُب عدة مناسبات، ك 
بوساطة  ـ1491/ ىػ896 عقدت اتفاقية سبلـ سنة انتهت بانتصار اٞنماليك اٛنراكسة، ٍبك 

 .3الدبلوماسية اٜنفصية اليت قامت بدكر كبًن ُب حل النزاع سلميا
 
 

 : وساطة القلشاني -7-1
أف أحد ُب كتابو الضوء البلمع ألىل القرف التاسع الشيخ اٞنؤرخ مشس الدين السخاكم  أكرد

قد كف ذكر تفاصيل أكثر عن حياتو أك نسبو، أخو حسن أمٌن ك١نمد كد 4اٜنفصيٌن كىو القلشا ي
قاـ ّنبادرة صلح بٌن اٞنماليك كالعثمانيٌن لفض الصراع الذم كاف قائما بينهما حوؿ النفوذ ُب 

                                                 
 .10لطفي بن ميبلد، اٞنرجع السابق، ص -1
 .277، ص 2ابن إياس، بدائع الزىور، ج -2
، غياث أ٘ند نافع. 275ػ215، ص3ابن إياس، بدائع الزىور، ج : حوؿ الصراع العثما ي اٞنملوكي ٬نكن الرجوع إى -3

عمر عبد السبلـ تدمرم، اٞنكتبة العصرية، : ، مراجعة(ـ157ػ  1464/ ىػ923ػ  868)العالقات العثمانية المملوكية 
 .214ػ 101،ص2005بًنكت، 

4
 .258السخاكم، الضوء البلمع، ج، ص - 



- 85 - 

 

، حيث ٘نل رسالة من السلطاف اٜنفصي أيب عمرك عثماف إى السلطاف العثما ي اٞنشرؽ اإلسبلمي
ٟنم فيها بنود الصلح الذم سعى اٜنفصيوف إى عقده، كأخرل إى السلطاف اٞنملوكي ُب القاىرة يشرح 

ـ قبل إكماؿ 1486/ ق891شواؿ  12كقد ًب قتل ىذا السفًن اٜنفصي على يد الفرنج بتاريخ 
 .1مهمتو ُب فض اٝنبلؼ اٞنملوكي العثما ي

 

كرغم الغموض الذم يلف ىذه السفارة، كأهنا ٓنمل من إثارة التساؤالت أكثر من أهنا تقدـ 
، إال أهنا تفتح اجملاؿ للقوؿ بأف اٜنفصيٌن قد حاكلوا قدر اإلمكاف الوقوؼ ُب كجو تفتيت إجابات

الوحدة اإلسبلمية من أجل الوقوؼ ُب كجو اٞند النصرا ي الذم كاف يهدد سواحل اٞنغرب اإلسبلمي،  
لدل  كما ال يستبعد كجود عبلقات بٌن الدكؿ العثمانية كاٜنفصيٌن كأف العثمانيٌن طلبوا التوسط

 .   2اٞنماليك بعد اٝنسائر اليت تلقوىا على أيديهم
 

 :وساطة الحلفاوي -7-2
( ـ1527 - 1437/ ىػ924ػ  841) (أ٘ند بن ١نمد بن عمر األنصارم)يذكر ابن اٜنمصي 

ٓنت عنواف الصلح بٌن الدكلتٌن اٞنملوكية  1ُب كتابو حوادث الزماف ككفيات الشيوخ كاألقراف ج
وفي يـو الخميس حادي عشرينو توفي بدمشق "  أنو ـ1490/ ىػ896سنة ث حوادكالعثمانية ُب 

وكاف قد توجو . سيدي محمد الحلفاوي قاصد سلطاف الغرب، وىو متولي القضاء بتونس
، فأحسن إليو سلطاف الرـو وقبل كالمو  بالصلح إلى سلطاننا قايتباي، ثم إلى بالد الرـو

فن بباب الصغير، عند السيد بالؿ الحبشي رضي بالصلح، ثم توجو إلى دمشق وتوفي بها، ود
 .3"اهلل عنو
 

، ًب ـ1490/ىػ896رمضاف  25 االثنٌنككاف نتيجة ىذه الوساطة اٜنفصية أنو ُب يـو 
 .4االتفاؽ على الصلح بٌن القوتٌن اإلسبلميتٌن باٞنشرؽ

 

                                                 
 .17لطفي بن ميبلد، اٞنرجع السابق، ص  -1
 .490، ص1999، دار النفائس، بًنكت، 2، طتاريخ المماليك في مصر وبالد الشاـ١نمد سهيل طقوش،  -2
عبد العزيز فياض : ، تح1،جرافحوادث الزماف ووفيات الشيوخ واألقأ٘ند بن ١نمد بن عمر بن اٜنمصي األنصارم،  -3

 226، ص2000حرفوش، دار النفائس، 
 226، ص 1األنصارم، اٞنصدر نفسو، ج -4
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د ق( ـ1494 - 1435/ ىػ899 - 839)ككاف السلطاف اٜنفصي اٞنتوكل على اهلل عثماف  
أكفد ١نمد اٜنلفاكم ُب ىذه اٞنهمة الدبلوماسية ٜنل النزاع بطريقة سلمية ُب ظل الضغط النصرا ي 
على اٞنسلمٌن ُب األندلس، فاٞنبادرة كانت لتوحيد صف اٞنسلمٌن ضد العدك اٞنشرتؾ كىو الصليبيوف 

مية ُب ببلد خاصة اإلسباف القوة الصاعدة ُب الغرب األكريب كاليت صارت هتدد السواحل اإلسبل
 .اٞنغرب اإلسبلمي

 

 ذكعلى الرغم من أف بين األ٘نر قد طلبوا العوف من اٞنماليك، فإف الدكر األساسي ُب إنقا
، كصل أسطوؿ كماؿ رايس ـ1487/ ىػ892مسلمي األندلس كاف قد قاـ بو العثمانيوف، ففي سنة 

، ككاف ذلك بناءا على طلب من بأمر من السلطاف العثما ي بايزيد الثا ي، ٞنساعدة مسلمي األندلس
 .ملك غرناطة الذم أرسل بقصيدة يشكو فيها اعتداءات اإلسباف على مسلمي األندلس

كمل تكن مهمة السفًن الوسيط ُب الصلح  ١نمد اٜنلفاكم بالسهلة، ُب ظل االنقسامات اليت كانت 
 .1ُب صفوؼ العثمانيٌن

 

عدادا لعقد اتفاقية سبلـ مع اٞنماليك ارتكزت كنتيجة للوساطة اٜنفصية أظهر بايزيد الثا ي است
 :على البنود التالية

 

 .القبلع اليت استولوا عليها مثل أدنة كطرسوس تسليم العثمانيٌن ٞنفاتيح -
 
اعتبار األماكن اٞنتنازع عليها تدخل ُب ٘ناية اٜنرمٌن الشريفٌن ّنكة كاٞندينة اٞننورة، أم أف غبلهتا   -

 .2اكرين باٜنرمٌنكانت لصاّب الفقراء كاجمل
 

لكن يبدك أف ىذا الوضع مل يستمر طويبل حيث قاـ العثمانيوف َنهد كبًن للقضاء على  
الدكلة اٞنملوكية كاالستيبلء على أراضيها ُب الشاـ كمصر كاٜنجاز، ككاف ٟنم ذلك بعد ىز٬نة اٞنماليك 

ا ي ُب اٞنغرب اإلسبلمي، ، كىو التاريخ نفسو الذم بدأ فيو التدخل العثمـ1517 /ىػ923 ُب سنة
فكاف ضمهم للمغرب األكسط بعد استنجاد أىلو هبم، ٍب التفتت أنظارىم إى تونس اٜنفصية اليت 

 . ـ1526/ىػ932أصبحت الحقا جزءا من الدكلة العثمانية ابتداءا من سنة 
 

                                                 
 .145غياث، اٞنرجع السابق، ص -1
 .149، ص السابقغياث، اٞنرجع   -2
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 ة بين الدولة الزيانية والمماليكالعالقات السياسي:أوال
تعد الدكؿ الزيانية اليت حكمت اٞنغرب األكسط الكياف السياسي الثا ي الذم كانت ٕنر بو 

اٞنملوكية البحرية  السفارات اٞنملوكية قبل بلوغها للمغرب األقصى أك األندلس، ككانت الدكلة
كاٛنركسية على حد السواء حريصة على ربط العبلقات الودية مع ٗنيع دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي، كما 

ركا فيو دكلتهم كانوا مذبذبٌن بٌن القوة كالضعف، اف كُب خضم الوضع الصعب الذم أداأف بين زي
رصة لذلك، كتارة ٪نتل بنو مرين فتارة يبايعوف بين حفص، كتارة أخرل ٪ناربوهنم عندما تتسىن ٟنم الف

أراضيهم، كقد ضيقوا عليهم اٝنناؽ ُب الكثًن من اٞنرات، كما أف بين زياف تدخلوا ُب الكثًن من 
األحياف ُب األحداث الداخلية للدكلة اٞنرينية، كُب ىذا السياؽ سنبحث بداية كتطور العبلقات الزيانية 

 .اٞنملوكية
 :مملوكيةبداية العالقات الزيانية ال - 3
 

تأسست الدكلة الزيانية ِنمسة عشرة سنة قبل قياـ دكلة اٞنماليك باٞنشرؽ، كال شك أف األمًن 
يغمراسن بن زياف كاف على علم ّنجريات األحداث الدكلية اليت كانت ٓنيط بو خاصة بببلد اٞنشرؽ 

كمركرىم ُب  اإلسبلمي ُب ظل توافد أفواج اٜنجيج اٞنغاربة بشكل مستمر على البقاع اٞنقدسة
األراضي اٞنصرية، لكن اٞنصادر اٞنتاحة لدينا ال تفيدنا بوجود أية مراسبلت بٌن األمًن يغمراسن بن 
زياف كسبلطٌن اٞنماليك، حيث عاصره خبلؿ فرتة حكمو كل من اٞنعز أيبك الرتكما ي كأبناؤه، ٍب 

سيف  الدين قبلككف، كمن  اٞنظفر قطز، ٍب الظاىر بيربس البندقدارم كأبناؤه، كالسلطاف اٞننصور
 . اٞنستغرب أف ال توجد أية مراسلة بينو كبينهم

كحّت كاتب يغمراسن بن زياف كىو أبو بكر بن خطاب اٞنرسي ال ٤ند لو رسائل ُب ىذا 
اٞنوضوع، كمعظم رسائلو اليت بقيت ١نفوظة ىي اليت كتبها عن األمًن يغمراسن بن زياف كابنو عثماف 

 ىػ678ذك القعدة  07صيٌن أك ملوؾ غرناطة، لكن توجد رسالة مؤرخة ُب ككانت موجهة إى اٜنف
، كقد كتبها ابن خطاب عن األمًن عثماف بن يغمراسن ُب حياة كالده، إى السلطاف ـ1280/

التونسي أيب إسحاؽ اٞنلقب باجملاىد، كقد ٘نلتها زكجة يغمراسن ، ككاف موضوعها التوصية ُنـر أمًن 
فإف ىذا الكتاب يتأدى إلى الباب الكريم :"...ب اٜناج الزيا ي ك٣نا جاء فيهاتلمساف اٞنصاحبة لرك

حفظها اهلل توجهت إلى الحضرة الكريمة  3أيده اهلل منيد عبدتو والدة عبده تالوماتن ابنة مجن

                                                 
1

 .190، صالسابقاٞنصدر ٪نٍن بن خلدكف، . ٠نن ىو عم يغمراسن بن زياف كاٞنرأة اٞنذكورة ىي زكجتو كابنة عمو - 
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برسم أداء فرض الحج يسر اهلل مرامها، ولما يلـز من حق الوالدة ويرجى لالبن في توفية برىا 
ائدة، رأى العبد أف ينبو حضرتكم العلية عليها، ويستوىب من كريم رعيكم من جزيل الف

 .3...."واحترامكم ما يقود الظفر ببغيتها إليها

من ىذه اٞنراسلة  نلمس مدل اىتماـ األمًن الزيا ي كمبالغتو ُب التوصية بركب اٜنج لدل 
الة أخرل إى السلطاف اٞنملوكي السلطاف اٜنفصي، ما ٩نعلنا ٧نيل إى أف الوفد قد كاف ٪نمل معو رس

اٜناكم آنذاؾ، كذلك لضركرة مركر الركب على الديار اٞنصرية ذىابا كإيابا، لكن ال ٤ند ما يوثق ىذا 
 .الطرح

 

ك٬نكن تفسًن عدـ كجود اٞنراسبلت بٌن يغمراسن بن زياف كاٞنماليك إى عدد من األسباب 
 :نذكرىا فيما يلي

 .2اسبلت بسبب اٜنركب اٞنتواصلة اليت شهدهتا تلمسافاٝنراب الذم طاؿ الكتب اٞنر  -
عدـ تركيز اٞنصادر اٞنغربية كاٞنشرقية على الدكلة الزيانية كحكامها، نظرا ٞنوقعها الذم كاف عرضة  -

 .للخطر الدائم من بين مرين كبين حفص، كاختفاء  كياهنا ُب عدة فرتات من تار٫نها
ُب نظر اٞنماليك الدكلة اليت تستحق أف يتعاملوا معها، ظهور بين مرين كقوة باٞنغرب جعلهم  - 

إضافة إى بين حفص، كتركيز اٞنرينيٌن على إهناء الكياف السياسي لبين عبد الواد، ككاف اٞنماليك على 
 .دراية تامة هبذا اٞنوقف

نظركف مبايعة يغمراسن بن زياف للحفصيٌن كاعرتافو ِنبلفتهم كتوصيتو بنيو بذلك، جعل اٞنماليك ي -
إليو نظرة العداء، حيث ظل بنو زياف على كالئهم للحفصيٌن، كيظهر ذلك من خبلؿ بعض نصوص 
البيعة اليت تؤكد حرص بين زياف على االعرتاؼ باٝنبلفة اٜنفصية اليت كانت تعترب كريثة اٞنوحدين ُب 

ٞنؤرخة بيـو      ببلد اٞنغرب اإلسبلمي، ففي نص بيعة يغمراسن بن زياف للسلطاف الواثق اٜنفصي كا
يظهر جليا موقف بين عبد الواد من اٝنبلفة اٜنفصية كأهنا األحق بتمثيل ـ 1279/ىػ١677نـر  7

اٞنسلمٌن، إذ يستعرض نص البيعة تاريخ اٝنبلفة اإلسبلمية منذ عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

                                                 
1

ـ دراسة وتحقيق لديوانيات كتاب فصل الخطاب في ترسيل ابن 13/المغرب واألندلس في القرف السابعأ٘ند عزاكم،  - 
 .158-157، ص2008، مطبعة ربا نت، الرباط، خطاب

2
 .114، ص 1٪نٍن بن خلدكف، بغية الركاد، ج - 
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ا، أم أف بين عبد الواد مل يعرتفوا كاٝنلفاء الراشدين ٍب اٝنبلفة اٞنوحدية فاٜنفصية اليت تعد امتدادا ٟن
يوما باٝنبلفة العباسية اليت أعاد اٞنماليك إحياءىا ُب عهد الظاىر بيربس البندقدارم ُب القاىرة، ك٣نا 

وما زالت يرثها كابر عن كابر، وتنتقل من أوؿ آلخر، حتى انتهت إلى من :"...جاء ُب نص البيعة
عنها المحادين حق درئها، شمس ضحاىا، وبدر ينهض نهوض سلفو الكريم بعبئها، ويدرأ 

ليلتها الذي ما نقص المحاؽ آيتو وال محاىا، عصمة سيدنا وموالنا الخليفة المنتصر باهلل 
المنصور بفضل اهلل أمير المؤمنين أبو عبد اهلل بن ساداتنا األمراء الراشدين أيد اهلل أمره، وأعز 

يها بدار من يعتقد الدخوؿ فيها للخيرات منميا، وبادر إلى الدخوؿ ف...:"كيضيف، 1...."نصره
وفي الدنيا واآلخرة منجيا، ودعا إليها من قبلو من األبناء والقرابة وبني عبد الواد، والوزراء، 
واألعياف والفقهاء، والصدور والصلحاء، فأجابوا إلى ذلك وأصفقوا عليو فيمن أصفق، ورأوه 

على ما بويع عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل ...يعوه جميعاأوفق لهم في معاشهم ومعادىم وأرفق، فبا
عليو وسلم، وخلفاؤه المتقوف، وعلى السمع والطاعة في اليسر والعسر، والمنشط والمكره 

وىم ...إنما ىو باتباع ىذه اإلمامة..معتقدين أف سالمة األمة ... والحلو والمر، بيعة صحيحة 
وفي أعقاب صلواتهم وأوقات خلواتهم لها في اجتالب مرضاة الخالفة المباركة ساعوف، 

 .2 ...."داعوف
 

إف اٞندقق ُب فحول نص البيعة ىذا يبلحظ دكف شك مدل ارتباط يغمراسن بن زياف  
ُب عهد خلفائو، ككوف بين زياف أبعد  اٝنليفة اٞنستنصر كضعفها باٝنبلفة اٜنفصية رغم كفاة مؤسسها

قاىرة، لذلك ال نستبعد أف ىذا كاف من األسباب اليت ما يكونوف عن البيعة للخبلفة العباسية بال
 .جعلت العبلقات الزيانية اٞنملوكية تتسم هبذه الربكدة من عدـ كجود أم اتصاؿ موثق بٌن الدكلتٌن

 

كقد تأخرت بداية ىذه العبلقات إى عهد أيب ٘نو موسى األكؿ، الذم تسجل لنا بعض  
د بن قبلككف، عقب هناية اٜنصار اٞنريين الطويل ٞندينة اٞنصادر مراسلة لو مع السلطاف الناصر ١نم

 .تلمساف
 
 

                                                 
 .134ابن خطاب، اٞنصدر السابق، ص  - 1
2

 .135 ، صسونفابن خطاب، اٞنصدر  - 
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 :المملوكية المرينيين في العالقات الزيانية أثر –2
 

بٌن الزيانية اٞنملوكية كالتحكم ُب مصًنىا بيعة العبلقات ُب تشكيل طبدكر كبًن بنو مرين  قاـ
ُب سياؽ األمر  ؿسبلطٌن اٞنماليك أكٌ تأييد ُب طلب بين زياف كال نستبعد رغبة ملوؾ االنفراج، التأزـٌ ك 

بالوضع السياسي بببلد اٞنغرب  اٞنستمٌر ضٌد بين مرين، لكٌن اٞنماليك كانوا على دراية تاٌمةصراعهم 
وا فحرصكاٜناموف للجناح الغريب للعامل اإلسبلمي، موازين القول بو، كأٌف بين مرين ىم األكثر قٌوة، ك 

اليت مل تتوقف طيلة تاريخ  لسفارات كاٟنداياكسبهم باكإظهار الوٌد ٥نوىم ك على  ٕنتٌن  الركابط معهم، 
 .1الدكلتٌن
 

سبلطٌن اٞنماليك، فتور ُب العبلقات بٌن بين زياف ك اٞنريين إى  أدل التقارب اٞنملوكيكقد 
اهنا ها كسكٌ ناه ملوكاكيعود تاريخ ذلك على األرجح إى أياـ اٜنصار  اٞنريين ٞندينة  تلمساف،  كما ع

 .سنوات من ١نن ٞنٌدة ٖنا ي
 

كُب أياـ اٜنصار اٞنريين ٞندينة تلمساف كانت مدينة اٞننصورة مقر السلطاف، كالعاصمة اليت كاف 
يفد إليها سفراء ككفود الدكؿ األجنبية، كمنهم اٞنماليك الذين اطلعوا على اال٤نازات اٞنرينية كعلى 

إى  ھ 699سنة كثًنا جراء اٜنصار الذم داـ من مدل تأـز الوضع ّندينة تلمساف اليت تضررت  
 .2كمات أغلب أىلها ـ1307 – 1299/ھ 706

 

ككاف السلطاف يوسف بن يعقوب اٞنريين قد بعث إى السلطاف الناصر ١نٌمد بن قبلككف سنة 
اإلبل كاألكا ي اٞنغربٌية كالٌذىب ُب ركب من  كمعو ىدية من اٝنيل كالبغاؿ ك   سفًنا ـ1304/ھ704
جيج   اٞنغاربة قاصدين  اٜنجاز،  فقابلهم  السلطاف اٞنملوكي كأكرمهم كبعث معهم أمًننا رافقهم اٜن

طاف الناصر مكافأة على هبدية من السل ـ1304/ھ705حٌّت قضوا الفرض، كرجع الوفد سنة 
ىو ١ناصر ٞندينة تلمساف باٞننصورة ُب ربيع ثا ي سنة ىديتهم، ككصلوا إى يوسف بن يعقوب ك 

                                                 
 .انظر الفصل اٞنوايل  -1
، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 194، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج: حوؿ ىذا اٜنصار ٬نكن الٌرجوع إى -2

، ص 3اٛنزائر ُب تاريخ، ج: ، ضمن كتابالحصار الطويلعطاء اهلل دىينة،  -130التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 210
369-379. 
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السلطاف اٞنريين  كأكرمهما  كبعث   فقابلهما ، ٣نلوكياف ، ككصل مع السفارة أمًناف ـ1305/ھ706
 . 1مراكشهبما للسياحة ُب فاس ك 

 :حادثة نهب أعراب زغبة لوفد السفارة المرينية ومدى مسؤولية بني عبد الواد -1
 

اٞنغاربة  كمعهما ركب كبًن من    ـ1307/ھ707من فاس ُب  الوفد اٞنملوكي عند عودت
إى سلطاف اٞنماليك الناصر  2قاصدين اٜنج كىدية من السلطاف أيب ثابت خليفة يوسف بن يعقوب

 3مٌر الرٌكب بتلمساف، ككانت قد ٔنٌلصت من اٜنصار اٞنريين، ككاف هبا أبو زياف ،١نٌمد بن قبلككف
٣نٌا يدٌؿ على مدل ، ي هبماكأبو ٘نو موسى األٌكؿ ابنا عثماف بن يغمراسن، لكٌن اٞنلك الزيا ي مل ٪نتف

طلب الوفد اٞنملوكي من بين زياف يك اٞنوايل ألعدائهم بين مرين، ك انزعاج الزيانيٌن من موقف اٞنمال
خفًننا ٫نفر٨نا إى ٔنـو الٌدكلة الزيانٌية شرقا، بسبب اضطراب اٞنسالك ُب اٞنغرب األكسط بعد كفاة 

كٌن اعرتضهم قطاع طرؽ من ب ٜنراستهم، ليوسف بن يعقوب اٞنريين، فبعث معهم بعض األعرا
 . 5هنبوىمبنواحي اٞندية ك  4زغبةأعراب 

 

ككاف االعتقاد السائد آنذاؾ أٌف عملٌية الٌنهب تلك قد ٌٕنت بتدبًن من السلطاف أيب ٘نو 
 .6كأنو الذم دبر العملية بالتحالف مع أعراب زغبة األٌكؿ

 

تهمة بالعاىل الزيا ي، كأف اضطراب اٞنسالك كالظاىر أف بعض الباحثٌن احملدثٌن قد ألصق ال
باٞنغرب األكسط راجع لتشجيع أيب ٘نو األكؿ للقبائل العربية من أجل كتركيع كفود السفارات اليت  

                                                 
 409، ص 5ابن خلدكف، العرب، ج – 409س الدكادار، اٞنصدر السابق، ص بيرب  - 1
توُب قتيبلن ك ىو ١ناصر لتلمساف كتوى بعده ابنو أبو سامل، ٍبٌ قتل ك توى أبو ثابت اٌلذم رحل عن تلمساف ك صاّب أبا زياف  - 2

 .422-419بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص . ك أعاد لو ٣نتلكاهتم باٞنغرب األكسط
 .131التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 1307-1303/ھ707إى  703حكم من  - 3
ابن خلدكف، العرب، . من عرب بين ىبلؿ، كانت تضم عٌدة بطوف، ك كانت مواطنهم من اٞنسيلة إى تلمساف بتيطرم: زغبة  - 4
، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، مرينالقبائل العربية في المغرب في عصر الموحين وبني مصطفى أبو ضيف،  – 85، ص 6ج

 .  155،ص 1982اٛنزائر، 
 .905، ص 5عبد الر٘نن ابن خلدكف، العرب، ج - 5
 .470، ص 7عبد الر٘نن ابن خلدكف،العرب، ج - 6
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، حّت أف اٞنماليك قد اضطركا لتوقيف إرساؿ السفارات إى ببلد 1كانت بٌن اٞنغرب األقصى كمصر
 .2الوفود اٞنغربية أك مع كفد اٜنجاٞنغرب، كاكتفوا بإرساؿ اٞنكاتبات رفقة 

 

ككانت ىذه اٜنادثة سببنا ُب استياء السلطاف الناصر ١نمد بن قبلككف من السلطاف الزيا ي أيب 
لبلساف يؤنٌبو، كما بعث لو هبدية مكٌونة من كوزين من دىن اوسى األٌكؿ، فأرسل إليو يعاتبو ك م٘نو 

ؾ ِنمسة أقواس، فهمها السلطاف أبو ٘نو على أهٌنا ٙنسة ٣ناليك من الرت اٞنستعمل عند اٞنماليك، ك 
:" بأف يكتب ردًّا على رسالة اٞنلك الناصر جاء فيها 3محّمد بن ىديةاحتقار لو، فأمر كاتبو القاضي 

االستعجاؿ  أّما عتابك على شأف الّرسل وما أصابهم في طريقهم، فقد حضروا عندي وأبنت لهم
إنّا جئنا : بالدنا وما فيها من غوائل األعراب، فكاف جوابهمأريتهم مخاوؼ حذرًا مّما أصابهم، و 

من عند ملك المغرب فكيف نخاؼ، مغترين بشأنهم يحسبوف أّف أمره نافذ في أعراب قبائلنا، 
أّما دىن البلساف فنحن قـو بادية ال نعرؼ إاّل الزيت، وحسبنا بو : وأّما الهدية فرّدت عليك

قد افتتحنا بهم اشبيلية وصرفناىم إليك لتفتح بهم بغداد دىًنا، وأّما المماليك الرماة ف
 .4"والّسالـ
 

إٌف صدكر مثل ىذه الٌرسالة عن السلطاف أيب ٘نو يدٌؿ على مدل استياء الزيانيٌن من 
 تستعمل ملبصيغة اٞنفرد اٞنخاطب ك رسالة الكتبت فقد  ، يك لتفضيلهم بين مرين على حساهبماٞنمال

 ،األندلسأسلوب كتابة الرسائل ُب اٞنغرب ك ىذا األمر ٫نالف ٕناما ٛنمع ك فيها ميم اٛنمع كال نوف ا
 .5ىو ما يزيد من التأكيد على أٌف استياء بين زياف من اٞنماليك كاف ُب قٌمتوك 

 

كيقوؿ القلقشندم ُب كتابو صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا أنو جرت العادة أف تكوف 
ورسم مكاتبتو فيما وقفت عليو :" بلطٌن اٞنماليك كالتايلف إى سااٞنكاتبات الواردة من ملوؾ تلمس
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إلى الحضرة الفالنية : في المكاتبة الواردة على صاحب الديار المصرية أف يبتدأ الكتاب بقولو
ى لو بما يناسب الحاؿ، ويؤتى بخطبة، ثم باأللقاب المعظمة المفخمة ثم يدعحضرة فالف 

 .1"باإلخاء بلفظ الجمع، ويختم بالدعاء المناسببالسالـ، ويقع الخطاب في أثناء الكتاب 
 .لكننا ال ٤ند احرتاـ ىذه القاعدة ُب الكتابة ٣نا يؤكد لنا الطرح السابق

 
 :ومحاولة تحسين جو العالقات رسالة أبي تاشفين عبد الّرحماف األّوؿ إلى الملك الناصر – 2
 

بناء حاكؿ  ،ـ1318/ھ 718سنة بتلمساف ٞنٌا توى أبو تاشفٌن عبد الٌر٘نن األٌكؿ اٜنكم 
دكلة ٟنا حضورىا ُب احمليط اٞنغاريب كاإلسبلمي، فركز على توسيع رقعتها كٓنصينها كاإلكثار من 

بعد تأـز األمور  العبلقات كإصبلح األمور مع سبلطٌن اٞنماليك ربطإعادة اٞنؤسسات، كما حاكؿ 
رسالة إى اٞنلك الناصر ١نمد بن  ـ1325/ھ725فأرسل سنة  ُب عهد أبيو أيب ٘نو موسى األكؿ،

 .قبلككف معربًّا لو فيها عن حسن نواياه كموٌضحنا لو سبب استياء الزيانيٌن من اٞنماليك
كال تذكر اٞنصادر كاتب الرسالة، لكن اٞنرجح أنو الفقيو أبو عبد اهلل بن مدكرة الذم توى  

 .2كتابة اإلنشاء ُب عهد السلطاف أيب تاشفٌن األكؿ
 

ىذه الٌرسالة بعد ذكر األلقاب اٞنلوكٌية ٣نٌا اختص بو سبلطٌن اٞنماليك ُب كجاء ُب 
رحمة اهلل و بركاتو، من أخيكم البَػرَّ بكم الحريص على تصافيكم، سالـ عليكم و :" اٞنكاتبات

وإنّا كتبنا إليكم كتب اهلل لكم أنجح المقاصد . عبد الّرحماف بن أبي موسى بن يغمراسن
 . 3"ا، وأوضحها من حصن تلمساف حرسها اهلل تعالىوأرجحها وأثبتها عزَّ 

قد وجب و :" كُب سبب استياء ملوؾ بين زياف من سبلطٌن اٞنماليك كتب أبو تاشفٌن
شكركم علينا من كّل الجهات، واتصلت المحّبة والمودة طوؿ الحياة، غير أّف في قلوبنا شيًئا 

ماليك إى توطيد عبلقاهتم مع بين مرين ، ككاف قصده ميل اٞن4"من ميلكم إلى غيرنا واستئناسكم
 .على حساب بين زياف
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اٞنختصٌن ُب مراسبلت اٞنغرب اإلسبلمي ذكر أف أمًن تلمساف كاف  1لكن أف أحد الباحثٌن
يقصد ميل اٞنماليك إى اٜنفصيٌن الذين كاف ُب صراع معهم حوؿ مدينة َناية، ككانوا على عبلقة 

الرأم األكؿ خاصة كأف أبا تاشفٌن األكؿ كاف ُب حركة دائمة ٥نو مودة مع اٞنماليك، لكن اٞنرجح ىو 
الشرؽ كالغرب من اٞنغرب األكسط ساعيا إى تدعيم دكلتو بعد مدة من تأـز األكضاع منذ أياـ 

  .اٜنصار الذم فرضو اٞنرينيوف على مدينة تلمساف
عبد الر٘نن األكؿ كانت  ك٣نا يفهم من الرسالة أيضا ىو أف الدكلة الزيانية ُب عهد أيب تاشفٌن

من القوة ُنيث ٬نكن للمماليك إقامة عبلقات تعاكف معها ُب ظل االحرتاـ اٞنتبادؿ، خاصة كأنو قد 
نبذ طاعة اٜنفصيٌن كحاصر مدينة َناية كضيق عليها اٜنصار، كذلك للضعف الذم أصاب بين 

حقوؽ ذلكم المقاـ ونحن والحمد هلل أعلم الناس بما يجب من :"...حفص، كجاء ُب الرسالة
الشريف، ولنا القدرة على القياـ بواجبكم، والوفاء بكريم حقكم، وليس بيننا وبين بالدكم من 

2...."يخشى والحمد هلل من كيده، وال يبالى بهزلو وال جده
كىي إشارة إى ْناكز الزيانيٌن ، 

إشارة من ك الدكلة اٜنفصية، للخطر اٜنفصي ألف الدكلة القوية اٞنوجودة بٌن ااٞنماليك كبين زياف ىي 
أيب تاشفٌن إى حلمو ُب اكتساح األراضي اٜنفصية إف ٕنكن من ذلك كبالتايل يصبح لدكلتو حدكد 

 .اليت كانت تبلمس حدكدىا الغربية طرابلس الغرب مع الدكلة اٞنملوكية
 

وجو إلى وقد ت:" ككاف حامل الرسالة أحد األعبلـ التلمسانيٌن كرد ذكره فيها بالشكل التايل
بابكم الشريف قرابتنا الشيخ الصالح الحسيب األورع األكمل الزاىد أبو زكريا يحيى بن الشيخ 
الصالح المرابط المقدس المرحـو أبي عبد اهلل محمد بن جرار الوادي، وىو من أىل الدين 

كثًن من ، ككاف ىذا الشيخ من مشايخ بين عبد الواد من فرع ابن طاع اهلل، كترأس ال3"....والخير
 .4كفود اٜنج
 

كقد أرفقت الرسالة اٞنكتوبة برسالة شفوية موجهة للملك الناصر اٞنملوكي تضمنت طلب 
والمحبة والصفاء، مما يعجز عنو الكتاب، فالمقاـ " إصبلح العبلقات كاٛننوح ٥نو الود كاإلخاء 
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ميع ما يصلح لذلكم الشريف يثق إلى قولو ويعاملو بما يليق ببيتو ودينو، وغرضنا أف تعرفوه بج
المقاـ الشريف مما في بالدنا، ويصلكم إف شاء اهلل في أقرب األوقات، على أحسن الحاالت، 
ولكم بذلك علينا المنة العظمى، والمزية القصوى، واهلل تعالى يبقي ذلك المقاـ الشريف 

من اٞنلك  ، كىذه اٝنإنة دعوة صر٪نة1"محروس المذاىب، مشكور المناقب، إف شاء اهلل تعالى
 .الزيا ي أيب تاشفٌن عبد الر٘نن األكؿ كإصراره على ٓنسٌن أكاصر احملبة بينو كبٌن اٞنماليك

 

لكن دعوة أيب تاشفٌن ىذه مل تلق ترحيبنا من سبلطٌن اٞنماليك
، ىذا ما تذكره بعض 2

اف بالرغم من الدراسات اٜنديثة، كاٞنؤسف أننا ال نعثر على أية رسالة موجهة من اٞنماليك إى بين زي
أف ديواف اإلنشاء اٞنملوكي قد احتفظ لنا بالصيغة اليت اتفق عليها كتاب اإلنشاء ُب ماسبلهتم 
لسبلطٌن تلمساف، حيث يذكر القلقشندم أف اٞنكاتبات كانت تفتتح بذكر األلقاب السلطانية من 

ٓنية يفتتح هبا  :كنصر جيوشو كأعوانو، ٍب يقوؿ... من السلطاف األعظم الفبل ي" جهة اٞنرسل 
اٝنطاب، كيقدـ منها ما زكا كطاب، ٍب تقاؿ سجعات ٢نتصرة ٫نص هبا صاحب اٜنضرة الشريفة 
العلية، الطاىرة الزكية، حضرة اٞنقاـ العايل، السلطاف السيد، األجل، العامل، العادؿ، اجملاىد، اٞنرابط، 

اىد ُب اهلل، اٞنؤيد على أعداء اهلل، أمًن اٞنثاغر، اٞنؤيد، اٞنظفر، اٞننصور، األسرل، الزكي، األتقى، اجمل
 .3، كىذه الصيغة تشبو الصيغة اليت كاف يكتب هبا للسبلطٌن اٜنفصيٌن"اٞنسلمٌن

كالراجح أف اٞنرينيٌن الذين كانوا ُب صراع دائم مع بين عبد الواد ىم الذين كانوا يتحكموف ُب 
لسفارات كاٟندايا إى القاىرة كسبا لرضا سياسة اٞنماليك ْناه ملوؾ تلمساف، ككانوا يكثركف من ا

اٞنماليك الذين كانوا يركف فيهم حاملي لواء اٛنهاد ضد الصليبيٌن ُب األندلس، ككانت كلمتهم 
 .مسموع كنافذة لدل سبلطٌن القاىرة، كذلك ما سيتضح أكثر فيما يلي

دكلة بين عبد  كجاء ُب رسالة أيب اٜنسن اٞنريين عقب غزكه ٞندينة تلمساف أف القضاء على
الواد كملكها أيب تاشفٌن عبد الر٘نن األكؿ كاف سببا ُب تأمٌن طرؽ اٜنج كالسفارات بٌن اٞنغرب 

والحمد هلل الذي طهر بأيدينا ىذه األرجاء من أرجاسو، ورحض :" كاٞنماليك حيث جاء فيها
وأراح منو ومن  عنها بأيدينا أوضار أدناسو وأنجاسو، وأتاح ألىلها بهالؾ ىذا المريد المراد،

كنلمس من ىذه العبارات مدل اٜنقد كالكره الذم كاف ٪نملو أبو اٜنسن ، "شيعتو البالد والعباد
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ولو لم يكن " أليب تاشفٌن كبين عبد الواد من خبلؿ عبارات الوصف الدنيئ لسلطاف تلمساف،
ز عن إال ما ناؿ الحجا من تعنيو وتعديو، وطاؿ عليهم من تعرضو لهم وتصديو، حتى حج

الحجاز الشريف قصاده، وحجر بقطع السبيل عن بيت اهلل الحراـ من أراده، فكم سلب 
كىي إشارة إى حركة " الحجاج وسد عليهم المسالك والفجاج، وفرؽ فريقهم وعوؽ طريقهم

تضييقو على الدكلة اٜنفصية من ناحية  ،أيب تاشفٌن ُب اٞنغرب األكسط إلخضاع القبائل ككذلك
واآلف بحمد اهلل حقت الحقائق، "، لبجاية كسيطرتو على اٞنسالك كالدركبالشرؽ كحصاره 

وارتفعت العوائق، وصح العليل، ووضح السبيل، وتسهل المراـ، وتيسر القصد إلى البيت 
الحراـ، مكاف ترده الزوار عليكم أرساال، ووفود األبرار للسلم خفافا وثقاال، يأتوف من كل 

أم ، 1"مناسكهم، آمنين في مسالكهم إلى البيت العتيق فج عميق، ويقضوف ما يقضوف من
أف حركة أيب اٜنسن ٥نو تلمساف كاف من أىدافها إعادة فتح سبل كطرؽ اٜنج بٌن اٞنغرب 

 .األقصى كببلد اٞنشرؽ
 

 :ـ3117/ه717من سقوط تلمساف  المماليكموقف  – 1
 

كاستوى ُب طريقو على سن اٞنريين إى مدينة تلمساف، ٓنرؾ أبو اٜن ـ1335/ھ735ُب سنة 
ىنٌن، كما استوى على كىراف، كبعث جيوشو إلخضاع اٞنغرب األكسط، ٌٍب  نزؿ   عاصمة   ندركمة ك 

، اقتحمها عنوة كقتل ـ1337/ھ 737رمضاف 28الزيانيٌن  كحاصرىا  ٞنٌدة سنتٌن، كُب يـو  األربعاء 
ٞندة دامت من  كلة الزيانيةالدٌ  انتهت فرتة من تاريخبقتلو تاشفٌن كقادتو، ك السلطاف أبا 

 .2ـ 1360/ىػ760إى غاية ـ 1337/ىػ737
 

بعث أبو اٜنسن اٞنريين برسالة إى اٞنلك الناصر ١نمد بن قبلككف  ىذه اٞنستجداتكعلى إثر 
ضٌيق عليها خرب بين زياف ككيف حاصر تلمساف ك ا كصف لو ا ًٌب على يديو من الفتوح، كفيه٫نربه ّن
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فكتب لو اٞنلك الناصر ، 1تاشفٌن اكيفٌية اقتحامها، كقتل ملكها أبانيق، ك اٜنصار، كقذفها باجمل
 .2برسالة، ىٌنأه فيها ّننجزاتو، ك أبدل لو تأييد اٞنماليك لبين مرين

 

حرسػها اهلل " تلمسػاف"من منصورة ... فإنا كتبنا إليكم ...:" كجاء ُب رسالة أيب اٜنسن 
فػػػإف مػػػن أقربهػػػا عهػػػدا، وأعػػػذبها حػػػديثا يهػػػادى لمواصػػػلة الكتػػػب بسػػػار األنبػػػاء، ... تعػػػالى،

ويهػػدى، مػػا كػػاف مػػن أمػػر العػػاؽ قاتػػل أبيػػو، الحػػاؿ مػػن إقلػػيم تلمسػػاف وممالكهػػا بالمحػػػل 
حيػػػث ٫نػػػرب أبػػػو اٜنسػػػن اٞنػػػريين سػػػلطاف اٞنماليػػػك بأخبػػػار ٘نبلتػػػو بػػػاٞنغرب األكسػػػط،  ،3..."النبيػػػو

اصػػل ذكػػر نبػػذة مػػن تػػاريخ بػػين زيػػاف كاصػػفا أبػػا تاشػػفٌن عبػػد الػػر٘نن األكؿ بالعػػاؽ قاتػػل أبيػػو، كيو 
وذلك أف أسالفو بني زياف،  :"كعبلقتهم العدائية مع مرين حّت حدكث اٜنصار الطويل، إذ يقوؿ

كػػػانوا قػػػد اسػػػتولوا علػػػى ىػػػذه المملكػػػة فػػػي سػػػالف الزمػػػاف، ولػػػم يػػػزؿ بيػػػنهم وبػػػين أسػػػالفي 
زؤاـ، فيػدعوف المحتوين على ملك المغرب األقصى وقائع تورد الحماـ، وتػذيقهم المػوت الػ

المنازعة، ويعودوف للموادعة، ثم لم يلبثػوا، أف ينكثػوا، ولػم يصػبروا، أف يغػدروا،إلى أف كػاف 
مػػن حصػػار عمنػػا المقػػدس المرحػػـو أبػػي يعقػػوب قػػدس اهلل تربتػػو إيػػاىم، فػػأكثر مػػوتهم وكػػدر 

كيػذكر الناصػر . 4"محياىم، وتمػادى بهػم الحصػار تسػع سػنين، ومػا كػانوا غيػر شػرذمة قليلػين
لكػم اتصػلت بينكمػا المراسػلة، وحصػلت  وىنػا:" ٞنملوكي بعبلقاتو مع أيب يعقوب اٞنريين قائبلا

الصػػداقة والمواصػػلة، حتػػى حػػم موتػػو، وتػػم فوقػػو، رحمػػة اهلل تؤمػػو، ورضػػوانو يشػػملو ويعمػػو، 
فنفس خناقهم، وعاد إلى اإلبدار محاقهم، وصرؼ القػائم بعػده عػنهم الحػين، عمػا كػاف ىػو 

ع من بالده مغراوة وتجين، فاتسعت علػيهم المسػالك، وملكػوا مػا لػم يكػن رحمو اهلل قد طو 
فيو ألوائلهم طمع من الممالك، لكن ىذا الخائن وعمو كانا ممن أسأرتو الفتن، وعم بػو مػن 
غػػػػوامر المحػػػػن، فسػػػػلكا مسػػػػلك أسػػػػالفهما فػػػػي إذاعػػػػة المهادنػػػػة، والزوغػػػػاف مػػػػن اإلعػػػػالف 

، كالسػػبب الػػذم دعػػا إى مػػع السػػلطاف أيب سػػعيد اٞنػػريينٍب يػػذكر عبلقػػة أيب تاشػػفٌن  .5"بالمفاتنػػة
قبػػوؿ السػػلم معػػو كىػػو اٞنصػػلحة، لكػػن أبػػا تاشػػفٌن بػػرزت لػػو طموحػػات ُب التوسػػع علػػى حسػػاب 

                                                 
 .99-87، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج  - 1
 .407-395، ص 7اٞنصدر نفسو، ج - 2
 .90، ص8لقلقشندم، صبح األعشى، ج- 3
 .90، ص 8اٞنصدر نفسو، ج - 4
 .90، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج - 5



- 99 - 

 

ولمػا سػوؿ الشػيطاف لهػذا العػاؽ قتػل والػده، واالسػتيالء علػى طارفػو :"أراضػي الدكلػة اٜنفصػية
فاقتضػػى  ..نػػا المقػػدس أبػػي سػػعيدوتالػػده، لػػم يقػػدـ عمػػال علػػى إشػػخاص إرسػػالو بحضػػرة موال

وسػرى  ..النظر المصلحي حينئذ موافقتو في غرضو، وإف كاف باطنو على مرضو، فقػوى أمػره
إلػػى بػػالد جيرانػػو الموحػػدين داؤه، وطػػاؿ علػػيهم تضػػييقو واعتػػداؤه، واستشػػعر ضػػعفهم عػػن 

ر، وأقػػاـ علػػى بجايػػة عشػػرين سػػنة يشػػد علػػى بجايػػة الحصػػا ..مدافعتػػو، ووىػػنهم عػػن مقاومتػػو
فأدى ذلػك صػاحبها السػلطاف أبػا يحيػى أعػزه اهلل تعػالى أف .. ويشن على أحواز تونس الغار

فخاطبنػػا إذ ذاؾ ىػػذا الخػػائن العػػاؽ مبصػػرين،  ..بعػػث إلينػػا وزيػػره فػػي طلػػب النصػػرة رسػػوال
مػػػذكرين، فمػػػا زادتػػػو " وإف طائفتػػػاف مػػػن المػػػؤمنين اقتتلػػػوا فأصػػػلحوا بينهمػػػا" وبقولػػػو تعػػػالى 
را، وال أفادتػػو التػػذكرة إال بطػػرا، وحػػين ذكػػر فلػػم تنفعػػو الػػذكرى، وفكػػر فلػػم الموعظػػة إال أشػػ

فػػإف بغػػت إحػػداىما علػػى " يتيسػػر لليسػػرى، امتثلنػػا فيػػو أمػػر اهلل تعػػالى المرتػػب علػػى قولػػو 
 .1"فأزمعنا قدعو، وأجمعنا رد ردعو" األخرى
 

اٝنريطػة السياسػية  كمنذ استيبلء أيب اٜنسن اٞنػريين علػى تلمسػاف، ا١نػت الدكلػة الزيانيػة مػن
-1337/ىػ760-737للمغرب اإلسبلمي، كتواصل األمر أياـ ابنو أيب عناف فارس أم بٌن سنيت 

، مػػا عػػدا الفػػرتة االنتقاليػػة الػػيت ميزىػػا عػػودة أيب ثابػػت، ٍب ْنػػددت معاٞنهػػا بعػػد مػػوت أيب ـ1360
ادر اٞنتاحػة لنػا أيػة عناف ك٠نيء أيب ٘نو موسى الثا ي للحكم، لكػن مل نعثػر مػن بػٌن الوثػائق كاٞنصػ

مراسبلت بينو كبٌن اٞنماليك كذلك أمر يصعب تفسًنه، خاصة كأف السلطاف أيب ٘نو الثا ي ١نيػي 
كاسػػتمر الوضػػع إى غايػػة . الدكلػػة الزيانيػػة كػػاف مهتمػػا بتوطيػػد حكمػػو كبعػػث الدكلػػة إقليميػػا كدكليػػا

 .در عودة جو العبلقات الوديةانتقاؿ اٜنكم إى أيدم اٛنراكسة ُب القاىرة، كىنا تسجل لنا اٞنصا
 

 :العالقات في عهد المماليك الجراكسة
 :إلى الظاىر برقوؽ  فىدية أبي زيا – 3

توى أبو زياف اٜنكم ُب تلمساف بعدما ًب إطبلؽ سراحو من طرؼ بين مرين ُب عهد أيب 
 .2(ـ1399 -1394/ ھـ801 – ھ 796)فارس، كاستمر حكمو بٌن سنيت 
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ا قامت دكلة اٞنماليك كٞناٞنلك الظاىر برقوؽ أكؿ ملوؾ اٛنراكسة،  كقد عاصر عهده حكم 
السلطاف الزيا ي أيب زياف ١نٌمد بن ملوؾ اٞنغرب، كمنهم هبدية إى  كقد بعث ىذا األخًناٛنراكسة، 

١ناكلة منو لكسب التأييد ٜنكمو كتلطيف جو العبلقات الودية بعد ، ـ1397/ھ799أيب ٘نو سنة 
 .ٞنماليك البحريةالقضاء على سلطة ا

الطيب، فرٌد عليو أبو زياف هبدية مكٌونة من القماش ك اٞنوجهة إى األمًن الزيا ي اٟندية ككانت  
معها قصيدة من نظمو ٬ندح فيها الظاىر من اٛنياد اٞنسٌرجة كاألقمشة، ك  ٌنأخرل مكٌونة من ثبلث

 .1برقوؽ
مد بن عبد اهلل بن عبد اٛنليل كأكرد القصيدة كل من اٞنؤرخٌن عبد الر٘نن بن خلدكف، ك١ن

 .، كىي من البحر الكامل2التنسي
كتضمنت الرسالة عبارات الشوؽ إى اٞنقاـ النبوم بأرض اٜنجاز، ٍب انتقلت إى ذكر 

 . العبلقات الطيبة كالودية اليت كانت بٌن اٞنلكٌن الزيا ي كاٞنملوكي
من حٌدة التوتر ُب العبلقات  خفيفاٞنتبادلة قد سا٨نت ُب التكاٟندايا  ككانت ىذه السفارة 

 .اليت كانت ُب عهد اٞنماليك البحريةالسياسٌية 
 

لكن منذ ىذه الفرتة ال ٤ند أية مراسبلت بٌن الدكلتٌن إى غاية سقوط دكلة اٞنماليك سنة 
، كىو الوقت نفسو الذم شهدت فيو تلمساف بداية التدخل الرتكي العثما ي عن ـ1517/ىػ923

كج كخًن الدين، كُب ظل غياب الشواىد التار٫نية ال ٤ند موقفا كاضحا من الزيانيٌن طرؽ األخوين عر 
ُب مسألة سقوط الدكلة اٞنملوكية كقياـ الدكلة العثمانية اليت سوؼ تضم إى أجزائها أراضي اٞنغرب 

 .3ـ1554/ ىػ962األكسط منذ إهناء العرش الزيا ي سنة 
 

 :المماليكالعالقات بين الدولة النصرية و : ثانيا
كإى غايػػة  م13/ھـــ7إف األحػػداث السياسػػية كالعسػػكرية الػػيت شػػهدهتا األنػػدلس خػػبلؿ القػػرف 

كػػػاف ٟنػػػا الصػػػدل الواسػػػع ُب أقطػػػار العػػػامل اإلسػػػبلمي مشػػػرقا   م1492/ھــــ897سػػػقوط غرناطػػػة سػػػنة 
 حركػػة االسػػرتداد الػػيت قادىػػا النصػػارل ضػػد اٞنػػدف اإلسػػبلمية تصػػل أصػػداؤىا إىكمغربػػا، ككانػػت أخبػػار 
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سػػػػػبلطٌن اٞنماليػػػػػك الػػػػػذين كػػػػػاف لزامػػػػػا علػػػػػيهم نصػػػػػرة مسػػػػػلمي األنػػػػػدلس بكػػػػػل الوسػػػػػائل العسػػػػػػكرية 
 .كالدبلوماسية تلبية لنداء رابطة الدين اإلسبلمي كرد اٝنطر اٞنشرتؾ

 

كقد اىتم ملوؾ بين نصر باٞنراسبلت مع اٞنماليك كإخبارىم بتطورات األكضاع اٞنزرية اليت كاف 
 .يعيشها مسلمو األندلس

 

ككػػػػاف اٞنماليػػػػك يعتػػػػربكف أنفسػػػػهم اٞنػػػػدافعٌن عػػػػن حقػػػػوؽ اٞنسػػػػلمٌن ُب العػػػػامل اإلسػػػػبلمي، ألف 
بلػدىم ىػي مقػػر اٝنبلفػة اإلسػػبلمية، ككػانوا ُب مراسػػبلهتم حريصػٌن علػػى إظهػار مسػػألة زعػامتهم للعػػامل 

سػػػلطاف الػػػديار المصػػػرية والػػػبالد السػػػاحلية والػػػبالد :" اإلسػػػبلمي، ككػػػاف السػػػلطاف مػػػنهم يلقػػػب بػػػػ
شامية والبالد الحلبية، وبالد قلعة المسلمين األشػرفية، سػلطاف الملػوؾ، ملػك الشػرؽ بأسػره، ال

 . 1"...سلطاف النوبة، بالد ملك داوود سلطاف بيت المقدس، خادـ الحرمين
كيتضح حرص اٞنماليػك علػى ٘نايػة مسػلمي األنػدلس مػن خػبلؿ اٞنراسػبلت الػيت كانػت توجػو 

نية ُب شبو اٛنزيرة اإليبًنية، مع مراعاهتم للحفاظ على اٞنصػاّب السياسػية من القاىرة إى اٞنمالك النصرا
كاالقتصادية الػيت كانػت تػربطهم بػاٞنلوؾ اإلسػباف، كُب ىػذا الصػدد تسػجل لنػا اٞنصػادر كالوثػائق الكثػًن 

 .من اٞنراسبلت اليت تتضمن ىذا اٞنوضوع
 :يبيريةموقف مماليك مصر من تصاعد المد النصراني في شبو الجزيرة اإل -1

عمل اٞنماليك على االحتفاظ بعبلقاهتم مػع الػدكؿ النصػرانية ُب األنػدلس رغػم حػرهبم الشرسػة 
ذلك ما نستشفو من اٞنراسلة اليت ٕنت بٌن السػلطاف اٞنملػوكي األشػرؼ صػبلح الػدين ضد اٞنسلمٌن، ك 
 .2كملك أرغوف خا٬ني الثا ي( ـ1293-1290/ىػ693-689)خليل بن قبلككف

رسػػالة األساسػػي ىػػو عقػػد اٟندنػػة كاٞنصػػاٜنة بػػٌن دكلػػة اٞنماليػػك البحريػػة كبػػٌن ككػػاف موضػػوع ال
اسػػػتقرت المػػػودة والمصػػػادقة بػػػين الملػػػك :" اٞنمالػػػك النصػػػرانية َننػػػوب غػػػرب أكركبػػػا، كجػػػاء فيهػػػا

                                                 
كانت تفتتح بتلك العبارات، أنظر اٞنبلحق،   كاٛندير بالذكر أف كل اٞنراسبلت اليت كانت تصدر عن ديواف اإلنشاء اٞنملوكي -  1

 .اٛنزء اٝناص بالرسائل
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األشرؼ وبػين حضػرة الملػك الجليػل المكػـر الخطيػر الباسػل األسػد الضػرغاـ المفخػم المبجػل 
و دوف ولػذريق ودوف بيػػدرو، وبػين صػػهريو الػذين طلػػب الرسػػوالف دوف حػاكم الريػػد أرغػوف وأخويػػ

الواصػػػالف إلػػػى األبػػػواب الشػػػريفة عػػػن مرسػػػلهما الملػػػك دوف حػػػاكم يكونػػػا داخلػػػين فػػػي الهدنػػػة 
والمصػػادقة، وأف يلتػػـز الملػػك دوف حػػاكم عنهمػػا بكػػل مػػا التػػـز بػػو عػػن نفسػػو ويتػػدرؾ أمرىمػػا، 

وليوف وبلنسة وأشبيلية وقرطبة ومرسية وجيػاف دوف شانجو ملك قشتالة وطليطلة ...وىما الملك
والغػػرب، الكفيػػل بمملكػػة أرغػػوف وبرتقػػاؿ، والملػػك دوف أنفػػونن ملػػك برتقػػاؿ مػػن تػػاريخ يػػـو 

 .1..."الخميس تاسع عشر صفر سنة اثنتين وتسعين وستمائة
كتواصػػل الرسػػالة عػػرض كتفصػػيل بنػػود اتفاقيػػة ىػػذه اٟندنػػة كىػػي أف تكػػوف غػػًن ١نػػدكدة بزمػػاف 

اسػػػتقرار المػػػودة "  :كال بنطػػػاؽ جغػػػراُب ١نػػػدد، بػػػل تكػػػوف شػػػاملة كمفتوحػػػة ُب الزمػػػاف كاٞنكػػػاف معػػػٌن
والمصادقة من التاريخ المقدـ ذكره على مر السنين واألعػواـ وتعاقػب الليػالي واأليػاـ بػرا وبحػرا 

 .2"سهال ووعرا قربا وبعدا
لنصػػػرانية، كأال يتعػػػرض كضػػػمت بنػػػود اٟندنػػػة كاٞنصػػػادقة علػػػى أف ال يتعػػػرض اٞنماليػػػك للػػػببلد ا

األرغونيػػوف كحلفػػاؤىم للػػببلد الػػيت ىػػي ٓنػػت اٜنكػػم اٞنملػػوكي كالػػيت جػػاءت الرسػػالة بػػذكرىا علػػى كجػػو 
 .3التفصيل

ك نلمػػػس مػػػن الرسػػػالة اعػػػرتاؼ اٞنلػػػك األشػػػرؼ ّنمالػػػك النصػػػارل ُب األنػػػدلس، ككػػػذلك سػػػعيو 
وعلػى أف الملػك :" وؿلعقد حلف عسػكرم معهػم ضػد القػول كاٞنمالػك األكركبيػة األخػرل حيػث يقػ

دوف حػػػاكم ىػػػو وأخػػػواه وصػػػهراه أصػػػدقاء مػػػن يصػػػادؽ الملػػػك األشػػػرؼ وأوالده، وأعػػػداء مػػػن 
 .4"يعاديهم من سائر الملوؾ الفرنجية
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كمػػػػا تضػػػػمنت اٞنعاىػػػػدة بنػػػػودا متعلقػػػػة بالػػػػدفاع اٞنشػػػػرتؾ كحريػػػػة التجػػػػارة بػػػػٌن إسػػػػبانيا كبػػػػبلد 
 .1بافاٞنماليك، كحرية زيارة القدس بالنسبة للنصارل اإلس

كالغريػػب ُب األمػػر أهنػػا مل تتضػػمن كال بنػػدا متعلقػػا باٞنسػػلمٌن ُب األنػػدلس كمػػا كػػانوا يتعرضػػوف 
إليػػػو مػػػن اضػػػطهاد، كركػػػز اٞنلػػػك األشػػػرؼ علػػػى أف تكػػػوف ىػػػذه اٞنعاىػػػدة أبديػػػة كدائمػػػة كخػػػتم الرسػػػالة 

 تستمر ىذه المودة والمصادقة على حكػم ىػذه الشػروط المشػروحة أعػاله بػين الجهػات:" بقولو
على الدواـ واالستمرار، وتجري أحكامها وقواعدىا على أجمل االستقرار، فإف الممالك بها قد 
صػػارت مملكػػة واحػػدة وشػػيئا واحػػدا ال تنػػتقض بمػػوت أحػػد مػػن الجػػانبين، وال بعػػزؿ واؿ وتوليػػة 

 .2"...غيره، بل تؤبد أحكامها، وتدـو أيامها وشهورىا وأعوامها
وقػػف اٞنلػػك األشػػرؼ مػػن اٞنمالػػك النصػػرانية ىػػو  أنػػو كػػاف إف التفسػػًن الػػذم ٬نكػػن أف نقدمػػو ٞن

يرمػػي إى ٓنقيػػق مصػػاٜنو اإلقليميػػة كالدكليػػػة، ففػػي حػػٌن كػػاف مسػػػلمو األنػػدلس ُب ١ننػػة كبػػًنة بسػػػبب 
حركػػة االسػػػرتداد الػػيت قادهتػػػا كػػػل مػػن ٣نلكػػػة أرغػػػوف كقشػػتالة، كػػػاف اٞنماليػػػك يسػػعوف إى اٞنهادنػػػة، رّنػػػا 

النصػارل ُب جنػوب غػرب أكركبػا عػن نصػرة نصػارل اٞنشػرؽ، ككػذلك لكسب الوقػت أك لصػرؼ انتبػاه 
 .للتفرغ من أجل رد األخطار اليت كانت هتدد الدكلة اٞنملوكية من الشماؿ كالشرؽ

كالنقطػػة الثانيػػة الػػيت تطػػرح نفسػػها ىػػي مػػدل إحاطػػة ملػػوؾ اٞنغػػرب اإلسػػبلمي خاصػػة بػػين مػػرين 
اٞنعاىدات اليت مل تكن ُب صاّب العامل اإلسبلمي، الذين كانت عبلقاهتم جيدة مع اٞنماليك ِنرب ىذه 

رّنا إال فيما ٫نص حرية التجػارة كاٞنبلحػة كحريػة زيػارة البقػاع اٞنقدسػة لػدل اٞنسػيحيٌن ُب اٞنشػرؽ، كٞنػا  
كاف اٞنرينيػوف ىػم اٞنسػؤكلٌن عػن اٛنهػاد ُب األنػدلس فػإهنم كػانوا ُب حاجػة إى الػدعم اٞنػادم كاٞنعنػوم 

 يتقوكا هبم ضػد النصػارل اٞنتحػالفٌن، لكػن ذلػك مػا مل يكػن إال ُب اٞنكاتبػات من طرؼ اٞنماليك حّت
 .الرٚنية ال غًن

ك٬نكػػن القػػوؿ إنػػو ُب ظػػل اٛنهػػاد اٞنسػػتمر للمػػرينيٌن كالنصػػريٌن مػػن أجػػل اٜنفػػاظ علػػى مػػا تبقػػى 
 .للمسلمٌن من أراض ُب األندلس كاف اٞنلك األشرؼ يسعى لتحقيق ىدنة طويلة األمد مع النصارل

                                                 
 210-205، ص ص2عزاكم، العبلقات، ج - 1
 .210عزاكم، اٞنرجع نفسو، ص  - 2
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كقد استمرت ىذه اٞنهادنات كاٞنعاىدات على ىذه الوتًنة بٌن اٞنماليك كاألرغونيٌن كالقشػتاليٌن الػذين  
كػػػانوا يعتػػػربكف أنفسػػػهم اٞنػػػدافعٌن عػػػن النصػػػارل ُب بػػػبلد اٞنشػػػرؽ، كُب عهػػػد اٞنلػػػك الناصػػػر اٞنملػػػوكي 

ر كحريػػػة نشػػػطت اٞنراسػػػبلت بػػػٌن الطػػػرفٌن ككانػػػت معظػػػم الرسػػػائل ِنصػػػوص الكنػػػائس النصػػػرانية ّنصػػػ
ـ بعػػػث برسػػػالة إى ملػػػك أرغػػػوف طػػػرح فيهػػػا َنديػػػة 1323/ق723، كُب سػػػنة 1التجػػػارة بػػػٌن البلػػػدين

مسػػألة اٞنسػػلمٌن األندلسػػيٌن الػػذين كػػانوا ٓنػػت السػػيادة األرغونيػػة، فقػػد كػػانوا ٪نرمػػوف مػػن إقامػػة اآلذاف 
لدينيػػة، كجػػاء ُب كالصػػبلة ُب اٞنسػػاجد عكػػس نصػػارل مصػػر الػػذين كػػانوا يتمتعػػوف ُنريػػة أداء الشػػعائر ا

ونحػػػن نعرفػػػو أنػػػو بلغنػػػا أف جماعػػػةة المسػػػلمين الػػػذين فػػػي بػػػالده الػػػذين :" ...الرسػػػالة اٞنملوكيػػػة 
اسػػػتقروا بهػػػا بعػػػدما اسػػػتقرت علػػػيهم أحػػػوالهم، لهػػػم عوائػػػد متقدمػػػة بالكرامػػػة والرعايػػػة، وعػػػدـ 

اروا ال المعارضة فػي المسػاجد المسػتقرين بهػا، وأنهػم اآلف ربمػا تغيػرت عوائػدىم فػي ذلػك وصػ
كتواصػػػل الرسػػػالة أف ىػػػدؼ اٞنلػػػك . 2"يتمكنػػػوف مػػػن التػػػأذين فػػػي مسػػػاجدىم، وإقامػػػة الصػػػالة بهػػػا

الناصػػػر اٞنملػػػوكي ىػػػو أف ٪نػػػرـت اٞنسػػػلموف ُب بػػػبلد األنػػػدلس كأف يسػػػمح ٟنػػػم بػػػأداء الشػػػعائر الدينيػػػة ُب 
فػي بػالده والمراد من محبتو الصادقة أف يتقدـ بالوصية التامة بجميػع مػن :" اٞنساجد حيث يقوؿ

مػػن المسػػلمين وإجػػرائهم علػػى أجمػػل عوائػػدىم، وأكمػػل قواعػػدىم، وال يغيػػر علػػيهم مغيػػر فػػي 
 .3"عنهم ورعاية جانبهم الضررمساجدىم، واإلعالف بصالتهم، وكف 

كختمػػت الرسػػالة بتػػذكًن اٞنلػػك األرغػػو ي بػػأف سػػلطاف اٞنماليػػك ىػػو اٜنػػامي للػػديار اإلسػػبلمية         
فهػو يعلػم أننػا قػد ألقػى اهلل :" العػامل ٣نػن ال يقطنػوف ُب البلػداف اإلسػبلميةكاٞنسؤكؿ عن كل مسػلمي 

تعػػالى إلينػػا مقاليػػد سػػائر أىػػل اإلسػػالـ حيػػث كػػانوا وأيػػن كػػانوا، فػػأي مكػػاف وجػػد بػػو أحػػد مػػن 
المسلمين كانوا متعلقين بنا ويتعػين علينػا رعػايتهم، فيفعػل فػي أمػرىم مػا يتخػذ لػو أكمػل المػودة 

 .4"...تو تغني عن التوكيد في ذلك وأجمل الصحبة، وىم

                                                 
 .كما يليها 211، ص2أ٘ند عزاكم، العبلقات، ج  - 1
 .287عزاكم، اٞنرجع السابق، ص - 2
 .228، ص2عزاكم، العبلقات، ج - 3
 .اٞنرجع نفسو، الصفحة نفسها - 4
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ك٬نكػػػن القػػػوؿ بػػػأف اٞنلػػػك الناصػػػر اٞنملػػػوكي قػػػد حػػػاكؿ قػػػدر اإلمكػػػاف ٣نارسػػػة سػػػلطتو كحػػػامي         
للمسػػلمٌن ُب العػػامل اٞنسػػيحي باٝنصػػوص، مسػػتغبل ُب ذلػػك ظػػركؼ القػػوة الػػيت كانػػت تعيشػػها بػػبلده،  

بلمي، مػا أعطػى دعمػا ٞنوقػف اٞنلػك الناصػر كما ال ٩نب إغفاؿ الدكر اٟناـ لبين مرين ُب اٞنغػرب اإلسػ
 .ُب عبلقاتو مع النصارل ُب األندلس

كُب خضػم ىػػذا اٛنػو سػػجلت لنػػا اٞنصػادر كجػػود الكثػًن مػػن اٞنراسػػبلت الدبلوماسػية بػػٌن ملػػوؾ 
بػػين نصػػر كسػػبلطٌن اٞنماليػػك دارت ُب عمومهػػا حػػوؿ أخبػػار األنػػدلس أك االسػػتنجاد باٞنماليػػك فضػػبل 

رل من ملوؾ غرناطة إى اٜنرمٌن الشريفٌن كعرفت بالرسائل النبوية، كفيما يلي عن كجود مراسبلت أخ
 .عرض حملتول الرسائل كمن خبلٟنا نتتبع تطور العبلقات الدبلوماسية بٌن الدكلة النصرية كاٞنملوكية

بمناسػػػبة النصػػري الغنػػػي بػػػاهلل إلػػػى السػػلطاف المملػػػوكي المنصػػػور السػػػلطاف رسػػالة مػػػن  - 2
 :(م3162/هـ761ذو القعدة  -شواؿ ) منصبواسترجاع 

 

يعػػد السػػلطاف ١نمػػد اٝنػػامس اٞنلقػػب بػػالغين بػػاهلل مػػن أشػػهر ملػػوؾ بػػين نصػػر كأقػػواىم، كقػػد  
، كأعلػن كالءه ٞنلػك قشػتالة 1 م1359-1354/ھـ760-755توى اٜنكم على فرتتٌن األكى من 

إى إرضػاء بػين مػرين بطرس األكؿ كعمل على إقامة عبلقات كدية مػع ملػوؾ النصػارل، كمػا سػعى 
 .2ّنساعدة كزيره لساف الدين بن اٝنطيب الذم قدـ إى فاس كًب استقبالو ُنفاكة

 

تػػوى إٚناعيػػل الثػػا ي اٜنكػػم بعػػد عمليػػة انقبلبيػػة داخػػل األسػػرة  م1357/ھـــ760كُب سػػنة  
م1361 /ھـ762النصرية اٜناكمة، كاستمر ُب اٜنكم إى غاية سنة 

حيث عاد إى اٜنكم للمرة  3
، كهبػذه م1392/ھـ794الثانية ١نمد اٝنامس كتلقب بالغين باهلل كاستمر ُب منصبو إى غاية سػنة 

                                                 
 .115 -113لساف الدين بن اٝنطيب، اللمحة البدرية، ص - 1
 .37يوسف شكرم، اٞنرجع السابق، ص - 2
 .126لساف الدين بن اٝنطيب، اللمحة البدرية، ص - 3
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اٞنناسبة راسل السلطاف اٞنملوكي اٞننصور قبلككف، حيث أف الغين باهلل أراد توطيد العبلقات الودية 
 .1مع اٞنماليك ُب اٛنانب السياسي كاالقتصادم

 

ين بن اٝنطيب الذم توى كتابتها عن السلطاف النصرم كقد أكرد الرسالة كل من لساف الد 
، كاٞنقػػػرم ُب  3، كالقلقشػػػندم ُب كتابػػػو صػػػبح األعشػػػى2ُب كتابيػػػو ر٪نانػػػة الكتػػػاب كنفاضػػػة اٛنػػػراب

 .4كتابو نفح الطيب
 

كافتتحت الرسالة بذكر األلقاب اٞنلوكية ٣نا اخػتص بػو سػبلطٌن اٞنماليػك ُب اٞنكاتبػات كًب  
، كىي إشادة باٞنماليك 5"...الفرنج والترؾ والتطار، الملك المنصور ىاـز:" كصف اٞننصور ب

الذين بلغوا مرتبة من القوة مكنتهم من ٠ناهبة كل القول اٝنارجية اليت كانت هتدد العامل اإلسبلمي 
 .ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب، كقهرىم للمغوؿ كالتتار من الشرؽ كللصليبيٌن ُب سواحل الشاـ كمصر

 

مػػن دار ملػػك اإلسػػالـ ... فإنػػا كتبنػػا إلػػى تلػػك األبػػواب الشػػريفة:" كتواصػػل الرسػػالة  
، كمػػػا ٓنػػػدثت عػػػن اٞنػػػؤامرات كالدسػػػائس الػػػيت جػػػرت داخػػػل البيػػػت 6"باألنػػػدلس حمػػػراء غرناطػػػة

النصرم كمػا نػتج عنهػا مػن انقبلبػات كخلػع لؤلمػًن الغػين بػاهلل ككيفيػة ٛنوئػو إى اٞنغػرب الجئػا عنػد 
اعػػػرتؼ بكػػػرمهم كضػػػيافتهم خاصػػػة السػػػلطاف أيب سػػػامل بػػػن أيب ملػػػوؾ بػػػين مػػػرين ُب فػػػاس، كالػػػذين 

ونزلنػا مػن جنػاب سػلطاف بنػي مػرين علػى المثػوى ... وجزنا البحر :" اٜنسن كحسن استقبالو 

                                                 
 . 41يوسف شكرم، اٞنرجع السابق، ص - 1
 .200 – 193، ص ص 3نفاضة اٛنراب، ج – 501-490، ص ص 1لساف الدين بن اٝنطيب، ر٪نانة الكتاب، ج - 2
 .442، ص7القلقشندم، صبح األعشى، ج - 3
 .326 – 321، ص ص 1اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 4
 .442، ص7القلقشندم، صبح األعشى، ج - 5
 .322، ص1اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 6



- 107 - 

 

الذي رحب بنا ذرعو ودؿ على كـر األصوؿ فرعو، والكريم الذي وىب فأجزؿ ونزؿ لنا عن 
 .1"....الصهوة وتنزؿ وخير وحكم

 

الكيفية اليت عاد هبا الغين بػاهلل إى اٜنكػم كالظػركؼ الداخليػة السياسػية  ٍب كصفت الرسالة 
. كاالقتصػػػادية ٞنملكػػػة غرناطػػػة الػػػيت عانػػػت مػػػن اجملاعػػػة كالضػػػغط العسػػػكرم مػػػن طػػػرؼ القشػػػتاليٌن

ورأينػػا أف نطػػالع علػػومكم المشػػرفة بهػػذا الواقػػع :" كختمػػت الرسػػالة بعبػػارات الػػوالء للمماليػػك 
 .2"....مدة، وتمهيدا للمواالة المجددةتسبيبا للمفاتحة المعت

 

ونحػػن نسػػتوىب ... وبالدكػػم ينبػػوع الخيػػر وأىلػػو ورواؽ اإلسػػالـ:" كتضػػيف الرسػػالة  
 .3"مظاف اإلجابة لديكم دعاءا يقـو لدينا مقاـ المدد ويعدؿ منو الشيء بالماؿ والعدد

 

 :4جواب السلطاف المنصور المملوكي للغني باهلل النصري -1 
 

 أرسل السلطاف اٞننصور قبلككف رسالة إى  م1364/ھـ765ٗنادل األكى سنة ُب شهر  
وأما غير ذلك فقد وصل رسوؿ الحضرة العلية إلينا، وتمثػل :" الغين باهلل النصرم، كجاء فيها 

بمواقفنػا المعظمػػة، ومحػاؿ مملكتنػػا المكرمػػة، وأقبلنػا عليػػو، وضػاعفنا اإلحسػػاف إليػػو، وأدى 
مشػػافهة الكريمػػة، ورسػػائل المحبػػة والمػػودة القديمػػة، فرسػػمنا بإجابػػة إلينػػا مػػا تحملػػو مػػن ال

كاٞنقصػػود أف الرسػػوؿ النصػػرم الػػذم ٘نػػل الرسػػالة . 5"وقضػػاء شػػغلو الػػذي حضػػر فيػػو... قصػػده
. األندلسية إى مصر كاف ٪نمل رسالة شفوية تضمنت طلب مبلغ مػن اٞنػاؿ كإعانػة ٝنزينػة غرناطػة

ومسػامحة  ":دينػار مصػرية 1000اإلعانة اٞنملوكية كاٞنقػدرة ب كقد ذكرت الرسالة اٞنملوكية قيمة 

                                                 
 .324، ص1اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 1
 .444، ص7القلقشندم، صبح األعشى، ج - 2
 .444، ص7القلقشندم، صبح األعشى، ج - 3
 .444 -442اٞنصدر نفسو، ص ص  - 4
 .444ر نفسو، ص اٞنصد - 5
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، 1"الحضرة العلية بما يتعين على ما قيمتو ألفا دينار مصرية حسػب مػا عينػو رسػولو المػذكور
:" كىنا يظهر اٞنلك اٞننصور مدل سخائو مع ملوؾ الدكؿ اإلسبلمية ُب اٞنغرب إذ يقوؿ ُب الرسالة

نا سػؤالو مػن غيػر تػرو وال فتػور، وقػد جهػز إليػو صػحبتو مػا ولو كاف سألنا أضعاؼ ذلك ألجب
، كىػي إشػارة إى تبػادؿ اٟنػدايا 2"أنعمت بو صدقاتنا الشريفة عليو من الػدرياؽ ودىػن البلسػاف

بػػػٌن اٞنلػػػوؾ، كقػػػد اعتػػػاد اٞنماليػػػك علػػػى أف يبعثػػػوا ىػػػذه األشػػػياء مػػػع رسػػػلهم كسػػػفاراهتم إى ملػػػوؾ 
  .اٞنغرب

 :م 3166/هـ 767الجنويين على اإلسكندرية سنة موقف بني نصر من حملة  - 3
 

ُب ظل الظركؼ السياسية اٞنتػوترة الػيت كانػت تعيشػها األنػدلس بسػبب اٟنجمػات النصػرانية 
اٞنتكػػػررة علػػػى اٞنػػػدف كالبػػػوادم كالثغػػػور اإلسػػػبلمية، كػػػاف الصػػػليبيوف ُب اٞنشػػػرؽ يسػػػعوف إى بسػػػط 

جػػاءت اٜنملػػة الػػيت قادىػػا اٛننويػػوف  نفػػوذىم علػػى سػػواحل بػػبلد الشػػاـ كمصػػر، كُب ىػػذه الظػػركؼ
كأنػذكىا منطلقػا ٜنمبلهتػم ضػد السػواحل  م1308/ھــ708الذين سيطركا على جزيرة قربص منػذ 

استقركا قرب ساحلها كدخلوىا يـو اٛنمعة ُب النهػار  ھـ١767نـر  22اٞنملوكية، كُب يـو األربعاء 
 كأخػػذكا منهػػا األمػػواؿ، كأقػػاموا هبػػا قرابػػة بعػػد أف حرقػػوا أبوابػػا منهػػا كقتلػػوا مػػن أىلهػػا كأسػػركا الكثػػًن

األسػػبوع حػػّت ليػػـو األربعػػاء اٞنػػوايل حػػٌن قػػدـ إى اٞندينػػة اٛنػػيش اٞنملػػوكي، كانتهػػت األزمػػة بأضػػرار 
جسيمة، كأنذ اٞنماليك قرارات خصت النصارل اٞنقيمٌن ُب دكلتهم، كبػدأت االسػتعدادات لغػزك 

 .3قربص كرد فعل على ىذه اٜنادثة
 

                                                 
 .اٞنصدر نفسو، الصفحة نفسها - 1
 .نفسو - 2
 .252-250، ص 14جودت ١نمد، ج: ابن كثًن، البداية كالنهاية،تح - 3
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اٝنػػرب إى اٞنلػػك النصػػرم الغػػين بػػاهلل أمػػر كزيػػره لسػػاف الػػدين بػػن اٝنطيػػب بكتابػػة  كٞنػػا كصػػل
يبػٌن فيهػا تضػامن النصػريٌن مػع اٞنماليػك ُب ىػذه  2إى السلطاف اٞنملػوكي األشػرؼ شػعباف 1رسالة

 .3الفاجعة
 

 :ازدياد الخطر النصراني على المملكة النصرية واالستنجاد بالمماليك - 1
 

شػػػتاليٌن علػػػى اٞنػػػدف كاٜنصػػػوف النصػػػرية ُب ظػػػل االنقسػػػاـ الػػػذم حػػػل تزايػػػدت ىجمػػػات الق
تػوى بعػده ٠نموعػة مػن  م1391/ھــ793بالبيت النصرم، فبعد كفاة ١نمػد اٝنػامس الغػين بػاهلل ُب 

األمراء أدخلوا الدكلة النصرية ُب الفوضى كالصراعات السياسػية، كانتهػزت قشػتالة الفرصػة للتسػريع 
ية، فتػػػارة يعقػػػد ملوكهػػػا الصػػػلح مػػػع النصػػػريٌن لػػػربح الوقػػػت ٍب ينقضػػػوف ُب حركػػػة االسػػػرتداد النصػػػران

 .4العهد كيباشركف غزك األراضي األندلسية
 

كُب ظػػػل ىػػػذه الظػػػركؼ عمػػػل حكػػػاـ غرناطػػػة علػػػى مراسػػػلة سػػػبلطٌن اٞنماليػػػك مػػػن أجػػػل 
االستنجاد هبم ضد النصارل، كتسجل اٞنصادر أف األندلسيٌن قد راسلوا السلطاف اٞنملوكي اٞنلػك 

يستنجدكف بو لنصرهتم، كما راسلوا السلطاف اٞنلك الظاىر  م1440/ھـ844سنة  5الظاىر جقمق
لكػػػػن يبػػػػدك أف اٞنماليػػػػك كػػػػانوا ُب انشػػػػغاؿ حقيقػػػػي بػػػػأمورىم ، م1463/ھـــــ868خشػػػػقدـ سػػػػنة 

                                                 
، ص ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج – 303-295، ص ص 1بن اٝنطيب، ر٪نانة الكتاب، ج الدينف لسا - 1

107-115. 
ابن كثًن، . ىػ778ىػ إى غاية  764لك الناصر ١نمد بن قبلككف توى اٜنكم ىو ناصر الدين شعباف بن حسٌن بن اٞن  - 2

 .239، ص 14البداية كالنهاية، ج
 .انظر اٞنبلحق - 3
، ص 3حوؿ اتفاقيا الصلح بٌن الدكلة النصرية كملوؾ إسبانيا اٞنسيحيٌن ٬نكن الرجوع إى دراسة أ٘ند عزاكم، العبلقات، ج - 4

 .136-89ص 
ىػ إى 842أبو سعيد جقمق بن عبد اهلل العبلئي الظاىرم الرابع كالثبلثوف من سبلطٌن اٞنماليك توى اٜنكم ُب  ىو السلطاف - 5

النجـو  – 312-275، ص ص 4ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج. ىػ ككاف ملكا حكيما كعادال ك١نبا للعلم857غاية 
 .71، ص 3جالسخاكم، الضوء البلمع،  – 462-256، ص ص 15الزاىرة، ج
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الداخلية كاٝنارجية اليت هتدد حدكدىم خاصػة ُب ظػل تنػامي قػوة العثمػانيٌن الػذين سػعوا جاىػدين 
  .على الشاـ كمصر كاٝنبلفة فلم يتسىن للمماليك تقدمي أم نوع من أنواع اٞنساعدةإى االستيبلء 

 :األشرؼ قايتبايب استنجاد األندلسيين - 6
ُب  م1485/ھـ890توى أبو عبد اهلل الزغل حكم غرناطة عقب أخيو أيب اٜنسن علي سنة 

غرناطة دامت ٞندة سنتٌن كانقسمت اٞنملكة إى  إمارتو األكى كُب عهده اندلعت فتنة ُب مدينة
 .1شطرين

 

كُب ىذه األثناء حاصر القشتاليوف مدينة بلش كدخلوىا صلحا كارٓنل سكاهنا إى غرناطة 
مام  30/ ھـ891ٗنادل األكى سنة  26كببلد اٞنغرب، كما قاموا ُنصار مدينة لوشة ُب شهر 

 طوؽ القشتاليوف مدينة مالقة من البحر كالرب ٍب. 2كرحل سكاهنا إى العاصمة النصرية م1486
كٓنصن بداخلها األندلسيوف اٞنسلموف، ككاف الزغل ُب كادم آش فاستنجد ّنلوؾ عدكة اٞنغرب، كما 

على السلطاف اٞنملوكي يستنجده ُب شأف إنقاذ األندلس   عبد اهلل محمد بن األزرؽ أبوحل الشيخ 
ما استولى العدو على بالد األندلس ثم ارتحل إلى ودخل تلمساف ل:"كالذم يقوؿ عنو اٞنقرم

المشرؽ فدخل مصر واستنهض عزائم السلطاف قايتباي السترجاع األندلس، فكاف كمن 
يطلببيض األنوؽ أو األبيض العقوؽ، ثم حج ورجع إلى مصر فجدد الكالـ في غرضو فدافعوه 

 .3"....عن مصر بقضاء القضاة في بيت المقدس
 

ٞنقرم أف ىذا العامل اٛنليل قد سعى جهده ُب دعوة اٞنماليك إى التدخل ُب كيبدك من كبلـ ا
الشأف األندلسي، لكن رغبتو مل يكن ٓنقيقها جملموعة من العوامل أ٨نها البعد اٛنغراُب بٌن مصر 
كغرناطة كاشتغاؿ اٞنماليك باٞنشاكل السياسية كالصراع مع العثمانيٌن إضافة إى العبلقات الدبلوماسية 

ليت ربطتهم مع ملوؾ أكركبا عامة كاٞنصلح التجارية اٞنتبادلة، فلم يكن منهم سول توجيو سفارات ا

                                                 
 .519، ص 4اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 1
 .529 – 523، ص ص 4اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 .702، ص 2اٞنصدر نفسو، ج - 3
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٣نلوكية إى اٞنمالك األكربية يطالب فيها بالكف عن أذية اٞنسلمٌن كالتوقف عن طردىم من ديارىم 
الكثًن من  كإال سيعامل النصارل اٞنشارقة بنفس األسلوب، كىو ما اعتاد اٞنماليك القياـ بو ُب

اٞنناسبات، لكن القشتاليٌن كاألراغونيٌن مل يكرتثوا ٟنذه التهديدات لعلمهم باشتغاؿ اٞنماليك 
 .   1باألزمات األكثر قربا من حدكدىم

 

كُب ظل الصمت الوطاسي كاٜنفصي كالزيا ي كالعثما ي كاٞنملوكي على األزمة األندلسية 
إلسبانية كاحتلت مدينة مالقة بعد حصار داـ ثبلثة كاصلت قشتالة حركة االسرتداد ُب األراضي ا

أشهر أكل فيها اٞنالقيوف اٛنلود كأكراؽ األشجار كتعبوا كأصاهبم اٛنوع كاٞنرض فاستسلموا كٚنح ٟنم 
م1487/ھـ892بالرحيل إى اٞنغرب سنة 

2. 
 

نفسها، ٍب دخل القشتاليوف مدينة بسطة صلحا ٍب حاصركا مدينة اٞنرية كًب تسليمها ُب السنة 
كأسرع الزغل إى الدخوؿ ٓنت لواء قشتالة ٍب تنازؿ عن كل شيء كدخل إى اٞنغرب كاستقر بو 

 .3اٞنطاؼ ُب تلمساف
كبعد سقوط كل اٞندف النصرية بيد القشتاليٌن بقيت العاصمة غرناطة اليت أرسل اإلسباف إى 

رؼ اٞنلك فردناندك كاٞنلكة ملكها أيب عبد اهلل من أجل تسليمها كبعد الرفض ٕنت ١ناصرهتا من ط
كما ضاؽ اٜناؿ  م1491/ھـ897االقتحاـ إى غاية شهر احملـر من سنة  تإيزابيبل كفشلت ١ناكال

كىو يـو عيد  م1491ديسمرب  25بأىا اٞندينة تقرر تسليمها كفق معاىدة ًب التوقيع عليها ُب شهر 
م1492ُب شهر جانفي سنة اٞنيبلد لدل اٞنسيحيٌن الكاثوليك، كًب دخوؿ النصارل إليها 

4. 

 
 

 

                                                 
 .52شكرم فرحات، اٞنرجع السابق، ص - 1
 .529-523، ص ص 4اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 .522، ص 4اٞنصدر نفسو، ج - 3
 .526اٞنصدر نفسو، ص  - 4
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 الثالثالفصل 

 والمماليك المرينيةالعالقات السياسية بين الدولة 
 

 بداية العبلقات اٞنرينية اٞنملوكية -1
 عهد يوسف بن يعقوبالعبلقات ُب  -2
 م1300/ھـ700سفارة سنة  -2-1
 م1303/ھـ703سفارة سنة  -2-2
 كفادة ابن أمًن مكة على اٞنغرب  -2-3
 م1304/ھـ704سفارة سنة  -2-4
 م1305/ھـ705السفارة اٞنملوكية إى اٞنغرب سنة  -2-5
 العبلقات ُب عهد أيب اٜنسن اٞنريين –3
 ُب عهد أيب عناف فارس تالعبلقا -4
 ُب عهد أيب فارس تالعبلقا -5
 ُب عهد أيب العباس كأيب عامر تالعبلقا -6
 ُب عهد أيب سعيد عثماف تالعبلقا -7    
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 ذلػكك ت الدكلة اٞنرينيػة أقػول دكلػة بػاٞنغرب اإلسػبلمي عقػب سػقوط دكلػة اٞنوحػدين، اعترب 
قامت على أسس متينة كنظم كاضحة، كما  بفضل ٠نموعة من العوامل الداخلية كاٝنارجية، حيث

أهنا ٘نلت لواء اٛنهاد باألندلس، كما قامت بعدة ٘نبلت على اٞنغرب األكسػط كاألدىن، كربطتهػا 
، ككاف اٞنماليك ينظركف إليها على أهنا األحق بتمثيل قيامهامع الدكلة اٞنملوكية منذ  قوية عبلقات

 . ببلد اٞنغرب اإلسبلمي

 :بين بني مرين والمماليك بداية العالقات  -3
 ركػػزكا علػػى عمػػل سػػبلطٌن الدكلػػة اٞنرينيػػة علػػى توطيػػد ركػػائز حكمهػػم بػػببلد اٞنغػػرب، كمػػا 

ولم :"... يقوؿ عبد الر٘نن بن خلػدكفاٞنماليك، كُب ىذا الصدد تأييد الدكؿ القوية كدكلة  الفوز
تزؿ ملوؾ المغرب على القدـ ولهذا العهد، يعرفوف لملوؾ الترؾ حقهم ويوجبوف لهم الفضل 
والمزيػػة، بمػػا خصػػهم اهلل مػػن ضػػخامة الملػػك، وشػػرؼ الواليػػة بالمسػػاجد المعظمػػة، وخدمػػة 

صػل بعػض األحيػاف، ثػم تنقطػع بمػا يعػرض فػي الحرمين الشػريفين، وكانػت المهػاداة بيػنهم تت
، كُب ذلػػػك إشػػػارة إى أف اٞنػػػرينيٌن كػػػانوا ٪نرصػػػوف علػػػى احػػػرتاـ كتػػػوقًن 1"الػػػدولتين مػػػن األحػػػواؿ

خدمػػة البقػػاع اٞنقدسػػة باٜنجػػاز، فضػػبل عػػن   السػػبلطٌن اٞنماليػػك، نظػػرا ٞنػػا كػػاف ٟنػػم مػػن فضػػل ُب
 .ع أقول الدكؿ ُب اٞنشرؽ كأكركباكوهنم حكموا رقعة جغرافية مرتامية األطراؼ كتعاملوا م

أف العبلقػػات اٞنرينيػػة اٞنملوكيػػة بػػدأت فعليػػا ُب عهػػد كالظػػاىر مػػن اٞنصػػادر الػػيت أتيحػػت لنػػا 
اٞنلػػك الناصػػر ١نمػػد بػػن اٞننصػػور قػػبلككف الصػػاٜني، ككػػاف يعاصػػره ُب فػػاس ُب أكؿ عهػػده السػػلطاف 

 إى كجػود عبلقػات ًنادر تشػأبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد اٜنق اٞنريين، لكػن بعػض اٞنصػ
ُب كتابػػو  22ابػػن حجػػر العسػػقبل يالشػػيخ بػػٌن البلػػدين منػػذ عهػػد اٞنلػػك اٞننصػػور قػػبلككف، فقػػد أكرد 

                                                 
 .479، ص 5بن خلدكف، العػرب، جعبد الر٘نن  -1
شهاب الدين أيب الفضل أ٘ند بن علي بن ١نمد بن علي بن ١نمود بن أ٘ند الكنا ي العسقبل ي ٍب اٞنصرم الشافعي  - 2
السيوطي،  – 36، ص 2السخاكم، الضوء البلمع، ج .فقيو ك١ندث كأديب كمؤرخ، (ـ3339 -3171/ ىػ 771-812)

كللمزيد من التفاصيل حوؿ ترٗنتو أنظر الباب   532، ص 15رم بردم، النجـو الزاىرة، جابن تغ – 552طبقات اٜنفاظ، ص 
 .الفصل الثا ي/ الثا ي
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ما ٬نكن أف يؤخذ على أنػو توثيػق ٟنػذه العبلقػات مػن خػبلؿ  "فتح البارم بشرح صحيح البخارم"
 :القصة التالية
حػدثني سػيف : الدمشػقي قػاؿ أنبأني غير واحد عن القاضي نػور الػدين بػن الصػائغ" 

أرسػػلني الملػػك المنصػػور قػػالووف إلػػى ملػػك المغػػرب بهديػػة، : الػػدين فلػػيح المنصػػوري قػػاؿ
 .1"...فأرسلني إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها

ُب ظل كالظاىر أف ملك اٞنغرب اٞنقصود ىنا ىو ملك بين مرين، لكن يصعب ٓنديد اٚنو 
 ـ  1280/ھــ678لسلطاف اٞننصور الذم حكػم مصػر منػذ ألف اغياب تاريخ ١ندد ٟنذه السفارة ك 

ين الػذم حكػم يقد عاصره ُب فاس ملكاف ٨نا أبػو يوسػف بػن عبػد اٜنػق اٞنػر  م1290/ھـ689إى 
ـــ685إى  م1258/ھـــ656مػػن  ، كبالتػػايل يبقػػى أبػػو يعقػػوب يوسػػفكخليفتػػو ، كابنػػو م1286/ھ

 .2األمر مرتددا بيم اٞنلكٌن
أنو كاف مسألة توسط ملك اٞنغرب لدل ملػك الفػرنج ُب  أما ىدؼ ىذه السفارة فاألرجح

 .3قضية هتم اٛنانب اٞنملوكي
 

 :العالقات في عهد السلطاف يوسف بن يعقوب المريني -2
ازدىػػػػػرت العبلقػػػػػات اٞنرينيػػػػػة اٞنملوكيػػػػػة منػػػػػذ أيػػػػػاـ السػػػػػلطاف أيب يعقػػػػػوب الػػػػػذم بويػػػػػع سػػػػػنة 

، 4مساف عاصمة بين عبد الوادـ كىو ١ناصر ٞندينة تل1307/ھـ706، كتوُب سنةم1286/ھـ685
إى  م1299/ھــ698ككاف يعاصره ُب القاىرة اٞنلك الناصر ١نمد بن قػبلككف ُب دكلتػو الثانيػة مػن 

م1341/ھـ741
5. 

                                                 
ورقات ١نمد اٞننو ي،  – 58ىػ، ص 1288، دار الطباعة اٞنصرية، القاىرة، سكرداف السلطافابن أيب حجلة التلمسا ي،  - 1

 .170، ص2000لرباط، مطبعة النجاح اٛنديدة، الدار البيضاء،، منشورات كلية اآلداب با3، طعن حضارة المرينيين
 .170اٞننو ي، كرقػات، اٞنرجع نفسو، ص - 2
 .162، ص1، جالتراتيب اإلداريةالكتا ي، . اٞنقصود ّنلك الفرنج ىنا صاحب ٣نلكة قشتالة - 3
 .17ابن األ٘نر، ركضة النسرين، ص  – 4
 .7، ص 31النويرم، هناية األرب، ج - 5
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كٕنيػػزت العبلقػػات خػػبلؿ ىػػذه اٞنرحلػػة بتبػػادؿ السػػفارات كاٟنػػدايا اٞنلكيػػة بػػٌن الػػدكلتٌن مػػع 
فارات تػػػذىب رفقػػػة ركػػػاب اٜنػػػج، ُب حػػػٌن  الرسػػػائل الدبلوماسػػػة كالتوصػػػية بػػػاٜنجيج، ككانػػػت السػػػ

كانت ىناؾ سفارات تذىب ُب أغػراض أخػرل، كنسػجل ثػبلث سػفارات خرجػت مػن اٞنغػرب إى 
 .1مصر، كسفارة ٣نلوكية إى اٞنغرب

 :م3113/هـ711سفارة سنة  –
ىػػي أكؿ سػػفارة انطلقػػت مػػن اٞنغػػرب األقصػػى ْنػػاه مصػػر اٞنملوكيػػة، كقػػد أشػػار إليهػػا  عبػػد 

حضػر ُب سػنة سػبعمائة كزيػر مػن اٞنغػرب ُب غػرض : " كف ُب العرب ُب العبارة التاليةالر٘نن بن خلد
، كالفقيػػػو أبػػػو 3، كتػػػرأس كفػػػد السػػػفارة األمػػػًن كالػػػوزير عػػػبلء الػػػدين أيدغػػػدم الشػػػهرزكرم2"الرسػػػالة

 .4اٜنسن التنسي الذم كلف باٟندايا
اف يتمتػػع هبػػا أىػػل كتػذكر اٞنصػػادر أف أيدغػػدم ٞنػػا كصػػل مصػػر لفػػت انتباىػو اٞنكانػػة الػػيت كػػ

الذمة ُب جهاز الدكلة اٞنملوكية، كقاـ بإعبلـ السلطاف الناصر هبذا اٞنوضػوع كمػدل خطورتػو، كمػا 
أحاؿ اٞنسألة على الفقهاء للنظر فيها، كٞنا عاد إى اٞنغرب ساىم ُب رسم التوجو اٞنريين ُب إقصػاء 

ـ اليهود كالنصػارل بارتػداء العمػائم الذميٌن من أجهزة اٜنكم كتسيًن الدكلة، كأصدر قرار رٚني بلز 
 .5اٝناصة هبم كاستبعادىم من كل اٞنسؤكليات الرٚنية للدكلة اٞنرينية

 
 :م3111/هـ 711سفارة سنة  –

، 6توجهت ىذه السفارة مع ركب اٜنج، ككاف غرضها توصيل اٜنجاج اٞنغاربة كالتوصية هبم
االنقطػػاع بسػػبب الفػػنت كاٜنػػركب الػػيت  ككػػاف ىػػذا الركػػب األكؿ الػػذم بعثػػو اٞنرينيػػوف بعػػد مػػدة مػػن

                                                 
 .171ٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، صا -1
 .416، ص 5، جالعبرعبد الر٘نن بن خلدكف،  - 2
 .9، ص2ػ اٞنقريزم، السلوؾ، ج 3
 .334ػ ابن خلدكف، التعريف كالرحلة، ص 4
 .416، ص5ػ ابن خلدكف، العرب، ج 5
 .266، ص7ابن خلدكف،العرب، ج - 6
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شهدىا اٞنغرب اإلسبلمي عموما، كاكتسى أ٨نية بالغة، حيث قاـ السلطاف اٞنريين بتجهيزه بعنايػة، 
فػارس  500فعٌن لو القاضي ١نمد بن زغبوش أحد أعبلـ اٞنغرب، رفقػة فرقػة عسػكرية مكونػة مػن 

ة لتوزيعهػا علػى سػكاف اٜنػرمٌن الشػريفٌن ، كبعث معو أمػواال كثػًن 1ٚناىم ابن خلدكف بأبطاؿ زناتة
 .2مكة اٞنكرمة كاٞندينة اٞننورة

ككػػاف مػػع الركػػب أيضػػا ٗنلػػة مػػن رجػػاؿ العلػػم كالصػػبلح ٪نملػػوف اٞنصػػحف الشػػريف الػػذم 
 :أىداه السلطاف اٞنريين كأكقفو على اٜنـر اٞنكي، كمنهم

ككػاف  4إبػراىيم البقػورم، كأبػو عبػد اهلل ١نمػد بػن 3أبو عبد اهلل القصار كبًن علماء اٞنغػرب 
 .اٞنكلف ُنمل الربعة الشريفة

فػػػأمر يوسػػػف بانتسػػػاخ :" ...كقػػػد كصػػػف عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن خلػػػدكف ىػػػذا اٞنصػػػحف بقولػػػو
مصحف رائق الصنعة، كتبو ك٧نقو أ٘ند اٜنسن الكاتب احملسن، كاستوسع ُب جرمو، كعمل غشاءه 

ت الػدرر كاليػاقوت، كجعلػت منهػا من بديع الصػنعة، كاسػتكثر فيػو مػن مغػالق الػذىب اٞنػنظم ِنػرزا
 .5"حصاة كسط اٞنغلق تفوؽ اٜنصيات مقدارا كشكبل كحسنا، كاستكثر من األصونة عليو

كقػػػد كصػػػل ىػػػذا اٞنصػػػحف الشػػػريف للحػػػـر اٞنكػػػي، كىنػػػاؾ كقػػػف عليػػػو العػػػامل ابػػػن مػػػرزكؽ 
ب كقػػد رأيػػت ّنكػػة شػػرفها اهلل اٞنصػػحف الػػذم بعػػث بػػو اٞنػػوى أبػػو يعقػػو :"اٝنطيػػب كقػػاؿ ُب كصػػفو

                                                 
 .226، 7ابن خلوف، العرب، ج - 1
 .284القرطاس، ص ركض ابن أيب زرع، - 2
 .172اٞننز ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص - 3
كبقور بباء موحدة مفتوحة كقاؼ مشددة كراء مهملة بلد باألندلس، ٚنع من القاضي الشريف : " قاؿ ابن فرحوف ُب الديباج - 4

كتاب شهاب الدين القراُب ُب   أيب عبد اهلل ١نمد األندلسي ككضع كتابا ٚناه إكماؿ اإلكماؿ للقاضي عياض، كلو كبلـ على
األصوؿ، قدـ إى مصر كأرسل معو بعض السبلطٌن باٞنغرب ختمة كبًنة ِنط مغريب منسوب ليوقفها ّنكة أك باٞندينة كرجع إى 

 . 323 – 322، صالديباج المذىبابن فرحوف، ". مراكش فتوُب هبا سنة سبع كسبعمائة
 .266، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 5
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ِنط ابن حسين، ككاف كجهو ١نلى بالذىب اٞننظـو باٛنواىر النفيسة، فانتزع ما عليو، كبقي ُب قبة 
 .1"الشراؼ يقرأ فيو احتسابا، كقد قرأت فيو ُب أعواـ

 :السلطاف المرينيوفادة لبيدة بن أبي نمي أمير مكة على  -
ة، كتػػػذكر اٞنصػػػادر لطاف اٞنػػػريين كأشػػػراؼ مكػػػة طيبػػػة للغايػػػلقػػػد كانػػػت العبلقػػػات بػػػٌن السػػػ

كفد معو لبيدة بن صاحب مكة  م1304/ھـ704التار٫نية أنو ٞنا عاد ركب اٜنج ُب ربيع ثا ي عاـ 
 3كرميثػة 2أيب ٧ني الذم خرج عن اٞنلك الناصر بعدما قاـ ىذا األخًن بػالقبض علػى أخويػو ٘نيضػة

إى اٞنغػرب  ، فأكرمو السلطاف يوسف بن يعقوب كسرحوم1302/ھـ 702عقب كفاة أبيهم سنة 
األقصػػى للسػػياحة كالتجػػواؿ ُب ربوعػػو، كأكصػػى العمػػاؿ باسػػتقبالو كإكرامػػو، ٍب رجػػع إى السػػلطاف 

 .4، كمنها توجو إى اٞنشرؽ صحبة أحد أعبلـ اٞنغربم1305/ھـ705باٞننصورة سنة 
 :م3113/هـ 713سفارة سنة   -

غربيػػػػة إى مصػػػػر مػػػػن أعظػػػػم السػػػػفارات اٞن م1304/ھـــــ704تعتػػػػرب السػػػػفارة اٞنرينيػػػػة لسػػػػنة 
اٞنملوكية، كقد امتازت باٟندية اٛنليلة اليت بعث هبا السلطاف أبػو يعقػوب يوسػف للسػلطاف الناصػر 

 .5اٞنملوكي، ككاف السفًن اٜنامل ٟنا ىو األمًن عبلء الدين  أيدغدم الشهرزكرم

                                                 
كأما الكاتب فهو أ٘ند بن حسن البليا ي التلمسا ي اٞنذكور ُب اٞنسند البن . 476ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص  - 1

كْندر اإلشارة إى أف السلطاف اٞنريين كاف يعلن عن توجيو الكسوة للكعبة اٞنشرفة ُب القبائل كيطلب من شيوخها خاصة .مرزكؽ
 .173، اٞنرجع السابق، صورقاتاٞننو ي، . رجاؿ بيتهم ٟنذه اٞنهمة الشريفةاألشراؼ منهم بأف ينتدبو ٗناعة من 

ىو ٘نيضة بن أيب ٧نى ١نمد بن أيب سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن، الشريف عز الدين اٜنسين اٞنكي،  - 2
ات كعلى أربع مرات، منها ـ ٞندة زادت عن العشر سنو 1301/ىػ701كيل إمارة مكة سنة (: ـ1320/ ىػ720) أمًن مكة 

ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، . مرتاف شريكا ألخيو رميثة، كمرتاف مستقبل هبا، خرج عن طاعة السلطاف اٞنملوكي كقتل ُب مكة
 .186، ص5ج
مكة ىو رميثة بن أيب ٧نى ١نمد بن أيب سعد حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الشريف أسد الدين اٞنكي اٜنسين أمًن  - 3
سنة كشارؾ أخاه  14سنة قسمت على سبع مرات، كاستقل هبا ٞندة  30توى إمارة مكة حوايل (: ـ1345/ىػ746ت )

ابن تغريب بردم، . سنٌن، ككقع لو مع إخوتو حركب حّت كفاتو ّنكة 5سنة كشريكا ألخيو عطيفة  20٘نيضة ُب اٜنكم ٞندة 
 .356، ص 5اٞننهل الصاُب، ج

 .226، ص7، جالعبردكف، عبد الر٘نن بن خل - 4
كاف ىذا األمًن من اٞنماليك أصحاب األمًن هباء الدين يعقوب أمًن األكراد الشهرزكرية، كًب القبض عليهم ُب عهد الظاىر   - 5

بيربس البندقدارم ىرب األمًن أيدغدم العبلئي إى ببلد البحًنة ٍب دخلو االسكندرية ككاف معو شيئ من اٞناؿ كاجتمع مع ٗناعة 
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 ككانػػػت اٟنديػػػة عبػػػارة عػػػن عػػػدد مػػػن اٝنيػػػل كالبغػػػاؿ كاإلبػػػل، كأصػػػناؼ مػػػن األكا ي اٞنغربيػػػة،
 .2كقد بلغ عدد اٝنيل أربعمائة من العتاؽ ٠نهزة للقتاؿ، كالعدد نفسو للبغاؿ. 1كالذىب كالفضة

ككػػػاف العػػػامل الفقيػػػو أبػػػو اٜنسػػػن التنسػػػي كبػػػًن أىػػػل الفتيػػػا ُب تلمسػػػاف ٣نػػػن ذىػػػب مػػػع ىػػػذه 
، كانطلقػت السػفارة مػن اٞننصػورة مقػر اٞنلػك ُب شػهر 4، أما الدليل فكاف أبػو زيػد الغفػائرم3اٟندية

م1304/ھـ704بيع األكؿ سنة ر 
5. 

كعنػد كصػػوؿ السػػفارة إى مصػر أكػػرمهم اٞنلػػك الناصػر كأنػػزٟنم اٞنيػػداف، كبعػث مػػع اٜنجػػاج 
 .6اٞنغاربة أمًنا ٞنرافقتهم حّت قضوا اٜنج

كال أدؿ علػػى شػػأف ىػػذه السػػفارة مػػن شػػهادة اٞنػػؤرخٌن اٞنشػػارقة كالػػذم يػػذكره بػػدر الػػدين 
أف ٪نػػػج باٞنغاربػػػة  –يقصػػػد األمػػػًن عػػػبلء الػػػدين الشػػػهرزكرم  – ٍب سػػػألو اٞنػػػريين...:" العيػػػين بقولػػػو

كيقضي فرضو، فأنعم لو بذلك، كجهز أيضا صحبتو ٗناعة من أىلو كأقاربو، كتبعتهم ٗناعة كثًنة، 
كسًن صحبتو خيبل كبغاال، كٓنفا سنية تصلح للملوؾ، كأخذ الوزير أيضا صحبتو ما يليق بػو، كٞنػا 

بػػو كأمػػر بػػإنزاٟنم ُب  اٞنيػػداف، كرتػػب ٟنػػم مػػا ٪نتػػاجوف إليػػو، كرسػػم دخػػل علػػى السػػلطاف أكرمػػو كقر 
 .7"للوزير كاٞنباشرين أف ٩نهزكىم بكل ما أمكن

                                                                                                                                                         

ن اٞنغاربة كركب معهم مع أصحابو كٞنا كصلوا إى أيب يعقوب اٞنريين أكرمهم كقرهبم حّت ٕنكن من التحدث ُب الوزارة أم أصبح م
 – 346، ص 4اٛنماف، ج العيين، عقد. ُب مكانة الوزير كسار فيها سًنة حسنة كعرؼ أخبلؽ اٞنغاربة لطوؿ مدتو عندىم

 .9، ص2اٞنقريزم، السلوؾ، ج
 .420، ص5لر٘نن بن خلدكف، العرب، جعبد ا - 1
 .337كالرحلة، ص ابن خلدكف، التعريف– 285القرطاس، ص ابن أيب زرع، ركض - 2
٪نٍن بن . كاف التنسي ٣نن تصرؼ ُب الرسالة بٌن ملوؾ اٞنغرب كاٞنشرؽ ككاف ١نرتما ى السلطاف اٞنريين أيب يعقوب يوسف  - 3

 .113، ص1خلدكف، بغية الركاد، ج
 .215، ص8ػ اّنن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج 454، ص1جر العسقبل ي، الدرر الكامنة، جابن ح - 4
 .226، ص7ابن خلدكف، العرب، ج - 5
 .346، ص 4اٛنماف، ج العيين، عقد - 6
 . العيين، اٞنصدر نفسو، الصفحة نفسها - 7



- 119 - 

 

ٍب دخلػػػػت سػػػػنة أربػػػػع كسػػػػبعمائة فيهػػػػا كصػػػػل مػػػػن اٞنغػػػػرب كثػػػػًن :"... كيقػػػػوؿ ابػػػػن الػػػػوردم
صحبتهم رسػوؿ أيب يعقػوب يوسػف بػن يعقػوب اٞنػريين ملػك اٞنغػرب إى مصػر هبديػة عظيمػة خيػل 

 .1"كبغاؿ ٥نو ٙنسمائة بسركج كٛنم ملبسة بالذىب اٞنصرم
كمػػػػن خػػػػبلؿ ىػػػػذه الشػػػػهادات اٞنتوافقػػػػة نسػػػػتخلص أ٨نيػػػػة الػػػػركابط السياسػػػػية بػػػػٌن اٞنػػػػرينيٌن 
كاٞنماليػػػػك كدكر أيب يعقػػػػوب يوسػػػػف ُب حشػػػػد الػػػػدعم السياسػػػػي لدكلتػػػػو ُب ظػػػػل تػػػػوتر العبلقػػػػات 

 .ريين الطويل على تلمساف كاف ُب ذركتوالداخلية بببلد اٞنغرب اإلسبلمي خاصة كأف اٜنصار اٞن
 :م3116 – 3111/ هـ716 – 711سنة  إلى بالد المغربالمملوكية السفارة  -

لقيت السفارة اٞنرينية موقعا حسنا لدل اٞنلػك الناصػر اٞنملػوكي، فقػاـ ىػذا األخػًن بإرسػاؿ 
 ھـ705كُب ... : " ا عنه يقوؿ العيين ُب عقد اٛنمافاٞنماليك، ك ىدية ٘نلها ٠نموعة من األمراء 

عػػاد عػػبلء الػػدين أيدغػػدم الشػػهرزكرم رسػػوؿ اٞنػػريين إى اٜنجػػاز، كجهػػز إى بػػبلد اٞنغػػرب، كجهػػز 
صحبتو األمًن عبلء الدين أيدغدم التليلي، كعبلء الدين أيدغدم اٝنوارزمي، كصػحبتهم مػا يليػق 

ٞنػأخوذين ُب كقعػة مػرج من اٟندايا النفيسة كالتحف الثمينة، كسًن صحبتهم ٙنسة عشر ترتيػا مػن ا
 .3"، كٙنسة ٣ناليك أتراؾ كغًن ذلك2الصفر

، ككصػػلت تػػونس ُب ربيػػع م1305/ىػػػ 705كقػػد انطلقػػت السػػفارة مػػن القػػاىرة أكاخػػر سػػنة 
 .4، كُب ٗنادل الثانية كصلت إى اٞننصورةم1306/ھـ706ثا ي سنة 

غػػًن مألوفػػة مػػن  لقػد كانػػت ىديػػة الناصػػر اٞنملػوكي أليب يعقػػوب اٞنػػريين مكونػػة مػن أصػػناؼ
 .5الثياب كاٜنيواف مثل الفيل كالزرافة

 

                                                 
 .253، ص2اٞنختصر، ج ابن الوردم، تتمة - 1
العيين، اٞنصدر السابق، : ىػ قرب دمشق ٬نكن الرجوع إى702تصر فيها اٞنماليك على التتار سنة حوؿ ىذه اٞنعركة اليت ان - 2
 .231، ص4ج
 .379، ص4العيين، عقد اٛنماف، ج - 3
 .227، ص5ابن خلدكف، العرب، ج - 4
 .227، ص7ابن خلدكف، العرب، ج - 5
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كيػػذكر اٞنقريػػزم أف عػػدد التتػػار الػػذين قػػدمهم الناصػػر للمػػرينيٌن احتفػػاال بالنصػػر علػػيهم ُب 
 .1ظاىر دمشق كاف عشرين فردا مع طبوٟنم كقسيهم

ل كقػػػد كػػػاف اسػػػتقباؿ السػػػلطاف اٞنػػػريين للوفػػػد اٞنملػػػوكي الئقػػػا باٞنقػػػاـ، فجهػػػز لػػػذلك كاحتفػػػ
بقدـك السفارة إى عاصمتو كبالغ ُب إكراـ الوافدين عليو كبعػثهم إى فػاس كمػراكش للوقػوؼ علػى 
١ناسن ببلد اٞنغرب كإ٤نازات السلطاف هبا، كُب ىذه األثناء أغتيل أبو يعقػوب يوسػف بػن يعقػوب 

و ُب اٞنريين ّنقر ملكو ُب تلمساف اٛنديدة كىو ١ناصر لبين زياف ُب عاصمتهم من طرؼ أحد خدم
م1307/ھـ706ذك القعدة  7

، فقػدـ السػفراء اٞنماليػك علػى خليفػة أيب يعقػوب كىػو أبػو ثابػت 2
الػػذم أكػػرمهم كجهػػزىم للمسػػًن هبديػػة أخػػرل مػػن اٝنيػػل كالبغػػاؿ كاإلبػػل إى اٞنلػػك الناصػػر، كأكفػػد 

 . 3معهم ركبا عظيما من اٜنجاج اٞنغاربة
أعراب منطقة اٞندية كهنبهػا، كيػذكر كىذه السفارة ىي اليت لقيت اعرتاض قطاع الطرؽ من 

لساف الػدين بػن اٝنطيػب أف ذلػك كقػع بعػدما انتشػر خػرب كفػاة السػلطاف اٞنػريين الػذم كػاف ٪ناصػر 
 .4تلمساف كىو أبو يعقوب يوسف اٞنريين

كقد احتج السلطاف اٞنملوكي كثًنا على ىػذه اٜنػوادث كبعػث سػفارة إى بػين زيػاف يعػاتبهم 
 .5ك الوفود ُب اٞنغرب األكسطفيها على عدـ تأمٌن مسال

كمنذ ذلك اٜنٌن مل يعاكد سبلطٌن اٞنماليك إرساؿ السفارات إى ببلد اٞنغرب، كُب ىذا 
كطاٞنا أكفد عليهم ... مل يعاكدكا بعدىا إى اٞنغرب سفًنا:" الصدد يقوؿ عبد الر٘نن بن خلدكف

وف كال يزيدكف ُب ذلك كلو ملوؾ اٞنغرب بعدىا من رجاؿ دكلتهم من يؤبو بو، يهادكهنم كيكافئ
، أم أف اٞنغاربة قد سعوا لتهدئة جو التوتر الذم حصل بسبب ىذه اٜنادثة 6"على اٝنطاب شيئا

                                                 
 .15، ص2اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 1
 ابن خلدكف، العرب، ج ، ص - 2
 .227، ص 7ج/421، ص5اٞنصدر نفسو، ج - 3
 . 177اٞننو ي، كرقات، ص - 4
 .انظر الفصل اٝناص بالعبلقات الزيانية اٞنملوكية - 5
 .471-470، ص ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 6
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ـ، لكن دعوهتم مل تلقى 1325/ىػ725اٜنادثة مثلما فعل عبد الر٘نن بن تاشفٌن األكؿ سنة 
ضطرابات االستجابة من طرؼ اٞنماليك، فضبل عن أف اٞنغرب األدىن كاف يشهد الكثًن من اال

السياسية بسبب ىجمات بين عبد الواد على التخـو الغربية للدكلة اٜنفصية، ككذلك ثورة أىل 
سجلماسة بدعم من أيب تاشفٌن األكؿ ضد اٜنكم اٞنريين زاد من تدىور األكضاع كسبب عزكؼ 

 .1ـ1337/ىػ737اٞنماليك عن إرساؿ السفارات كالوفود إى غاية الغزك اٞنريين لتلمساف سنة 
 :العالقات في عهد السلطاف أبي الحسن المريني -1

مل تنقطع اٞنراسبلت كاٞنكاتبات بٌن السػلطاف اٞنػريين أيب اٜنسػن كمعاصػره اٞنملػوكي الناصػر 
١نمد بن قبلككف ٍب ابنيو اٞنلك الصاّب أبو الفداء إٚناعيل ٍب اٞنلك الناصر حسن، كتبادؿ الطرفاف 

كمن خبلؿ اٞنصادر ٬نكن حصر عدد السفارات ُب ىػذا العهػد خبلؿ ىذه الفرتة اٟندايا كالتحف، 
 .كىي تسع
 :م3116/هـ716عاـ السفارة المغربية إلى القاىرة  -1-3

تعد ىذه السفارة األكى ُب عهد أيب اٜنسن ، كاٞنعلومات الواردة حوٟنا ىي أف اٞنكلف هبا  
طبػػة اٞنلػػك الناصػػر فيمػػا عزمػػت كػػاف الشػػيخ أبػػو عبػػد اهلل ١نمػػد بػػن اٛنػػراح، ككانػػت الغايػػة منهػػا ٢نا

عليو كالدة السلطاف أيب اٜنسن اٞنريين من حج بيت اهلل اٜنراـ كزيارة قرب النيب صلى اهلل عليو كسلم 
كالصبلة باٞنساجد الثبلثة اليت تشد إليها الرحاؿ ُب اإلسبلـ، كإعبلمو بالتحركات العسكرية اٞنرينية 

 .  باألندلس ُب اٞنغربٌن األكسط كاألدىن، كأمر اٛنهاد
كقد أجاب اٞنلك الناصر اٞنملوكي عن الرسالة اٞنرينية معربا عن ابتهاج كترحابػو كاسػتعداده 

 .2العنبرلرعاية األمًنة كالدة أيب اٜنسن اٞنريين اليت كاف اٚنها 

 

 : م3117/هـ717سفارة عاـ  -

                                                 
 .21، ص2عزاكم، العبلقات، ج - 1
ت أخبلؽ فاضلة، ككانت تشفق على اليتامى كتبذؿ كجاء ُب اٞنسند الصحيح اٜنسن البن مرزكؽ اٝنطيب، أهنا كانت ذا - 2

 . ـ1337-1336/ىػ737-736الصدقات، كقد توفيت قبل بلوغها البيت اٜنراـ ما بٌن سنيت 



- 122 - 

 

ألكسػط ُب أكاخػر بعد اقتحاـ أيب اٜنسػن اٞنػريين ٞندينػة تلمسػاف كتوحيػد اٞنغػربٌن األقصػى كا
بعث بسفارة إى اٞنلك الناصػر ١نمػد بػن قػبلككف ٫نػربه بإ٤نازاتػو ُب  م1337/ھـ737شهر رمضاف 

اٞنغربٌن كيشرح لو كيفية اقتحاـ عاصمة بين عبد الواد كقتل ملكهػم أيب تاشػفٌن عبػد الػر٘نن األكؿ 
، ٍب عػادة 2بػن كردار، ككػاف  سػفًن أيب اٜنسػن ىػو فػارس بػن ميمػوف 1كتأمٌن طرؽ اٜنجيج اٞنغربية

 . 3السفارة إى فاس برسالة هتنئة من السلطاف اٞنملوكي
أبػػو العبػػاس القلقشػػندم نػػص الرسػػالتٌن اٞنتبػػادلتٌن بػػٌن اٞنلكػػٌن أيب اٜنسػػن اٞنػػريين  دكقػػد أكر 
 . 4كالناصر اٞنلوكي

ن مػػ:" كافتتحػػت الرسػػالة اٞنرينيػػة بػػذكر األلقػػاب اٝناصػػة باٞنلػػك اٞنػػريين كالسػػلطاف اٞنملػػوكي
عبد اهلل أمير المسلمين وناصر الدين المجاىد في سبيل رب العالمين، ملك البرين وسلطاف 

، مػػن ىنػػا نلمػػس إحسػػاس السػػلطاف اٞنػػريين ّنسػػؤكليتو اٛنسػػيمة ُب حكػػم 5"العػػدوتين أبػػي الحسػػن
كتسيًن شؤكف ببلد اٞنغرب كاألندلس، كأنػو ٣نثػل السػلطة ُب كػل ىػذه األقػاليم، كالػيت سػعى جاىػدا 

 .حكمو من أجل إخضاعها ٓنت سلطانو طيلة
... ىػاـز جيػوش األرمػن والفػرنج والكػرج والتتػػر ... إلػى السػلطاف :" كتواصػل الرسػالة

ولػػػي أميػػػر المػػػؤمنين أبػػػي ... ظهيػػػر الخالفػػػة وعضػػػدىا ... خػػػديم الحػػػرمين ناصػػػر اإلسػػػالـ 
اللػة قاطعػة كىػذه األلقػاب السػالفة الػذكر تػدؿ د. 6"بن سػيف الػدين قػالووف... المعالي محمد

علػػػى مػػػدل االحػػػرتاـ كالتقػػػدير الػػػذم كػػػاف أبػػػو اٜنسػػػن اٞنػػػريين يكنػػػو للناصػػػر اٞنملػػػوكي، ك٬نكػػػن أف 
 .نستشف منها أف الدكلة اٞنرينية كانت تعرتؼ رٚنيا باٝنبلفة العباسية ُب القاىرة

                                                 
 .87، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج - 1
ا تآمر على السلطاف قتلو ىو من عرب اٜنشم، صار ُب أياـ أيب عناف فارس كزيرا، ككلفو بقيادة اٛنيش اٞنريين إى إفريقية، كٞن - 2

 .298-297، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج. ىػ 758ذم اٜنجة  13عند عودتو إى فاس بتاريخ 
 .61، ص2الناصرم، االستقصاء ج - 264، ص7ابن خلدكف، العرب، ج - 3
 .407 – 395ص / 99 – 87، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج - 4
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مػػػػن منصػػػػورة تلمسػػػػاف حرسػػػػها اهلل ... فإنػػػػا كتبنػػػػاه إلػػػػيكم :" كتواصػػػػل الرسػػػػالة اٞنرينيػػػػة
ككانت مدينة اٞننصػورة أك تلمسػاف اٛنديػدة عاصػمة اٞنغػربٌن األقصػى كاألكسػط، كاٞندينػة  .1"تعالى

 .األكى ُب اٞنغرب اإلسبلمي ك١نط رحاؿ السفراء كالعلماء كالتجار
كأشادت الرسالة بالسفًن اٞنغػريب الشػيخ أيب عبػد اهلل بػن اٛنػراح الػدم تػوى السػفارة، ك٘نػل 

مػػن حػػج البيػػت ... عػػـز موالتنػػا الوالػػدة :"... ٞنملػػوكي مفادىػػارسػػالة شػػفوية إى اٞنلػػك الناصػػر ا
، والصالة بالمسجد الحراـ، وثالثها في شد الرحاؿ إلى  ، وزيارة القبر المعظم المكـر المحـر

 .2"...المسجد األقصى
ككاف مبتغى ملوؾ اٞنغرب زيارة اٜنجاز كأداء فريضة اٜنج، لكػن ذلػك مل يتسػىن ٞنعظمهػم، 

دا من ملوؾ كسبلطٌن اٞنغرب اإلسبلمي مل يؤدم ىذه الفريضة بسػبب انشػغاٟنم إف مل نقل أف أح
بػػاٜنركب كالسياسػػة فيمػػا بيػػنهم، فضػػبل عػػن تسػػيًن شػػؤكف دكٟنػػم، فكػػانوا يبعثػػوف أفػػراد بيػػتهم مػػن 

 .األمراء أك األمًنات كيوصوف هبم لدل سبلطٌن اٞنماليك
ملػػػػوكي بػػػػالتطورات السياسػػػػػية كمػػػػا قػػػػاـ السػػػػفًن اٞنغػػػػػريب ابػػػػن اٛنػػػػراح بإخبػػػػار السػػػػػلطاف اٞن

" كالعسػػكرية الػػيت كانػػت علػػى عهػػد أيب اٜنسػػن اٞنػػريين، خاصػػة النصػػر علػػى الصػػليبيٌن ُب األنػػدلس 
، لكن أىم "وما منحنا اهلل من نصر لقلوب أىل اإليماف مبهج ولصدور عبدة الصلباف محرج

مس أيب اٜنسن ، حيث ٤ند تشوؽ كٓنـ1337/ىػ737خرب ٘نلتو الرسالة ىو دخوؿ تلمساف سنة 
وأمػػا تشػػوؽ ذلكػػم اإلخػػاء لمواصػػلة :" إى إخبػار الناصػػر هبػػذا اإل٤نػػاز العسػكرم الكبػػًن إذ يقػػوؿ

الكتب بسار األنبػاء، فػإف مػن أقربهػا عهػدا وأعػذبها حػديثا يهػادى ويهػدى، مػا كػاف مػن أمػر 
الزيػا ي ، كيقصػد السػلطاف 3"العاؽ قاتل أبيو الحاؿ من إقلػيم تلمسػاف ومالكهػا بالمحػل النبيػو
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أيب تاشػػػفٌن عبػػػد الػػػر٘نن األكؿ الػػػذم قػػػاـ بتػػػدبًن عمليػػػة اغتيػػػاؿ أبيػػػو أيب ٘نػػػو موسػػػى األكؿ سػػػنة 
 .1، باالشرتاؾ مع قائده ىبلؿ القطبل ي كتوليو اٜنكم بعد ذلكـ1318/ىػ718

كمػػا تعرضػػت الرسػػالة لػػبعض مػػن تػػاريخ بػػين زيػػاف كعبلقػػة العػػداء الػػيت كانػػت مسػػتحكمة 
وذلك أف أسالفو بني زياف كانوا قػد اسػتولوا علػى ىػذه ... :" إذ جاء فيهػابينهم كبٌن اٞنرينيٌن 

المملكػػة فػػي سػػالف الزمػػاف، ولػػم يػػزؿ بيػػنهم وبػػين أسػػالفي المحتػػوين علػػى ملػػك المغػػرب 
 .2"األقصى وقائع تورد الحماـ، وتذيقهم الموت الزؤاـ، فيدعوف المنازعة ويعودوف للموادعة

ريين بأف الصراع مع الدكلة الزيانية ىو قدمي متوارث أبا كىذا اعرتاؼ صريح من السلطاف اٞن
ثػػم لػػم يلبثػػوا أف ينكثػػوا، ولػػم :" عػػن جػػد، ٍب تشػػًن الرسػػالة إى حصػػار تلمسػػاف الطويػػل بقوٟنػػا 

إيػػاىم، فػػأكثر مػػوتهم ... أبػػي يعقػػوب ... يصػػبروا أف يغػػدروا، إلػػى أف كػػاف مػػن حصػػار عمنػػا 
 .3"، وما كانوا غير شرذمة قليلينوكدر محياىم، وتمادى بهم الحصار سبع سنين

ٍب ٓنػػػدثت الرسػػػالة بالتفصػػػيل عػػػن اقتحػػػاـ تلمسػػػاف، كمػػػا تكلمػػػت الرسػػػالة عػػػن أحػػػداث 
وفػي أثنػاء ذلكػم وصػل إلينػا أيضػا سػلطاف :"األندلس كتدخل أيب اٜنسن اٞنػريين لنصػرة النصػريٌن

عداوتػػػو األنػػػدلس مسػػػتغيثا علػػػى النصػػػارى أعػػػداء اهلل جيرانػػػو علػػػى طػػػاغيتهم، المصػػػر علػػػى 
وعداوتهم، فجهزنا معو ولدنا عبد الواحد في أربعة آالؼ من األبطاؿ، وأمددناىم بما كفاىم 
من الطعاـ والعدة والماؿ، فأجاز من سبتة إلى الخضراء عجػال، ولػم يقػدـ علػى منازلػة جبػل 
الفتح عمال، وكاف ىذا الجبل الخطير شأنو منذ استولى عليو العدو قصمو اهلل في سنة تسع 

تين شػػجا فػػي لهػػوات أىػػل العػػدوتين، وغصػػة فػػي نفػػوس السػػاكنين بػػالجهتين، الطالعػػو وسػػ
عليهمػػا، وإرسػػالو جػػوارح جواريػػو إليهمػػا، تخطػػف مػػن راـ العبػػور ببحػػر الزقػػاؽ، ومػػا يقػػرب 
الملجػأ إلػى ىػػذا المعقػل المسػػتقر مػن اللحػػاؽ، فكػم أرمػل وأيػػتم، وأثكػل وأيػػم فأحاطػت بػػو 
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أذاقػت مػن بػو ىػم مػن أىمػاج األعػالج شػرا وحصػرا، إلػى أف العاديات السوابح برا وبحرا، و 
 .1"أسلموه للمسلمين قهرا وقسرا، ومنح اهلل حزبو المؤمنين فتحا ونصرا

كما تكلمت الرسالة عن حركة أيب اٜنسن إى سجلماسة اليت ثار حاكمها أخ أيب اٜنسن 
وكنا في ىذه المدة :" هابدعم أيب تاشفٌن عبد الر٘نن األكؿ سلطاف بين عبد الواد حيث جاء في

التػػي جػػرت بهػػا ىػػذه األحػػواؿ، وعػػرت فيهػػا ىػػذه األىػػواء واألىػػواؿ، منػػازلين أخانػػا الممتنػػع 
بسجلماسػػة مػػن بعػػض بػػالد القبلػػة، ومحػػاولين مػػن إزاحػػة ضػػره، واإلراحػػة مػػن شػػره، مػػا فيػػو 

عاضدتو الصالح والفالح على التفصيل والجملة، لعثايتو في الفساد، ودعايتو إلى العناد، وم
صاحب تلمساف، ومسػاعدتو علػى البغػي والعػدواف، فسػهل اهلل افتتاحهػا وعجػل مػن صػنائعو 
الجميلة منها مباحهػا، وذلػك بعػد تسػليم جبػل الفػتح بثالثػة أشػهر ونصػف، ويسػر اهلل تعػالى 

 .2"من ذلك من بدائع الصنائع ما يقصر عنو كل نعت ووصف
ولمػػا فرغنػػا والحمػػد هلل مػػن " :"تلمسػػافكمػػا جػػا ذكػػر التفاصػػيل الػػيت ًب هبػػا فػػتح مدينػػة 

نهػدنا نحػو ...تلكم الشواغل، وأرغنا من الخائن التلمساني تػرؾ مػا ىػو فيػو مػن إثػارة الفػتن 
وجعلنػا نقػذفهم مػن حجػارة .... أرضو، لنجزيو بقرضو، بجيوش يضيق عنهػا فسػيح كػل مػدى

ى غػػدت جػػدرانهم حتػػ.. ومػػن السػػهاـ العقػػارة .. ومػػن كيػػزاف الػػنفط الموقػػدة ..المجػػانيق، 
مهدومة، وجسومهم مكلومة، وثغور شرفاتهم في أفواه أبراجهم مهتومة، وظلت الفعلة تشػيد 

وىػدمت أبػراجهم الشػواىق، ... إزاء أبراجهم أبراجػا، وتمهػد منهػا لتسػوير أسػوارىم أدراجػا،
 .3"وردمت حفائرىم والخنادؽ

 

الكثًن من التلمسانيٌن من اٛننود كما ًب ذكر أف الغزك اٞنريين لتلمساف كاف دمويا كًب قتل 
وقتل منهم الزحاـ من أسأره الهدـ والحساـ، فتملكنا ما :" كعامة الناس حيث جاء ُب الرسالة
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كفػػرار السػػبع والملعػػب، وجميػػع الجنػػاف والعػػروش التػػي مػػا : دارت عليػػو األسػػوار الخارجيػػة
 .1"انفك الشقي يجتهد في عمارتها ويتعب

أيب اٜنسػػن اٜنربيػػة كىػػي إعطػػاء األمػػاف لكػػل مػػن يفػػر إليػػو مػػن بػػين عبػػد كمػػا أبانػػت الرسػػالة أخػػبلؽ 
وأعلنػػا بالنػػداء أف كػػل مػػن جاءنػػا ىاربػػا ووصػػل إلينػػا آتيػػا، منحنػػاه العفػػو ومحونػػا عنػػو :" الػػواد

الهفػػو، وأوردنػػاه مػػن إحسػػاننا الصػػفو، فتبػػادروا عنػػد ذلػػك يتسػػاقطوف مػػن األسػػوار تسػػاقط 
إلػػػى الحسػػػنى، فيسػػػعهم الصػػػفحن ويحسػػػبهم المػػػن  جنيػػػات الثمػػػار، فػػػرادى ومثنػػػى آيبػػػين

 .2...."والمنح
ولمػػا رأى :"كمػػا أفادتنػػا الرسػػالة بالكيفيػػة الػػيت ًب هبػػا قتػػل أيب تاشػػفٌن عبػػد الػػر٘نن األكؿ

الخائن قلة من بقي معو، وشاىد تفرؽ من ذلك الموقػف جمعػو، أمػر بسػراح مػن فػي قبضػتو 
وىيػػو ووىنػػو، واعتمػػد النػػاس فػػي بقيػػة وسػػجنو، واعتقػػدىم عونػػا لػػو فكػػانوا أعػػوف شػػي  علػػى 

يػػومهم السػػور متوسػػع أنقابػػو، وتتخػػرؽ أبوابػػو، إلػػى أف جػػنهم الليػػل، وحػػاؽ مػػنهم باألعػػداء 
الويػػل، ولػػـز كػػل مركػػزه، ولػػم  يكػػن الليػػل ليحجبػػو مػػن عملػػو وال يحجػػزه، وبػػات الفػػرار إلينػػا 

ف تلمساف وحالة سكاكىو كصف دقيق للحالة اليت كاف عليها " يهربوف، ومن كل نفق يتسربوف
فلما ارتفع الضياء ومتع " ،فيها اٜنصار ٍب االقتحاـ الذم نفذه اٛنيش اٞنػريينالهلع التي تسبب 

يعقوب وعبد الواحد ووزيرنا القاعد لو بالمراصد، بأف زحفوا إليها مع : الضحاء، أمرنا ولدينا
ولػػم يكػػن إال كػػال  أطالبنػػا تحػػت راياتنػػا المنصػػورة عليهػػا، فرجفػػت قلػػوبهم، ووجبػػت جنػػوبهم

حتػػى امتطيػػت تلػػك الصػػهوة، وتسػػنمت فيهػػا الػػذروة، وتسػػلمت بيػػد العنػػوة وفصػػمت عراىػػا 
عػػروة عػػروة، وأنزلػػوا مػػن صياصػػيهم، وتمكنػػت يػػد القهػػر مػػن نواصػػيهم، وحقػػت علػػيهم كلمػػة 
العػذاب مػػن معاصػػيهم، وفػػر الشػػقي إلػػى فنػػاء داره، فػي نفػػر مػػن ذويػػو وأنصػػاره وفػػيهم ولػػداه 

، ووزيره موسى ابن علي معينو على البغي والعصػياف، وعبػد الحػق بػن عثمػاف مسعود وعثماف
الخائن الغادر، وابن أخيو العامل بعملو ثابت بن عامر، فتكنفهم ىنالك أولياء دولتنا العلية، 

 .3"فأوردوىم ويوسف ولد الشقي السالب حياض المنية، ونبذت بالعراء أجسامهم
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منح العفو ألىلها ككانت فرحة أيب اٜنسن اٞنريين كبػًنة  كعند انتهاء عملية غزك تلمساف ًب
وتقدمنا للحين بأف يمد على الرعية ظل التأمين، ويوطأ لهم   :"إلهنائو كجود دكلة بين عبد الواد

كنػف التهدئػة والتسػكين، ويوطػػد لهػم مهػاد العافيػة، وتكػػف عػنهم األكػف العاديػة، حتػػى ال 
طرؼ مستلب، ومن انتهب شيئا أمر برده، وصد  تمتد إليهم كف منتهب، وال يلتفت نحوىم

عن قصده، وكمل لنا والحمد هلل باالستيالء على ىذا القطر جميع الػبالد الداخلػة فػي واليػة 
بني عبد الواد، ونسخت منهػا دولػتهم، ومحيػت مػن صػحيفتها دعػوتهم، وعػوض الرعايػا مػن 

ورة بكلمػة اهلل الباقيػة، وفػي خوفهم أمنا، ومن شؤمهم يمنا، وشملتهم كلمتنػا الراقيػة، المنصػ
 .1"ذلك معتبر ألىل اليقين، واألرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

كما أخرب اٞنلك الناصر ّنصًن بين عبد الػواد الػذين ًب االعتنػاء هبػم كإقطػاعهم اٞنغػرب األكسػط كدمػج 
واد، وأضفينا عليهم صنوؼ المالبس فمننا على قبائل بني عبد ال:" الكثًن منهم ُب اٛنيش اٞنريين 

نساءا ورجاال، وأوسعنا لهم في العطاء مجاال، وأفعمنا لهم من الحبػاء سػجاال، وأقطعنػا لهػم 
من بالد المغرب حاطا اهلل تعالى ما ىو خير من بالدىم، وحبوناىم منهػا بمػا كفػل بإحسػاب 

تحاد الكلمة مػن تقػوؿ مرادىم، وإخصاب مرادىم، وخلطناىم بقبائل بني مرين، وحطناىم با
المتقولين، وتزوير المػزورين، وأعػددنا مػنهم ألواف الجهػاد أوفػر عػدد، واعتػدنا مػن فرسػانهم 
ورجالهم لطعاف األعادي أكبر مػدد، وأزيػل عػن الرعايػا بهػذه الػبالد الشػرقية إصػرىم، وأزيػح 

، وىػػػاد  مػػػن عػػػنهم بتػػػوخي العػػػدؿ فػػػيهم جػػػورىم ووزرىػػػم، وخففنػػػا عػػػنهم مػػػا آد مػػػن المغػػػاـر
، فانشرحت صدورىم وصلحت أمورىم  .2"المكاـر

افتتحهػػػا بتقػػدمي التعزيػػة ُب كالػػػدة  كرد اٞنلػػك الناصػػر علػػى رسػػػالة أيب اٜنسػػن برسػػالة أخػػرل
السلطاف أيب اٜنسن اٞنريين، كأكردت أف كل من يقدـ من جهة ملػك اٞنغػرب فإنػو يقابػل ُب الدكلػة 

. ُب رعاية تامة اٜنرمٌن الشريفٌن لقضاء مناسك اٜنجاٞنملوكية ّنصر ّنا يليق بو من اإلكراـ، كيبلغ 
كعلقت الرسالة كذلك علػى مػا أحرزتػو جيػوش بػين مػرين ُب األنػدلس مػن االنتصػارات الػيت تػدخل 

                                                 
 .97-96، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج - 1
 .97، ص 8، جالقلقشندم، اٞنصدر نفسو - 2
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ضػػمن إعػػزاز اإلسػػبلـ، كذكػػرت أف كالػػد أيب اٜنسػػن كػػاف دائػػم اإلخبػػار للملػػك الناصػػر ّنثػػل ىػػذه 
 .1أك ٣نلكة سيس اإل٤نازات، كأكردت خرب غزك اٞنماليك ألرمينيا

 
 
 :رسالتاف من الملك الناصر إلى أبي الحسن مع وفد الحج -

قاـ اٞنلك الناصر بتحميل الشيخٌن أيب عبد اهلل ١نمد بن صاّب، كاٜناج ١نمد بن أيب حملاف 
أثناء رجوعهما من أداء فريضة اٜنج رسالتٌن مل ٓنتفظ لنا اٞنصادر بتفاصيلهما، لكم ٕنت اإلشارة 

سػػالة مػػن اٞنلػػك الناصػػر إى السػػلطاف اٞنػػريين ُب سػػفارة الحقػػة، ككػػاف موضػػوعهما يػػدكر إليهمػػا ُب ر 
مػػن ورود الكتػػابين ( أبػػو الحسػػن)فأمػػا مػػا ذكػػره  ":حػػوؿ شػػفاعة علػػى األرجػػح، إذ كرد مػػا يلػػي

الواصلين إلى حضرتو صحبة الشيخين األجلين محمد بن عبد اهلل بن صالح، والحاج محمد 
مهما، وأجرى رسمهما، فقد آثرنا لألجر حوزه، واخترنػا بالشػكر بن لمحاف، وأنو أمضى حك

فػػوزه، وقصػػدنا بهمػػا تجديػػد جلبػػاب الػػوداد، وتأكيػػد أسػػباب الػػوالء علػػى البعػػاد، وإال فمػػع 
وجػػػود إنصػػػافو، الحقػػػوؽ مػػػن غاصػػػبها تسػػػتعاد، والوثػػػوؽ بنصػػػره للمظلػػػـو وقهػػػره للظػػػالم ال 

، وآثرنػػػػا حمػػػػدكم فػػػػي المحافػػػػل يختلػػػػف فيػػػػو اعتقػػػػاد، وقػػػػد شػػػػكرنا لكػػػػم ذلػػػػك االحتفػػػػاؿ
 .2"والمحاؿ
 :م3718/هـ718سفارة عاـ  -

توجو ركب اٜناج اٞنغاربة إى اٞنشرؽ، كاشتهر ىذا الركب بالربعػة  م1338/ھـ738ُب عاـ 
الشػػػريفة الػػػيت بعثهػػػا أبػػػو اٜنسػػػن اٞنػػػريين للمسػػػجد النبػػػوم، كُنػػػج األمػػػًنة حظيػػػة كالػػػد أيب اٜنسػػػن، 

ككتػب أبػو اٜنسػن إى الناصػر اٞنملػوكي . لكػي اٞنغػرب سػلطاف اٞنماليػككباٟنديتٌن اٞنتبػادلتٌن بػٌن م
  3.برسالة توصية لبلعتناء باٜنجيج اٞنغاربة

                                                 
 .180اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص -1
 . ـ1338/ىػ738ـ كربيع ثا ي 1337/ىػ737كيعتقد أف تاريخ الرسالتٌن قد يكوف بٌن رمضاف . 182اٞننو ي، كرقات، ص - 2
 .447، ص2سلوؾ، جاٞنقريزم، ال - 3
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الشػيخ أبػو إسػحاؽ إبػراىيم بػن أيب : ككاف ٣نثلو السفارة اٞنرينية من كبار رجاؿ الدكلة كىم
اٞنريين أبػو زيػاف عريػف زيد عبد الر٘نن اٞنعركؼ بابن أيب ٪نٍن، ككاف من أعياف القضاة، كاٜناجب 

بن أيب زكرياء ٪نٍن السويدم، ككاف أمًنا علػى قبائػل زغبػة مػن أعػراب بػين ىػبلؿ، ككبػًن أخػواؿ أيب 
اٜنسػن مػػن أعػػراب اٝنلػػط عطيػػة بػن مهلهػػل بػػن ٪نػػٍن، كالكاتػػب أبػو الفضػػل ١نمػػد بػػن أيب عبػػد اهلل 

 .1م اٞنزكار١نمد بن أيب مدين العثما ي، كالشيخ أبو ١نمد عبد اهلل عبو بن قاس
ككػػاف مقػػدار ىديػػة أيب اٜنسػػن الػػيت ٘نلهػػا الركػػػب مػػع الرسػػالة للناصػػر اٞنملػػوكي أكثػػر مػػػن 

 .2دينار مصرم ٘نلتها البغاؿ كاٛنماؿ 100.000
 

ىذا كتذكر اٞنصادر التار٫نية أف السػلطاف أبػا اٜنسػن قػد أرسػل سػفارة للملػك الناصػر سػنة 
خًنة اليت استقبلها سلطاف اٞنماليك قبل كىي األ م1340/ىػ740كأخرل سنة  م1339/ ـ ھ739

، بعػػدما حكػػم ٞنػػدة طويلػػة كعاصػػر مػػن ملػػوؾ بػػين مػػرين ٙنسػػة، كقػػد م1341/ـھــ741كفاتػػو سػػنة 
أنتجػت كفاتػو ٗنلػة مػن االضػطرابات كالفػنت الداخليػة ُب مصػر كالشػاـ أدت إى فقػداف األمػن عػػرب 

ى البقػػاع اٞنقدسػػة لبضػػع سػػنٌن، إى اٞنسػػالك كبالتػػايل توقفػػت السػػفارات ككفػػود اٜنجػػيج اٞنغربيػػة إ
 743غايػػة اسػػتتباب اٜنكػػم البػػػن اٞنلػػك الناصػػر أيب الفػػداء إٚناعيػػػل اٞنلقػػب باٞنلػػك الصػػاّب سػػػنة 

م1343/ھـ
3. 

 

 :م3131/هـ731سفارة سنة  -
كػػػاف اٟنػػػدؼ مػػػن ىػػػذه السػػػفارة الػػػيت انطلقػػػت مػػػن اٞنغػػػرب إى مصػػػر كالػػػيت كػػػاف بصػػػحبتها 

ُب أبيػػو اٞنلػػػك  4ىػػػو تعزيػػة اٞنلػػك الصػػػاّب أيب الفػػداء إٚناعيػػػل الكاتػػب أيب الفضػػل بػػػن أيب مػػدين ،

                                                 
 .62، ص 2السبلكم، االستقصا، ج - 265، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 1
 .441، ص5عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج -.44، ص2اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 2
 ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج  ،ص - 3
، توى اٜنكم  بعد أبيو اٞنلك (ـ1345/ىػ746ت )قبلككف   اٞنلك الصاّب عماد الدين أبو الفداء اٚناعيل بن ١نمد بن - 4

، ص 2ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج. سنوات ككاف ١نبا للعلم كالعلماء كلو إ٤نازات كثًنة ُب ٠ناؿ األكقاؼ 03الناصر ٞندة 
 .427-425ص
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الناصر، ككذلك التهنئة بتويل اٞنلك على الديار اٞنصرية كالشػاـ كاٜنجػاز، كالتوصػية بركػب اٜنجػيج 
 1.اٞنغاربة

 ءكمػػن خػػبلؿ الرسػػالتٌن اٞنتبػػادلتٌن بػػٌن اٞنلكػػٌن اٞنػػريين كاٞنملػػوكي يتضػػح مػػدل اٞنػػودة كاإلخػػا
دال بينهمػػا، ككػػاف كاتػػب الرسػػالة اٞنملوكيػػة الشػػيخ صػػبلح الػػدين خليػػل بػػن أيبػػك الػػذم كػػاف متبػػا

 .2الصفدم الشافعي
 :م3139/  هـ739سفارة سنة  -

ىػػي آخػػر سػػفارة سػػجلت خػػبلؿ عهػػد أيب اٜنسػػن اٞنػػريين قبػػل كفاتػػو كأشػػًن إليهػػا ُب كتػػاب 
 تػونس ُب شػهر على أهنا قد أرسػلت خػبلؿ دخػوؿ أيب اٜنسػن إى 3االستقصاء للسبلكم الناصرم

 .م1349/  ھـ749ربيع الثا ي سنة 
ككاف موضوع السفارة ىو طلب أيب اٜنسن اٞنريين من السلطاف اٞنملوكي الناصر حسن بن 
اٞنلك الناصر ١نمد بن قبلككف القبض على الشيخ أيب ١نمد ابن تافراجٌن التينملي الذم كػاف مػن 

فػػر إى الػػديار اٞنصػػرية بعػػدما ٕنػػرد علػػى  حجػػاب السػػلطاف اٜنفصػػي أيب بكػػر بػػن أيب زكريػػاء الػػذم
اٞنػرينيٌن، كمسػاعدتو لؤلعػراب الػػذين ثػاركا علػى بػػين مػرين، لكػن السػػلطاف اٞنملػوكي مل يػتمكن مػػن 
ٓنقيق طلب أيب اٜنسن ألف ابن تافراجٌن كاف قد استجار ببعض األمراء اٞنماليػك كانصػرؼ ألداء 

 .4فريضة اٜنج
 :المريني مع المماليكأبي عناف فارس  عالقة السلطاف – 3

، كقػد حػافظ علػى ـ1348/ ىػػ749توى أبو عناف فارس اٜنكم بعػد أبيػو أيب اٜنسػن سػنة 
كجػو سػفارة إى اٞنلػك  ـ1355/ىػػ756كُب سػنة . جو اإلخاء مػع اٞنماليػك كالػذم سػاد عهػد أبيػو

لسفارة فهو الناصر حسن بن اٞنلك الناصر ١نمد بن قبلككف، أما السفًن اٞنريين الذم تكفل هبذه ا

                                                 
السبلكم . 547ػ  540، ص 3اٞنقرم، نفح الطيب، ج. 266ػ 265، ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج  - 1

 .47ػ 68، ص 2الناصرم، االستقصا، ج 
 .لبلطبلع على نص الرسالتٌن انظر اٞنبلحق - 2
 .79، ص2السبلكم الناصرم، االستقصا، ج - 3
 .217اٞننو ي، كرقات، ص  - 4
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الفقيو الكاتب أبو القاسم ١نمد بن ٪نٍن بن ١نمد بػن ٪نػٍن بػن علػي بػن إبػراىيم بػن علػي الغسػا ي  
حسن الخػط ... :" ، قاؿ عنو لساف الدين بن اٝنطيب1 (ـ1384/ ھـ786ت )الربجي الغرناطي 
ظم وإحسػانو كثيػر فػي الػػن... رحػل إلػى العػػدوة... يجيػد تفسػػير الكتػاب... والشػعر والكتابػة

 .2 "...واستعمل في السفارة إلى ملك مصر وملك قشتالة... والنثر 
 . 3ككاف مفاد ىذه السفارة ىو إيصاؿ  كتأدية رسالة نثرية كشعرية إى الضريح النبوم

كرغػػم أف السػػلطاف أيب عنػػاف اٞنػػريين قػػد ذاع صػػيتو ُب اٞنشػػرؽ لكػػن مل نعثػػر لػػو علػػى رسػػائل 
 .دبلوماسية مع السبلطٌن اٞنماليك

 

 :العالقات في عهد السلطاف أبي فارس عبد العزيز األوؿ -1
إى  م1366/ھــــــ767حكػػػػػم أبػػػػػو فػػػػػارس عبػػػػػد العزيػػػػػز األكؿ بػػػػػن أيب اٜنسػػػػػن اٞنػػػػػريين مػػػػػن 

ــــ774 ، كارتػػػبط بعبلقػػػات طيبػػػة مػػػع السػػػلطاف اٞنملػػػوكي األشػػػرؼ شػػػعباف بػػػن الناصػػػر م1372/ھ
 .حسن، كبعث برسالة إى اٞنقاـ النبوم الكرمي ِنط يده

القلقشػػػندم مقتطفػػػا مػػػن رسػػػالة ُب شػػػكل جػػػواب مػػػن السػػػلطاف اٞنملػػػوكي األشػػػرؼ  كأكرد
شعباف، ُب حديثو عن ٧ناذج الكتابة السلطانية إى ملوؾ اٞنغرب دكف أف يطلعنا علػى فحواىػا، مػا 
جعػػل مػػن الصػػعب الػػتكهن ّنػػا ٘نلتػػو، لكػػن كرغػػم ذلػػك فػػإف كركدىػػا يعػػرب عػػن تواصػػل العبلقػػات 

عبػد اهلل ... :" استمرار ٞنا كاف عليو األمر منذ قيامهما، ك٣نػا جػاء فيهػا الودية بٌن الدكلتٌن، كىو
تخػص المقػاـ العػالي السػلطاف الملػك األجػل ... الفالني السلطاف األعظم الملك ... ووليو

الكبير المجاىد المعاضد المرابط المثػاغر المكػـر المعظػم المظفػر المػوقر المؤيػد المسػدد 
جػػد األوحػػد األمجػػد البهػػي الزكػػي السػػني السػػري، فػػالف أميػػر األسػػعد األصػػعد األرشػػد األن

                                                 
 .219-218اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص ص  -1
 .300-294، ص ص 2ابن اٝنطيب، اإلحاطة، ج - 2
 .219، ص 2نو ي، العبلقات الدبلوماسية للمغرب، جاٞن - 3
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فإنػػا نفػػاوض علمػػو .. أمػػا بعػػد حمػػد اهلل .. عبػػد الحػػق المرينػػي...المسػػلمين ابػػن فػػالف فػػالف
 .1"...الكريم

كيعتقد بعض الباحثٌن ُب شؤكف العبلقات الدبلوماسية للمغرب األقصػى بػأف اٞنماليػك قػد  
نو الدعم العسكرم عقب اٟنجػـو الػذم شػنو القبارصػة علػى مينػاء كاتبوا أبا فارس اٞنريين طالبٌن م

، كما يدعم ىذا الطرح ىو كجود الرايس إبراىيم التػازم اٞنغػريب 2ـ1366/ىػ767اإلسكندرية سنة 
الػػػذم كرد علػػػى السػػػلطاف اٞنلػػػك األشػػػرؼ شػػػعباف الػػػذم كلفػػػو برئاسػػػة دار الصػػػناعة كجهػػػزه لغػػػزك 

، كُب ـ1368مػارس  20/ىػػ769ندرية يػـو اإلثنػٌن رجػب قربص، كانطلق التػازم مػن مينػاء اإلسػك
شػػعباف مػػن السػػنة نفسػػها بعػػث إى اإلسػػػكندرية بػػزكرؽ كبػػًن ملػػيء غنمػػو ُب البحػػر كاحػػػتفظ  09

قدـ الرايس التػازم  ـ1368/ىػ769شعباف  24بالقراصنة اٞنوجودين على ظهره، كُب يـو اٝنميس 
 . 3ودا ُب اإلسكندريةمن قربص ١نمبل باألسرل كالغنائم، ككاف يوما مشه

كعقػػػب كركد أخبػػػار ىػػػذا أخبػػػار ىػػػذا النصػػػر إى بػػػين مػػػرين بعػػػث السػػػلطاف أبػػػو فػػػارس إى 
 .4سلطاف مصر يهنئو هبذا اإل٤ناز

 

 :وابنو أبي  عامرالعالقات في عهد السلطاف أبي العباس أحمد 
 

 -ـ  1387/ىػػػ789ـ ٍب 1384/ىػػػ786 -ـ 1373/ىػػػ775) حكػػم ىػػذين السػػلطانٌن بػػٌن
بالنسػػػػبة  (ـ1398/ىػػػػػ800 -ـ 1397/ىػػػػػ799) بالنسػػػػبة أليب العبػػػػاس أ٘نػػػػد، ٍب بػػػٌن (ـ1393/ىػػػػ796

حكمهما ظهػور دكلػة اٞنماليػك اٛنراكسػة بقيػادة أكؿ سػبلطينها اٞنلػك  صادؼللسلطاف أيب عامر، ك
، كقػػد م1398/ـھــ801إى عػػاـ  م1382/ـھــ784الظػػاىر برقػػوؽ الػػذم تػػوى السػػلطنة مػػن عػػاـ 

                                                 
 72، ص 2عزاكم، العبلقبلت، ج  – 416-415، ص ص 7القلقشندم، صبح األعشى، ج - 1
ىػ ككانت خالية من اٛنيش اٞنملوكي، كدخلوىا ُب يـو اٛنمعة ١767نـر  22كصل القبارصة إى اإلسكندرية ُب يـو األربعاء  - 2

كعاثوا فيها الفساد كقتلوا من أىلها الكثًن كاستولوا على األمواؿ كأسركا النساء كاألطفاؿ، كداـ احتبلٟنم ٟنا ٞندة هنارا كحرقوا أبواهبا 
أسًن، ككرد فعل على ذلك قاـ اٞنسلموف ُب دمشق بالتضييق على اٞنسيحيٌن اٞنوجودين هبا ،  4000أسبوع كامل كمعهم قرابة 

 .253-252، ص ص 14ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج. ملوكي لغزك جزيرة قربصكُب ربيع األكؿ ًب ٓنضًن األسطوؿ اٞن
 .221-220، اٞنرجع  السابق، ص ص 7اٞننو ي، العبلقات الدبلوماسية للمغرب، ج - 3
 .221اٞنرجع نفسو، ص اٞننو ي،  - 4
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كصػػل إى  م1390 /ـھـ793اٟنػػدايا كالسػفارات مػع بػػين مػرين، حيػث كُب سػػنة تبػادؿ ىػذا األخػًن 
مصػر شػيخ عػػرب اٞنعقػل بػػاٞنغرب يوسػف بػن علػػي بػن غػػامن، فػارا مػن سػػخط السػلطاف أيب العبػػاس 

إى البقاع اٞنقدسة ألداء فريضة اٜنػج، ٍب اتصػل بالسػلطاف الظػاىر برقػوؽ كشػكى لػو  متوجهاأ٘ند 
فاس متشفعا لو كبعثو إى اٞنغرب رفقة ىدية مػن القمػاش كالطيػب،   حالو فكتب الظاىر رسالة إى

كمػػػا أكصػػػاه بػػػأف ينتقػػػي لػػػو مػػػن خيػػػوؿ بػػػبلد اٞنغػػػرب، كقبػػػل سػػػلطاف اٞنغػػػرب الشػػػفاعة كأعػػػاده إى 
 . 1منزلتو

كيتبٌن من ىذا أف العبلقات بٌن اٞنلكٌن اٞنريين كاٞنملوكي ببلوغها حد الشفاعة لدل بعض  
 . 2ينية قد كصلت إى اإلخاء التاـ كالتواد كالتعاكفكبار موظفي الدكلة اٞنر 

 (:م3321/هـ821 -م 3198/هـ811)العالقات في عهد أبي سعيد عثماف الثاني 
عاصر السلطاف أبػو سػعيد عثمػاف الثػا ي اٞنػريين السػلطاف اٞنملػوكي الناصػر فػرج بػن الظػاىر 

 .م1412/ھـ815إى  م1399/ھـ801برقوؽ الذم حكم من 
عبد الر٘نن بن خلدكف قد قاـ بدكر ىاـ ُب العبلقات اٞنرينية اٞنملوكية خبلؿ  كاٞنبلحظ أف

ىػػذه اٞنرحلػػة، حيػػث كػػاف لػػو اٜنظػػوة عنػػد السػػلطاف اٞنلػػك الظػػاىر برقػػوؽ، كقػػد كػػاف اٟنجػػـو التػػرتم 
فرصة ْنلػى فيهػا ىػذا الػدكر، كمػا ْنلػت أكاصػر  ـ14/على ببلد الشاـ أكاخر القرف الثامن اٟنجرم

 .3البلدين جليا من خبلؿ رسائل التضامن العبلقات بٌن
كقد شكل الترت خطرا حقيقيػا علػى دكلػة اٞنماليػك اٛنراكسػة ُب ىػذه اٞنرحلػة، حيػث بػرزت 
شخصػػػية تيمورلنػػػك ُب ٚنرقنػػػد الػػػيت أنػػػذىا قاعػػػدة لتوسػػػعاتو، فاسػػػتوى علػػػى بػػػبلد مػػػا كراء النهػػػر 

راؽ كاسػػتوى علػػى بغػػداد سػػنة ، ٍب توجػػو إى العػػـ1386/ىػػػ788كخراسػػاف كطربسػػتاف كتربيػػز سػػنة 
، كراسل اٞنماليك لكن السػلطاف الظػاىر برقػوؽ قػاـ بقتػل رسػل تيمورلنػك، كاتفػق ـ1393/ىػ795

 .4مع العثمانيٌن كالرتكماف عل صد اٟنجـو الترتم
                                                 

 .346 -339ابن خلدكف، التعريف بابن خلدكف، ص  - 1
 .224اٞننو ي، كرقات، ص - 2
 .222، ص7نو ي، التاريخ الدبلوماسي، جاٞن -3
 .156 – 155سعيد عبد الفتاح عاشور، اٞنرجع السابق، ص ص  - 4
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دخل التتار مدينة حلب كهنبوىا، كٞنا كصلت األخبار إى اٞنلك  ـ1401/ىػ803كُب سنة 
للػدفاع عػن الشػاـ كمصػر، كيكػر عبػد الػر٘نن بػن خلػدكف ىػذه الوقػائع  الناصر فرج بن برقوؽ ْنهز

باعتبػػاره شػػاىد عيػػاف، ككػػاف حينئػػذ معػػزكال عػػن القضػػاء، كتوجػػو رفقػػة السػػلطاف كاٛنػػيش كٗنلػػة مػػن 
العلمػاء إى غػػزة كمنهػػا إى دمشػق، كلبػػث اٛنػػيش اٞنملػوكي قريبػػا مػػن اٛنػيش التػػرتم ككقعػػت بينهمػػا 

شهر، ٍب بلغ الناصر فػرج أف بعػض األمػراء مػن جيشػو قػد انسػحبوا مناكشات عسكرية دامت ٞندة 
كتوجهوا إى مصر قصد الثورة على السلطاف، فاجتمع بأكابر األمراء كالفقهاء كاتفقوا على الرجوع 

 . 1إى مصر كتركوا أمر الشاـ بٌن يدم تيمورلنك
دليػػة بدمشػػق كعقػػب ذلػػك اجتمػػع الفقهػػاء كمعهػػم عبػػد الػػر٘نن بػػن خلػػدكف ُب اٞندرسػػة العا

كاتفقوا على طلب األماف من تيمورلنك الذم طلب منهم أف يرسلوا إليو من يتفاكض معهم، كقاـ 
ٗناعػػة مػػن الفقهػػاء بالتوجػػو إليػػو، ككتػػب ٟنػػم عهػػد األمػػاف ٍب ردىػػم إى اٞندينػػة، ككػػاف االتفػػاؽ أف 

 .2يدخل اٞندينة بعد يـو كاحد
خيمتػػو بعػػدما سػػأؿ عنػػو ىػػذا األخػػًن ٍب اجتمػػع عبػػد الػػر٘نن بػػن خلػػدكف مػػع تيمورلنػػك ُب 

كخشية ابن خلدكف على نفسو، ككاف اٞنرتجم بينهما الفقيو اٞنعتزيل عبد اٛنبار بن النعماف اٜننفػي 
، كدار بينهما حديث طويل سأؿ فيو األمًن الترتم عن حػاؿ ابػن (ـ1406/ىػ808ت )اٝنوارزمي 

ج ٍب استقر ُب مصر عند اٞنلك الظاىر خلدكف كببلده، كأجابو بأنو قدـ من ببلد اٞنغرب قاصد اٜن
برقػػػوؽ ٍب ابنػػػو الناصػػػر فػػػرج، ٍب سػػػألو عػػػن بػػػبلد اٞنغػػػرب كأشػػػهر مػػػدهنا مثػػػل طنجػػػة كسػػػبتة كفػػػاس 
كسجلماسة، كأجابو ابن خلدكف، لكن تيمورلنك مل يكتفي ّنا ذكر لو فطلب من ابن خلدكف أف 

جاب ابػن خلػدكف لػذلك، كألفػو يكتب لو مؤلفا يفصل فيػو جغرافيػة بػبلد اٞنغػرب اإلسػبلمي، كاسػت
 . 3عند عودتو إى دمشق

                                                 
  729 -728، ص ص ر7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 1
 .732-730ابن خلدكف، اٞنصدر نفسو، ص  - 2
 .735 – 732، ص ص 7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 3
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ٍب ٚنح تيمورلنك البن خلدكف بالعودة إى مصر كقد على شأنو عنده كبلغ مرتبػة كبػًنة ُب 
نفس األمًن الترتم، كٞنا استقر بالقاىرة كتب رسالة إى السلطاف اٞنريين أيب سعيد الثا ي ٫نربه فيهػا 

بينهما من حديث، كأخربه َنملة تاريخ الترت كتطور دكلتهم كما ّنا جرل لو مع تيمورلنك كما دار 
 .1فعلوه ُب ببلد الشاـ

كاٞنبلحظ أف عبد الر٘نن بن خلدكف كػاف ُب منتهػى الدبلوماسػية ُب تعاملػو مػع أمػًن التػرت، 
حيث قدـ لو ٠نموعة من اٟندايا ٕنثلت ُب مصحف كسجادة كقصيدة الربدة ُب مدح الرسوؿ صلى 

لم للبوصًنم، كأجابو ُب تأليف كتاب يصف لو فيو ببلد اٞنغرب كمسالكها كأمصارىا اهلل عليو كس
كمدهنا كأكديتها بالتفصيل، كقد أدرؾ ابن خلدكف أف الترت ٫نططوف للتوسع ُب بػبلد اٞنغػرب بعػدما 
يفرغوف من ببلد الشػاـ كمصػر، فقػاـ بػالرجوع سػريعا إى مصػر كاالنفػبلت مػن قبضػة التػرت كماكػاف 

ال للػتمكن مػن بعػث الرسػالة إى السػلطاف اٞنػريين كإببلغػو باٞنسػتجدات حػّت يسػتعد لكػل رجوعو إ
األمور احملتملة، لكن التػرت مل يكملػوا توسػعاهتم ُب مصػر، حيػث عقػد معهػم السػلطاف الناصػر فػرج 
صلحا، فانسحبوا من دمشق كالشاـ، كالتفتػوا إى العثمػانيٌن ١نػاكلٌن التوسػع مشػاال، كضػعف شػأف 

 .2كانقساـ دكلتو بٌن أبنائو ـ1405/ىػ807بعد موت تيمورلنك سنة الترت 
توجهت سفارة مغربية برسالة إى مصر لتهنئة الناصر فرج الذم  م1402/ھـ804كُب سنة 

، كأكردت الرسالة مدل 3ٕنكن من ٔنفيف كطأة اٟنجـو الترتم بقيادة تيمورلنك على ببلد الشاـ
عدادىم لدعم اٛنيش اإلسبلمي َننود كأساطيل حربية من اىتماـ بين مرين بأحداث اٞنشرؽ كاست

أيب عبد اهلل  ابن ببلد اٞنغرب، كما أكردت الرسالة القائم بالسفارة كىو الشيخ أبو عبد اهلل ١نمد
 .4ابن نفيس اٜنسين العراقي كىو جد األشراؼ العراقيٌن باٞنغرب ١نمد بن أيب القاسم

ا على رسالة السلطاف اٞنريين، كتضمت اإلخبار كأجاب السلطاف الناصر فرج برسالة جواب
بوصوؿ السفًن اٞنغريب كاإلحاطة باألحداث اليت جرت للمماليك مع الترت ُب ببلد الشاـ، كأف 

                                                 
 .739نفسو، صابن خلدكف، اٞنصدر  - 1
 .167عاشور، اٞنرجع السابق، ص - 2
 .106-103، ص8القلقشندم، صبح األعشى، ج - 3
 .224، ص7اٞننو ي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج -106 - 105، ص 8، ج اٞنصدر نفسوالقلقشندم،  - 4
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انسحاب السلطاف اٞنملوكي من دمشق إى القاىرة كاف بسبب إشاعة مفادىا أف الترت قد زحفوا 
ة بٌن اٛنانبٌن كاليت توجت بعقد الصلح عل مصر، كذكرت الرسالة أخبار اٞنفاكضات كاٟندن

 .1كانتهاء اٝنطر الترتم من أراضي الدكلة اٞنملوكية
كاستمرت العبلقات اٞنرينية اٞنملوكية على كتًنة من اٞنودة كالتقارب ُب كجهات النظر حوؿ 
القضػػػػايا اٞنصػػػػًنية ُب العػػػػامل اإلسػػػػبلمي إى غايػػػػة هنايػػػػة حكػػػػم بػػػػين مػػػػرين بػػػػاٞنغرب األقصػػػػى سػػػػنة 

اٜنكم من بين  كال تسجل اٞنصادر موقفا كاضحا من اٞنماليك فيما ٫نص انتقاؿ، ـ1465/ىػ869
 .سمرين إى بين كطا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
  .411-407، ص ص 7القلقشندم، اٞنصدر نفسو، ج - 1
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 الثانػياب ػالب

بين دوؿ المغرب اإلسالمي ودولة المماليك  الثقافية الروابط
 م 31 -31 / هـ 9 – 7بين القرنين 

 
 

 اٜنياة الثقافية دكر السبلطٌن كاألمراء ُب ازدىار :  تمهيد
 اٜنياة الثقافية باٞنغرب اإلسبلمي: الفصل األوؿ
 اٜنياة الثقافية ُب دكلة اٞنماليك: الفصل الثاني
 الرحلة بٌن اٞنغرب اٞنشرؽ: الفصل الثالث
 مظاىر التواصل الثقاُب بٌن اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك: الفصل الرابع
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 ازدىار الحياة الثقافية في ء مرادور السالطين واأل: تمهيد
 (م31 -31 / هـ9 -7ؽ ) 

الفرتة اٞنمتدة بٌن القرنٌن السابع خبلؿ  ٣نالك كإمارات اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلمي تشهد
بالرغم من األكضاع السياسية  نشاطا ثقافيا كحركة علمٌية ملحوظة م15 -13/ كالتاسع اٟنجريٌن

تونس وبجاية وتلمساف وفاس ومراكن وسبتة وغرناطة  مثل عدة مدف اٞنرتدية كاٞنضطربة، كبرزت
كفكرم  كز إشعاع ثقاُبا مر كعواصم ك    والقاىرة ودمشق والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة

من اٞنساجد كالكتاتيب  كالثقافية اٞنؤٌسسات  التعليمية  تانتشر ك  ، العامل اإلسبلميُب  كديين
، فضبل عن التعليميتؤٌدم الٌدكر الدييٌن كالرتبوم ك اٌليت كانت ا، ك نقاكات كالرٌبط كالزكايكاٞندارس كاٝنا

 .ز عٌدة علماء ُب شٌّت التخٌصصات العلميةكالعقلية، كبر قلية نختلف  العلـو الٞن  توفًن جو التدريس
على قدر الدكؿ اإلسبلمية ُب اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلمي أمراء لقد كاف ملوؾ كسبلطٌن ك  

ففي ببلد اٞنغرب اإلسبلمي ٤ند أف ىذه م، لف جوانب النشاط الثقاُب ُب  دكٟنختكافر من العناية ّن
العناية كاالىتماـ قد ٕنثبل ُب ٛنوء كافة اٞنلوؾ إى اٞنسارعة ُب إنشاء اٞنؤسسات الثقافية ُب عواصمهم 

 . كاستقداـ أجل العلماء قدرا من أجل التدريس فيها كاٞننافسة ُب ذلك
،  1"يؤثر   الصاٜنٌن   كالعلماء ك٩نالسهم"  زيافبن  نسبين عبد الواد يغمرا ؾككاف أٌكؿ ملو       

ككاف يبحث عن   أىل   العلم   كيستقدمهم  إى  تلمساف ك ٪نتفي هبم كيكرمهم، ككاتبى عامل 
ُب  ، كرٌغبو(ـ1280/ھـ680ت ) يزمانو أبا إسحاؽ إبراىيم   بن  ٫نلف  بن عبد السبلـ التنس

ٞنٌا اشتهر اعتناؤه بالعلم كفد  عليو من األندلس األديب الكاتب أبو ، ك 2االٌتدريس هبسكىن تلمساف ك 
  سن فأحسن إليو يغمرا( ـ1286/ھـ686ت ) بكر  بن  عبد اهلل  بن  داكد  بن  خطٌاب اٞنرسي 

عقد ، كما حرص على 4، ككذلك الكاتب ابن كٌضاح األندلسي3جعلو   كاتبا   بديواف اإلنشاءك 
 .5أبدل عناية خاصة باٞنذىب اٞنالكيالعلمٌية ُب قصره، ك اجملالس 

                                                 
 .153ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص  -205ص ، 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج -1
 .125التنسي، تاريخ بين زياف، ص  -2
 .276-275، ص 2ابن اٝنطيب، اإلحاطة، ج - 3
 .163، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 4
، تح حتّػى اليػـوالفرؽ اإلسالمّية فػي الشػماؿ اإلفريقػي مػن الفػألفرد بل،  – 321، ص 2عبد العزيز فيبليل، تلمساف، ج - 5
 .312، ص 1987عبد الٌر٘ناف بدكم، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت، : ، تر3ط
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١نبٌا للعلم ك أىلو، ككفد ( م1318-1308/ھـ 718-704)ككاف أبو ٘نو موسى األٌكؿ 
تهما باٞنغرب كاٞنشرؽ عليو الفقيهاف العاٞناف أبو زيد ك أبو موسى ابنا اإلماـ   الٌلذاف    ذاع صي

 .1يت باٚنيهمابىن ٟنما اٞندرسة اٌليت ٚنفأكرمهما ك 
لعنا بتشييد مو ( م1337-1318/ھـ737-718)ككاف خليفتو عبد الٌر٘نن أبو تاشفٌن األٌكؿ 

اٞنبا ي، ك قاـ ببناء مدرسة بإزاء اٞنسجد األعظم بتلمساف، ك كفد عليو الشيخ العمائر من القصور ك 
كالٌه مو ك ؼ أىل عصره ّنذىب مالك، فأكر أعر ( م1345/ھـ 745ت )أبو موسى عمراف اٞنشدايل 

و، ككانت تدار ، كما كاف ىذا السلطاف ٪نرص على عقد اجملالس العلمٌية ُنضرت2الٌتدريس ّندرستو
 . 3اٞنناظرات ُب اٞنسائل الفقهية بٌن كبار العلماءفيها اٞنناقشات ك 

ا (م1389-1359/ھـ 791-760)٘نو موسى الثا ي  بوأٌما السلطاف أ
ن
كظما ، فكاف عاٞن

با ُب السياسة اٞنلوكية ٚنٌاه ناؿ العلماء ُب عهده مكانة كبًنة، ك قد ألف كتاأديبنا، ك كناثرنا، كمفكرا ك 
 .4، كما قاـ ببناء مدرسة ك مسجد كزاكية"اٞنلوؾ السلوؾ ُب سياسة  كاسطة " 

 

بالٌدراسة كاإلكثار من ( م1399-1394/ھـ 801-796)اىتم السلطاف أبو زياف ١نمد ك 
        كاف ٪ني حضرتو باحملاضرات ا ببعض الكتب من نسخو، ك كزٌكدى أنشأ مكتبةاٞنعارؼ، ك 

 .5كاٞنناظرات العلمٌية
، ٩نالس 6(م1462-1430/ھـ 866-834)كاف السلطاف أبو العبٌاس أ٘ند اٞنلقب بالعاقل ك 

 .7كاف لو عناية خاصة بالزٌاىد الٌصوُب أيب علي اٜنسن بن ٢نلوؼ٩نالس الصاٜنٌن ك العلماء، ك 
                                                 

 .206، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 1
 .141التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 216، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج - 2
، خرجػو علمػاء إفريقيّػة و األنػدلس و المغػرب المعيػار المعػرب و الجػامع المغػرب عػن فتػاوىأ٘ند بػن ٪نػي الونشريسػي،  -3

 .383، ص 1981، دار الغرب اإلسبلمٌي، بًنكت، 11ٗناعة من الفقهاء، ج
النظريّػة السياسػية عنػد المػرادي و أثرىػا ١نمػد األمػٌن بلغيػث،  – 230-69، اٞنرجػع السػابق، ص أبو حمػو حاجيات،   - 4

كداد القاضػي، النظريػة السياسػٌية للسػلطاف  – 67-65، ص 1989اٛنزائػر،  ، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب،في المغرب واألندلس
التنسي، تاريخ  – 98-23، ص 1975، 27، عمجلة األصالةأيب ٘نو الزيا ي ك مكانتها بٌن النظريات السياسية اٞنعاصرة ٟنا، 

 .179بين زياف، ص 
 .211التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 5
 .248-247التنسي، اٞنصدر نفسو، ص  - 6
، كػػاف عاٞنػػا صػػاٜنا كقطبػػا ُب التصػػوؼ بتلمسػػاف، (ـ1453/ىػػػ 857ت )ىػػو اٜنسػػن بػػن ٢نلػػوؼ الراشػػدم الشػػهًن بأبركػػاف   - 7

أبػو عبػد اهلل بػن مػرمي التلمسػا ي، . أخذ عن إبػراىيم اٞنصػمودم  كابػن مػرزكؽ اٜنفيػد، كأخػذ عنػو اٜنػافظ التنسػي  الشػيخ السنوسػي
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على ملوؾ بين مرين الذين جعلوا من حواضر اٞنغرب األقصى منارات علمية، كنفس األمر ينطبق   
ككاف ٟنم سجل حافل من اإل٤نازات ُب اجملاؿ الثقاُب كاالىتماـ بالعلم كبناء اٞندارس كالزكايا كإٜناؽ 

، فكاف أبو يوسف يعقوب بن 1خزائن الكتب هبا، ك٠نالسة أىل الصبلح كالعلم كاالقتداء بنصائحهم
ق يستحب أف تقرأ بٌن يديو بعد صبلة الصبح كتب السًن كالقصص كفتوح الشاـ، كيستمع عبد اٜن

إليها كيناقش اٜناضرين ُب مسائلها، كُب ليايل رمضاف كاف ٩نالس العلماء ليذاكرىم ُب فنوف العلم إى 
 .2ثلث الليل األخًن

لؤلدب كالتاريخ، عارفا ١نبا ( م1272/ ـھ671ت )ككاف ابنو األمًن أبو مالك عبد الواحد      
 . 3بأنساب بين مرين كسائر قبائل زناتة كأيامهم كحركهبم، ك١نبا للشعر ككاف يركيو كينظمو

، ككاف أليب سعيد األكؿ مشاركة ُب العلم ككاف معدكدا 4ككاف السلطاف أبو ثابث ٩نالس العلماء     
 .5من العلماء

 

ابن مرزكؽ اٝنطيب ُب كتابو اٞنسند بأنو كاف مصاحبا  أما السلطاف أيب اٜنسن اٞنريين فيذكر عنو     
ألىل العلم كالشيوخ ك١نبا لؤلكلياء، ككاف يشاركهم مناقشة اٞنسائل العلمية، كيشاكرىم ككانوا ىم 

 .6بطانتو، ككاف حريصا على جلب أجل العلماء من األصقاع لببلطو
ابن األ٘نر ُب كتابو ركضة النسرين  ككاف ابنو أبو عناف فارس عاٞنا من علماء زمانو، كيصفو     
وكاف فقيها يناظر العلماء الجلة فيصيب ويخطئهم، ومعرفتو بالفقو تامة، وكاف عارفا ...:" بقولو

بالمنطق وأصوؿ الدين، ولو حظ صالح من العربية والحساب، وكاف حافظا للقرآف، عارفا 

                                                                                                                                                         

عبػد الٌر٘نػاف طالػب، ديػواف اٞنطبوعػات اٛنامعيٌػة، : ١نمد بن أيب شػنب، نشػر: ، تحعلماء بتلمسافالبستاف في ذكر األولياء و ال
١نمػػد بػػن ١نمػد ٢نلػػوؼ، شػػجرة النػور الزكيػػة ُب طبقػػات اٞنالكيػة، دار الكتػػاب العػػريب، بػػًنكت،  – 93-74، ص 1986اٛنزائػر، 
 .262ىػ، ص  1349

 .234اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص - 1
 .264ركض القرطاس، ص  - 2
 .154الذخًنة السنية، ص - 3
 .237، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 4
 .235اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص - 5
 .260ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص - 6
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جالو، فصيح القلم كاتبا مرسال بناسخو ومنسوخو، كثير التمثل بآيو، حافظا للحديث عارفا بر 
 .1...."بليغا بارع الخط، حسن التوقيع

ىذا فضبل عن اٞننشآت الثقافية اليت أنشئت ُب اٜناضرة فاس كغًنىا من مدف اٞنغرب األقصى،        
 .كخزائن الكتب اليت اىتم السبلطٌن بإنشائها

ُب االرتقاء باٛنانب الثقاُب ٟنذه اٞندينة كىم بنو العزُب  سبتةك٩نب التنويو إى دكر أمراء مدينة      
 علمية اىتمامات العزُب القاسم أليب ككافاليت اشتهرت ُب عهدىم بالدراسات اللغوية كاألدبية، 

 أيب األمًن البنو ككاف. ٠2نيدا كشاعرا بالركاية عارفا ١ندثا، لغويا، ٥نويا، أصوليا فقيها كاف فقد ،٢نتلفة
 التلمسا ي ١نمد بن إبراىيم بن أ٘ند بن حملمد كمعلما شيخا ككاف ة،فقهي اىتمامات العزُب حاًب

 . 3األنصارم
الواقعة إى اٛننوب الغريب من مدينة مراكش ُب اٜنياة الثقافية مشاركة  سكسيوةكما ساىم أمراء        

/ ھـ680: ت) فعالة، كيذكر عبد الر٘نن بن خلدكف عن أحد أمرائها كىم عبد الواحد السكسيوم
كاف منتحال للعلم واعية لو، جماعة لكتبو ودواوينو، حافظا لفروع الفقو، يقاؿ :" ...  (م1382

أف األحاديث المدونة كانت من محفوظاتو، محبا في الفلسفة مطالعا لكتبها، حريصا على 
نتائجها من علم الكيمياء والسيمياء والسحر والشعوذة، مطلعا على الشرائع القديمة والكتب 

يكتب التوراة، ويجالس أحبار اليهود، حتى لقد اتهم في عقيدتو، ورمي بالرغبة عن المنزلة، 
 .5أما ابنو األمًن عبد اهلل فكاف مياال إى صناعة الكيمياء .4"دينو

كالتجأ إى ىذه اإلمارة األمًن اٞنوحدم أبو زيد بن اٝنليفة اٞنرتضى كامتهن هبا حرفة النسخ حّت كفاتو 
 .6ـ1313/ ىػ 712عاـ 
كسار ىذه السًنة أمراء الدكلة اٜنفصية، على غرار بقية ملوؾ اٞنغرب، فعملوا على الرتحيب      

بالعلماء كالطلبة الوافدين على اٜنواضر العلمية باٞنغرب األدىن، كتوفًن أماكن اإلقامة ٟنم، كتشجيعهم 
 .ببلد اٞنغرب اإلسبلميباٛنوائز كاٟنبات كحثهم على التأليف، ككانوا السباقٌن إلنشاء اٞندارس ب

                                                 
 .28 – 27ابن األ٘نر، ركضة النسرين، ص - 1
 .237ات، اٞنرجع السابق، صاٞننو ي، كرق.452، ص3ابن عذارم، اٞنصدر السابق، ج - 2
 .201-200، ص3جلساف الدين بن اٝنطيب، اإلحاطة،  - 3
 .553، ص6عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 4
 .296ركض القرطاس، صالفاسي،  - 5
 .454ابن عذارم، البياف اٞنغرب، قسم اٞنوحدين، ص - 6



- 142 - 

 

يعظم ( م1295 – 1284/ ھـ 694 - 683)ككاف اٞنوى أبو حفص عمر بن اٞنوى أيب زكرياء        
 .1الفقهاء كالصاٜنٌن كيربىم

تقيا معتقدا ُب ( م1434 -م 1394/ ھـ 837 - 796) ككاف اٞنوى أبو فارس عبد العزيز        
كثًنا على أىل العلم حّت من اٞنشارقة بببلد اٜنرمٌن الشريفٌن،  الصاٜنٌن موقرا للعلماء، ككاف يتصدؽ  

، ككاف مبلزما للعلماء مستمعا للدركس ككاف 2كما أكقف خزانة كتبو على طلبة جامع الزيتونة
 .٩3نالسهم على اٜنصًن تواضعا ٟنم خاصة عندما يقرأ اٜنديث الشريف

غم تأـز األكضاع السياسية، فكاف ١نمد الثا ي أما أمراء غرناطة فلم يتخلفوا عن ىذه اٜنركة ر       
، كقاـ 4الذم عرؼ بالفقيو مؤثرا جملالس العلماء كالفقهاء كاألدباء ككاف فقيها ذا خصاؿ فاضلة 

، كاليت كاف يدرس فيها م1349/ھـ750السلطاف أبو اٜنجاج يوسف بإنشاء اٞندرسة النصرية عاـ 
 .5مية النقلية كالعقلية٦نبة علماء األندلس ُب ٗنيع التخصصات العل

ذين  كاف مرٌد ذلك االزدىار إى ٗنلة من العوامل ساىم فيها اٞنماليك الأما ُب دكلة اٞنماليك ف    
رغم ذلك فقد شاركوا ُب النشاط الثقاُب لدكلتهم، حيث كانوا ينفقوف كانوا من أصوؿ غًن عربٌية، ك 
التعليمٌية، كما شارؾ اٞنغٌلة على اٞنؤٌسسات  كانوا ٪نٌبسوف األكقاؼبسخاء على العلماء كالطٌلبة، ك 

دارم األمراء ُب اٜنياة العلمٌية مشاركة فٌعالة، فاشتهر عن السلطاف الظاىر بيربس البندقالسبلطٌن ك 
 .6كاف يقوؿ أٌف ٚناع التاريخ أعظم من التجاربميلو إى التاريخ ك أىلو، ك 

٪نمل إجازة بركاية ( ـ1421-1412/ـھ824-815)ككاف السلطاف اٞنؤيٌد شيخ احملمودم         
كاف يين، ككاف يصحبها معو ُب سفره ك صحيح البخارم من حافظ عصره الشيخ سراج الدين البلق

 .7يفتخر هبا
، (ـ1438-1421/ھـ 841-824) يككاف السلطاف األشرؼ أبو نصر قايتبام اٛنر كس      

كاف لو ة كتب العلم كالرقائق كالسًن، ك العاألربعوف من سبلطٌن اٞنماليك ذا ميل إى مطاٜنادم ك 
                                                 

 .82ابن الشماع، األدلة البينة، ص – 148ابن قنفذ، الفارسية، ص - 1
 .125الدكلتٌن، صتاريخ الزركشي،  - 2
 .114ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص - 3
4
 .557، 1لساف الدين ابن اٝنطيب، اإلحاطة، ج -  
 .134، ص 1993يوسف شكرم فرحات، غرناطة ُب ظل بين األ٘نر، دار اٛنيل، بًنكت،  -  5
 .182، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج -6
،  دار 7، جشذرات الذىب في أخبػار مػن ذىػبابن العماد اٜننبلي،  – 284-283، ص 2، البدر الطالع، جالشوكا ي - 7

 .310، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 164، ص (ت.د)أحياء الرتاث العريب، بًنكت، 
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اعتقاد ُب الصاٜنٌن من العلماء، فأثر ذلك ُب منشآتو الثقافية كالعلمٌية، ككاف عصره من أزىى 
 .1العصور ّنصر من حيث النشاط الثقاُب كالعمرا ي

ُب األسبوع، كحرص السلطاف الغورم على عقد اجملالس العلمٌية كالدينٌية بالقلعة عٌدة مرٌات        
كثًننا ما كاف السلطاف نفسو ىو ماء ٢نتلف اٞنسائل العلمٌية كيناقشها، ك ككاف يبحث فيها مع العل

 .2ٍبٌ ٩نيب العلماء على سؤالو" قاؿ حضرة موالنا السلطاف"اٞنوجو للمناقشة، فتٍبدأن كٌل مسالة بعبارة 
تصدل بعضهم للتدريس فها، ك يك بالعلـو على ٢نتلف أصناكاشتغل بعض األمراء اٞنمال       

كاإلقراء، كمنهم األمًن الكبًن علم الٌدين سنجر بن عبد اهلل الربنلي الرتكي الصاٜني النجمي 
كاف الفضبلء ٪نضركف ٠نلسو ، اٌلذم كاف مشاركنا ُب الفقو كاٜنديث، ك (م1300/ھـ 699:ت)
كخرٌج لنفسو معجما ُب  ،مدف الشاـ كمصركرمهم، كٚنع اٜنديث  باٜنرمٌن كالقدس ك ييذاكرىم ك ف

أربعة عشر جزءنا
3. 

أحد ( م1427/ھـ 830ت )ىو سودكف بن عبد اهلل أحد األمراء من مقٌدمي األلوؼ ك  ككاف      
 .٣4ناليك الظاىر برقوؽ يعرؼ بالفقيو ك كاف حنفي اٞنذىب

 852:ت)ككاف األمًن تغرم برمش سيف الدين اٛنبليل الناصرم ٍب اٞنؤيدم اٜننفي       
على اٜنافظ ابن حجر اٌلذم توى نيابة القلعة بالقاىرة معتنيا بعلم اٜنديث، كطلبو ( ـ1449/ھـ

، ككاف األمًن تغرم بردم بن أيب بكر الناصرم 5اآلدابالعسقبل ي، ككاف مشاركنا ُب كثًن من العلـو ك 
 . 6يقرئ صغار اٞنبتدئٌن( ـ1492/ھـ 895ت )الناصرم اٜننفي 

ماليك من ذاع صيتهم ُب التأليف التار٫ني باٝنصوص، نذكر منهم أبو كما اشتهر من أبناء اٞن      
بيربس الدكادار صاحب زبدة الفكرة ُب تاريخ غرم بردم صاحب النجـو الزاىرة، ك احملاسن بن ت

 .اٟنجرة

                                                 
 .8-7، ص 8ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 9، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 1
، ص 1962، دار النهضػػة العربيػػة، القػػاىرة، المجتمػػع المصػػري فػػي عصػػر سػػالطين المماليػػكعبػػد الفتػػاح عاشػػور،  سػػعيد - 2

142. 
ابػن تغػرم بػردم، اٞننهػل الصػاُب،  – 905، ص 1اٞنقريزم، السػلوؾ، ج – 193، ص 8ابن تغرم بردين النجـو الزاىرة، ج - 3
 .449، ص 5ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 69، ص 6ج
 .164، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 4
 .34-33، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 5
 .27، ص 3السخاكم، اٞنصدر نفسو، ج  - 6
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االزدىار بفضل ما توفر ٟنم من مداخيل اٜنركة الثقافٌية إى الرقي ك لقد ٕنكن اٞنماليك من دفع       
ـ، حٌن حاكلوا إ٩ناد 14/ھـ8ازداد اىتمامهم هبا منذ أكاسط القرف ك . ارةاصة من التجمالية خ

، فاحتكر السبلطٌن ْنارة الشرؽ اٞنتمثلة ُب ماٌدة التوابل 1مصادر دخل غًن اٌليت كانوا يعتمدكف عليها
سيادهتم، حٌولوا التجار من ميناء عدف اليمين إى ميناء جٌدة اٌلذم كاف خاضعا لاٝناص، ك ٜنساهبم 

، ما مكن من اإلنفاؽ على   اٞننشآت   الثقافٌية، كانعكس   ذلك إ٩نابنا  على  2فكثرة اٞنداخيل اٞنالٌية
كما اىتم اٞنماليك بتجارة الٌذىب مع ببلد السوداف الغريب .٧نو اٜنركة الثقافٌية كالعلمٌية كازدىارىا

كثيقة مع ربطتهم عبلقات ْنارية ، ك اكغًنى 3كربطوا طريقا من مصر إى مصادر الترب ُب التكركر
لكن االزدىار التجارم ّنصر اٞنملوكٌية تأثر .  4أكركبا عاٌمة عرب البحر الركمياٛنمهوريات اإليطالية ك 

إفريقيا عن طريق رأس األعاصًن  ـ طريقا ملتفا حوؿ15/ھـ 9باكتشاؼ الربتغاليٌن أكاخر القرف 
، 5تجارم إى ىذا الطريق بدال من طريق ُنر القلـزٓنوؿ النشاط الككصلوا إى شواطئ اٟنند، ك 

ال شك أف ذلك كاف ضربة ، ك 6فحرمت دكلة  اٞنماليك  من مداخليها الرئيسٌية خاصة ضريبة العشر
 .تأثرت اٜنياة الثقافٌية جرٌاء ذلك بشكل كبًنتصاد اٞنملوكي، ك لبلق
           
 
 
 
 
 
 

                                                 
الضرائب اليت كانت تؤخذ على التجار األجانب، كالضرائب احملصلة مػن أفػراد : كانت اٞنصادر اٞنالٌية للمماليك متعٌددة منها   - 1

 . 466-448، ص 3القلقشندم، صبح األعشى، ج. هن كاٜنرؼ، إضافة إى أمواؿ الزكاة كغًنىااجملتمع من ذكم اٞن
، ص 1984، دار النهضػػة، بػػًنكت، تػػاريخ البحريػػة اإلسػػالمّية فػػي مصػػر والشػػاـأ٘نػػد ٢نتػػار العبػػادم، عبػػد العزيػػز سػػامل،   - 2

265. 
 . 26القزكيين، اٞنصدر السابق، ص . خبلؿ فرتة العصور الوسطى مدينة كبًنة ُب السوداف الغريب، كانت مركزا ْناريا كثقافيا - 3
 . 240-229أنطواف خليل ضومط، اٞنرجع السابق، ص  - 4
 .كىو البحر األ٘نر - 5
 . 266العبادم، عبد العزيز سامل، اٞنرجع السابق، ص  - 355، ص 4ابن إياس، بدائع الزىور، ج - 6
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 الفصل األّوؿ
 ميالحياة الثقافية بالمغرب اإلسال

 م31-31/هـ9-7بين القرنين 
 

 الثقافّيةلمؤّسسات التعليمّية و ا -3
 كالكتاتيب داٞنساج -1-1
 دارساٞن -1-2
 االٌزكاي -1-3

 ػعليػمالت -2
 لتعليممراحل ا -2-1

 اٞنرحلة اإلبتدائية -2-1-1
 مرحلة الٌتعليم العايل -2-1-2

 طرؽ التدريس-2-2     
 وأعالمهػاالحركة العلمّية  -1

 التصوؼالعلـو الدينٌية ك  -3-1
 االجتماعيةنية ك العلـو اللسا -3-2
 العلـو العقلٌية -3-3

 

 

 

 
 

  :الثقافّيةالمؤّسسات التعليمّية و  - 3
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تعد اٞنؤسسات الثقافية من الركائز اليت استندت عليها دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي لنشر الثقافة 
، ككاف السبلطٌن يسهركف شخصيا على أعماؿ إنشا ئها كتدشينها كتعيٌن طاقم تدريسها كالعلـو

ككضع الربامج التعليمية، كانتشرت ىذه اٞنؤسسات ُب كامل اٜنواضر اٞنغاربية من طرابلس الغرب إى 
تونس كَناية كقسنطينة كتلمساف كفاس كمراكش كسبتة كغرناطة كغًنىا من اٞنراكز الثانوية ُب أرياؼ 

 .اٞنغرب اإلسبلمي
 

 : المساجػػدالجوامع و  -3-3
الدكر اٌلذم  الدكيبلت اٞنستقلة بعد اٞنوحدينُب عهد  اإلسبلميغرب ٞنمٌيز اٜنياة الثقافية با      

قامت بو اٞنساجد ُب ترسيخ العقيدة اإلسبلمٌية إضافة إى دكرىا التعليمي، حيث مل تكن ٠نٌرد أماكن 
 .1اصة الٌدينٌيةللعبادة، بل كانت عبارة عن مؤٌسسات تعليمية تدٌرس هبا أصناؼ العلـو خ

 

كانت اٞنساجد منتشرة بكل أرجاء ببلد اٞنغرب، كفضبل عن أهنا كانت كال تزاؿ أماكن ألداء ك 
الفقو كالٌلغة تدريس ك آف كاٜنديث، ك بتحفيظ القر  الصلوات اٝنمس كصبلة اٛنمعة عنيت كذلك 

العلـو الٌدينٌية انت تلٌقن فكانت شبيهة باٞنعاىد العليا، كاٌليت ك األدب، أٌما اٞنساجد اٛنامعةك النحو 
اٞنساجد باٞنغرب اإلسبلمي اٛنوامع ك اشتهرت ، ك 2الٌلسانٌيةقو كعلـو القرآف كاٜنديث كالعلـو من الف
 :التالية

 

 : جامع القيرواف -
 كًب ،م670/ھـ50عقبة بن نافع ُب عاـ  الفاتحعلى يد القًنكاف  ىذا اٛنامع ّندينة شيػيد 

ذلك بشر بن  ، كزاد فيو بعدم699 /ھـ80ف بن النعماف حوايل عاـ حسا الفاتحُب أياـ  ْنديده
كاف من أىم مبل١نها  ،م723 /ھـ105عامل اٝنليفة ىشاـ بن عبد اٞنلك زيادة كبًنة سنة  صفواف
 .3اإلسبلمية قائمة ُب العمارة مئذنةاٜنالية اليت تعد أقدـ  اٞنئذنة

                                                 
التراتيػػب عبػػد اٜنػػي الكتػػا ي الفاسػػي، .لعهػػود األكى لئلسػػبلـ إضػػافة إى دكره الػػديين كػػاف اٞنسػػجد يقػػـو بػػدكر التعلػػيم منػػذ ا   -1

 .217، ص (ت.د)، دار الكتاب العريب، بًنكت، 2، جاإلدارية أو كتاب نظاـ الحكومة النبويّة
 .67-66مبخوت بودكاية، اٞنرجع السابق، ص  -2
، 2004زىًن إحدادف، مؤسسة إحدادف للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، : دمي، تقفتح إفريقية واألندلسعبد الر٘نن بن عبد اٜنكم،  -3
 .183عبد اٜنميد سعد زغلوؿ، تاريخ اٞنغرب العريب،  اٞنرجع السابق، ص . 17ص
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ٔنطيطو مكوننا  ، حيث أصبحملحوظاا كُب عهد دكلة األغالبة، شهدت عمارة اٛنامع تطورن  
قباب منها قبة احملراب  من صحن كأربع ظبلت أكربىا عمقنا ظلة القبلة، كما شيدت باٛنامع ٠نموعة

كما لقي العناية اٝناصة من   .قبة البهو اليت تعد أقدـ قبة ١نراب قائمة ُب اٞنساجد اإلسبلمية، ككذلك
أيب حفص عمر بن أيب زكرياء الذم   د السلطافعلى عه م1294/ھـ693قبل اٜنفصيٌن منذ سنة 

 .1كاف يعظم الفقهاء كالصاٜنٌن كيربىم
 

اٞنختلفة إال أنو  عرب عصورهجامع القًنكاف  كعلى الرغم من اإلصبلحات الكثًنة اليت شهدىا
عقبة بن نافع ككذلك مقصورتو  ما زاؿ ٪نتفظ بأعظم كأقدـ العناصر، منها ١نرابو القدمي الذم شيده

 .2اآلثار اإلسبلمية ه اللذاف ييعدااف من أىم كأندر التحف اٝنشبية ُبكمنرب 
 

 :بتونس الزيتونةجامع  -
يعد ىذا اٞنسجد اٛنامع من اٞنراكز األكى اليت أسسها اٞنسلموف لنشر اإلسبلـ كالثقافة العربية 

سلموف أرضنا اختاركا كانت العادة إذا فتح العرب اٞن اإلسبلمية كالعلـو الدينية باٞنغرب اإلسبلمي، ك
مدينة ٟنم، كأكؿ ما ٫نتطونو من األبنية ىو اٞنسجد اٛنامع، كعلى ىذا  فيها اٞنوقع اٞنناسب إلنشاء

قائد فتح  مدينة تونس بالذات حٌن تأسيس اٞندينة نفسها، أياـ قد أينشئ ُبجامع الزيتونة  يكوف
م 699 /ھـ80سنة حوايل حساف بن النعماف  ىذه الببلد كمؤسس تونس

3. 
ٍب شرع ُب إعادة  ،العادة ُب ذلك الزماف ككاف تأسيسو ُب غاية البساطة على ما جرت بو 

، م734 /ھـ116عبيد اهلل بن اٜنبحاب ُب سنة  ُب عهد الوايل األمومبنائو بأحسن من ذم قبل 
كالية ابن اٜنبحاب على تونس كلذا جنح بعض  ، بعد انتهاءم758 /ھـ141كٕنت عمارتو سنة 

 .4اٜنبحاب رخٌن إى القوؿ بأف أكؿ من بناه ابناٞنؤ 

                                                 
 .82، صاٞنصدر السابقابن الشماع،  -1
 - 291، ص ص 1986، منشأة اٞنعارؼ، اإلسكندرية، العمارة والفنوف في دولة اإلسالـعبد اٜنميد سعد زغلوؿ ،  -2

298. 
 .24ابن عبد اٜنكم، اٞنصدر السابق، ص  -3
 .299سعد زغلوؿ، العمارة كالفنوف، اٞنرجع نفسو، ص -4
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فمن  ،زيادات ُب ىذا اٞنسجد بعد تلك اليت أحدثها ابن اٜنبحابعدة تعديبلت ك طرأت ك 
كقد كساه كحسنو  ،م865 /ھـ250بن األغلب بىن فيو أبنية ضخمة سنة  ذلك أف زيادة اهلل

م1278 /ھـ676بن اٞننتصر اٜنفصي سنة  الواثق ٪نٍنأيب زكرياء  السلطاف
1. 

العزيز بن أ٘ند  حبس السلطاف أبو فارس عبد بعد أف  مكتبة ملحقة هبذا اٛنامع تخصصك 
هبا صدر اٛنامع سنة  اٜنفصي كحده ما ينيف على الثبلثٌن ألف ٠نلد، ككضعها ُب خزائن زييٌن

السلطاف ه ٍب تبل. 2يقـو بأمرىا ، ككقفها على العلماء كاٞنتعلمٌن، كحبس عليها مام1396 /ھـ796
أخرل تقارب خزائن أيب  خزانة م1435 /ھـ839فجمع سنة  عثماف بن ١نمد اٞننصورأيب عمرك 

، كتعرؼ إى 3ُب تلك اٝنزائن فارس، كبىن ٟنا مقصورة متسعة كمؤلىا باٝنزائن، كفرؽ تلك الكتب
 . يومنا ىذا ّنقصورة الكتب

ة كافة أ٥ناء اٞنغرب اإلسبلمي، ككاف ىذا اٛنامع معدا بشكل جيد للتعليم العايل، كقصده طلب
 .ككانت تقرر بو برامج العلـو الدينية كاللغة العربية كآداهبا كالعلـو العقلية

 :أما باٞنغرب األكسط فاشتهرت اٞنساجد التالية
 :ر مسجد أغادي -

، 4دخوٟنم تلمسافمن طرؼ األدارسة بعد  ـ790/ھـ 174سنة أٌسس ىذا اٞنسجد حوايل 
بسم اهلل الّرحماف الّرحيم، ىذا ما أمر بو إدريس بن عبد اهلل بن : "سوكتب على حجر تأسيك 

حظي ىذا اٞنسجد بعناية يغمراسن ك ، 5"حسن بن ا لحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو
 .6بن زياف اٌلذم قاـ ببناء مئذنتو

 
 

                                                 
 .74ابن الشماع، األدلة البينة، ص -1
 .114ابن الشماع، األدلة البينة، ص -2
 .124اٞنصدر نفسو، ص  -3
 .192، ص (العبادم:تح)ابن اٝنطيب، أعماؿ األعبلـ   -4
 .90ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -5
 – 85، ص 1986، الشػػركة الوطنيػػة للكتػػاب، اٛنزائػػر، المئذنػػة المغربيػػة األندلسػػية فػػي العصػػور الوسػػطىصػػاّب بػػن قربػػة،  -6

التنسي،  – 362، اٞنرجع السابق، ص ندىنية، الدكلة الزيانية ُب عهد يغمرا س. 253-252خالد بلعريب، اٞنرجع السابق، ص 
 .125بين زياف، ص تاريخ 
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 :المسجد األعظم بتاجرارت -
كقاـ األمًن علي بن  ،ـ1080/ـھ 473بناه اٞنرابطوف عند تأسيس مدينة تاجرارت سنة 

 .1برتميمو كتزيينو ـ1135/ھـ 530يوسف بن تاشفٌن اٞنرابطي سنة 
 

 الشمايل من بيت الصبلة كالقٌبة سن بإضافة اٞنئذنة كاٛنزء كُب عهد بين زياف قاـ يغمرا
يس ٌدا للتدر ، كما قاـ خلفاؤه بتزكيده ِنزائن للكتب، ككاف لو دكر ثقاُب كبًن، كأصبح مع2الصحن

 680 ت)        سن إليو الشيخ الفقيو أبا إسحاؽ إبراىيم بن ٫نلف التنسيمنذ أف استقدـ يغمرا
 .4، ككاف يغمراسن ٪نضر ىذه اجملالس رفقة الفقهاء3لعقد ٠نالسو العلمية بو( ـ1280/ھـ
 :نمسجد أبي الحس -

عثماف بن  قد أٌسسو السلطاف الزيا ي أبو سعيدىذا اٞنسجد قرب اٛنامع األعظم، ك يقع 
ىو الشيخ أبو اٜنسن التنسي األعبلـ ُب الفقو ك أخذ اسم أحد ، ك 5ـ1296/ھـ 696يغمراسن سنة 

 .6اٌلذم كاف يلقي بو  دركسو( ـ1306/ھـ 706ت)
 

 :د أوالد اإلماـمسج -
، ليكوف ملحقا باٞندرسة 7ـ1310/ھـ710حوايل سنة ى األٌكؿ أنشأه السلطاف أبو ٘نو موس

أيب موسى عيسى اللذين كفدا عليو من  اإلماـ أيب زيد عبد الٌر٘ناف ك البين باٞندرسة القد٬نة اليت بناىا
 .فأكرمهما 1برشك

                                                 
1- RACHID Bourouiba, l’Art religieux Musulman en Algérie, SNED, Alger, 

1973, p.71-72,     ،الطمار،  – 172، ص 1975، 26،ع  مجلة األصالة رشيد بوركيبة، جولة عرب مساجد تلمساف
 .45-44تلمساف، اٞنرجع السابق، ص 

Georges Marçais, Tlemcen, op.cit, p.19-20. 
صاّب بن قربة،  – 362دىنية، الدكلة الزيانية ُب عهد يغمراسن، اٞنرجع السابق، ص  – 125التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 2

 .229خاؿ بلعريب، اٞنرجع السابق، ص  – 85اٞنرجع السابق،ص 
 .90ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -3
 .126التنسي، تاريخ بين زياف، ص  -4
 496، اٞنرجػع السػابق، ص 3، جالجزائر فػي التػاريخ: ة، اٜنياة الفنية ُب عهد الزيانيٌن ك اٞنرنيٌن، ضمن كتابرشيد بوركيب -5

Georges Marçais, Tlemcen, op.cit, p. 43,44 -  
٪نػػي بػػن خلػػدكف، . ىػػو أخػػو أيب إسػػحاؽ التنسػػي، كػػاف مػػن كبػػار علمػػاء اٞنغػػرب األكسػػط ، ككػػاف معظمػػا عنػػد اٞنلػػوؾ كالعامػػة -6
 .114، ص 1صدر السابق، جاٞن
 Dhina, les Etats, op.cit, p. 126 – 497رشيد بوركيبة، اٜنياة الفنية، اٞنرجع السابق، ص  -7
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 :د إبراىيم المصموديمسج -
ة كانت ىذه اجملموعة اٞنعماري٘نو موسى الثا ي إى جانب قبة كمدرسة كزاكية، ك  أسسو أبو

الشيخ اسم ، كأخذ 2بقي اٞنسجدك ندثرت معامل الزاكية كاٞندرسة قد آنمل اسم اٞندرسة اليعقوبية، ك 
 .3(ـ1400/ھـ 804ت )إبراىيم اٞنصمودم 

 :4د أبي مدين بالعّبادمسج -
 739أبو اٜنسن علي بن عثماف بن يعقوب بن عبد اٜنق سنة  يينأٌسسو السلطاف اٞنر 

، 5(ـ1197/ھـ 594 ت)بقرية العٌباد، كأخذ اسم القطب أيب مدين شعيب األشبيلي  ـ1339/ھـ
 .6اٞنسجد بدقة بنائو كزخارفو، كىو من ١ناسن الفن اٞنغريب األندلسي كٕنيز ىذا

 
 :د سيدي الحلويمسج -

                                                                                                                                                         
مدينة قد٬نة على الساحل الغريب للمغرب األكسط بٌن شرشاؿ كتنس كػاف سػكاهنا يشػتغلوف باٜنياكػة ككانػت خارجػة : برشك  -1

ٝنضػر عبػديل، اٞنرجػع  – 32، ص 2الوزاف، اٞنصدر السػابق، ج – 158السابق، ص  اإلدريسي، اٞنصدر –عن سلطة بين زياف 
 .83السابق، ص 

 .119ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -182-181حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  -2
ٍب نػزؿ تلمسػاف،  ىو إبراىيم بن موسى اٞنصمودم، أصػلو مػن صػنهاجة اٞنغػرب قػرب مكناسػة، أخػذ علومػو عػن اآلبلػي كغػًنه، -3

، كالـز أبا عبد اهلل الشريف باٞندرسة اليعقوبٌية، كبعد كفاتو أخذ عن سعيد العقبا ي باٞندرسة التاشفينية، ٍب انقطع للعبادة كللتدريس
 .66-64ابن مرمي، البستاف، ص : انظر –كدفن بعد كفاتو بضريح األمراء الزيانيٌن َنانب اٞندرسة اليعقوبٌية 

 .24، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج. رية صغًنة قرب تلمساف ك ىي مدفن القطب أيب مدينالعٌباد، ق -4
ىو أبو مدين شعيب بن حسٌن األندلسي، جاؿ كساح كاستوطن َناية مٌدة، كتوُب قرب تلمساف أين دفن بالعٌباد، كىو شػيخ  -5

، لدراية فيمن عرؼ من العلماء في المائة السابعة ببجايةعنواف اأبو العباس الغربيين، : انظر ترٗنتو ُب. أىل اٞنغرب ُب التصوؼ
أنػس أبػو العبٌػاس أ٘نػد بػن قنفػذ القسػنطيين،   -65-55، ص 1981رابح بونػار، الشػركة الوطنيػة للنشػر كالتوزيػع، اٛنزائػر، : تح

كما يليها  11، ص 1965ط، أدكلف فور، دار اٞنغرب للتأليف كالرتٗنة كالٌنشر، الربا –١نمد الفاسي : ، تحالفقير و عز الحقير
ىػػ،  1315، اٞنطبعػة العامريػة، مصػر، 1، ج(الػواقح األنػوار فػي طبقػات األخيػار)الطبقػات الكبػرى عبد الوىاب الشػعرا ي،  –
، ص 1973نػػور الػػدين شػػريبة، مكتبػػة اٝنػػاْني، القػػاىرة، : ، تػػحطبقػػات األوليػػاءسػػراج الػػدين بػػن اٞنقلػػن،  – 132-131ص 

 .108ابن مرمي، البستاف، ص  – 125، ص 1اٞنصدر السابق، ج٪ني بن خلدكف،  – 437
بوركيبة، اٜنيػاة الفنيػة، اٞنرجػع السػابق، ص  – 65حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  – 403ابن مرزكؽ، اٞنسند، ص  -6

500-503. 
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عد استيبلئو على ب 1ـ1353/ھـ 754أبو عناف بن أيب اٜنسن سنة  أسسو السلطاف اٞنر يين
، كىو منسوب للشيخ 2ىذا اٞنسجد يشبو ُب تصميمو كزخارفو مسجد أيب مدينمدينة تلمساف، ك 

 .3عبد اهلل الشوذم االشبيلي اٞنلقب باٜنلوم الزاىد أيب
 

تلمساف فقط، بل   عاصمة اٞنغرب األكسط تكن إقامة اٞنساجد كعمارهتا مقتصرة على مل
اٞنسجد  :من تلك اٞنساجدتؤدم كظيفة العبادة كالتعليم ك  تضم مساجد األخرل وكانت معظم مدن

كمساجد كىراف كمستغامن  ،5كبًن باٛنزائرككذلك اٞنسجد ال ،4الكبًن بندركمة الذم بناه اٞنرابطوف
 .7كمسجد ىنٌن الذم أٌسسو اٞنرينيوف ،6كاٞندية

 

ككانت معظم اٞنساجد اليت أنشئت ُب عهد بين زياف متأثرة بالفن اٞنعمارم األندلسي نظرنا 
للتأثًن الفين الكبًن اٌلذم أدخلو األندلسيوف إى اٞنغرب األكسط، كما أف بعض سبلطٌن بين زياف  

 .8يستقدموف الصٌناع من األندلس إلقامة مشاريعهم العمرانية كأيب تاشفٌن األكؿبوف ك كانوا يطل
 :كُب اٞنغرب األقصى ازدىرت عمارة اٞنساجد كأشهرىا

 
 :بفاس جامع القرويين -

لفرتة يعود تأسيسو ل ،من أقدـ اٛنامعات اإلسبلمية كمقره مدينة فاسكاف ىذا اٛنامع 
لدكلة اٞنرينية ككاف معدا للتدريس مزكدا باٞنكتبة كلو نظاـ دراسة خاص أياـ ااإلدريسية ، كازدىر 

 .كاختص ّننح اإلجازة للطلبة اٞنتخرجٌن
                                                 

 .503بوركيبة، اٜنياة الفنية، اٞنرجع السابق، ص  -1
 .148ص ، 1، تلمساف، جعبد العزيز فيبل يل -2
ىو أبو عبد اهلل الشوذم االشبيلي اٞنعركؼ باٜنلوم نزيل تلمساف، توى قضاء اشبيلية ُب أكاخر عهد الٌدكلة اٞنوحدية ٍب فٌر من  -3

ابن مرمي، البستاف،  – 128-127، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج: انظر. القضاء كآكل إى تلمساف ُب زم اجملانٌن
 .70-68ص 

إبػراىيم شػبوح، الشػركة : ، تػرالكتابػات األثريػة فػي المسػاجد الجزائريػةرشػيد بوركيبػة،  – 80، اٞنصدر السػابق، ص البكرم -4
 .59، ص 1979الوطنية للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، 

 .66البكرم، اٞنصدر السابق، ص  -5
 .71بودكاية، اٞنرجع السابق، ص  -6
 .403ابن مرزكؽ، اٞنسند، ص  -7
، دار النهضػة العربيػػة، 2، جقرطبػة حاضػػرة الخالفػة فػي األنػػدلسعبػد العزيػز سػػامل،  – 140خ بػين زيػػاف، ص التنسػي، تػاري -8

 .60، ص1972بًنكت، 
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من طرؼ امرأة ىي فاطمة الفهرية لكي تقاـ فيو  ـ859/ىػ245أسس ىذ اٛنامع سنة 
عهد الدكؿ الصلوات كاٝنطب كاٞنواعظ كالدركس، كعرؼ الكثًن من التحسينات كالتوسيعات على 

اٞنتعاقبة باٞنغرب األقصى، كُب العهد اٞنريين اكتملت صورتو ُب شكل جامعة حقيقية من حيث الربامج 
 .1التعليمية كنظاـ التعليم الذم كاف متبعا بو كطاقمو التدريسي

 

اٛنامع الذم منها ساجد عدة مكإضافة إى ىذا اٛنامع قاـ السلطاف أبو اٜنسن اٞنريين ببناء  
، إضافة طبةابن مرزكؽ اٝنطيب، ككانت تقاـ فيو اٝن كاف شراء موضعو على يدك  ،دينة ىنٌنأنشأه ّن

كمساجد أخرل بكل من طنجة كسبل كمكناس  ،2إى اٛنامع الكبًن بتازا أسسو أثناء كاليتو للعهد
 .3كمراكش
 

جملتمع أما ُب األندلس فقد كاف للمساجد الدكر األساسي كاألكؿ ُب نشر التعليم بٌن أفراد ا
النصرم كتأىيلهم ٞنواصلة طلب العلم ُب أقطار العامل اإلسبلمي باٞنغرب كاٞنشرؽ، ككانت اٞندف 
األندلسية قبل سقوطها بيد القشتاليٌن تضم الكثًن من اٞنساجد، ُب بسطة ككادم آش كمالقة كأٞنرية، 

لبة يتوافدكف عليو كمنها مسجد غرناطة الذم أسسو ١نمد بن نصر ثا ي ملوؾ بين األ٘نر ككاف الط
 .  4بكثرة

 :الكتاتيػػب  -3-2
ٗنع كتاب، ىي التعليمية ُب العامل اإلسبلمي، ك تعترب الكتاتيب من أقدـ أنواع اٞنؤٌسسات 

، اٞنسلمٌن كدخل ىذا النظاـ إى ببلد اٞنغرب مع الفآنٌن. 5تعليم الكتابةكىو مشتق من التكتيب ك 
كقد بارة عن بناءات بسيطة لتعليم الصبياف القرآف الكرمي، لئلسبلـ ع ككانت كتاتيب القركف األكى
 .6كثرة إنشاء اٞندف اٛنديدةازداد عددىا بتوسع العمراف ك 

 

                                                 
، ع مجلة الحضارة اإلسالمية، "نظاـ التعليم بالقركيٌن بٌن القدمي كاٜنديث قراءة ُب اإلصطبلحات الرتبوية"١نمد خرماش،  -1
 .119، ص1993، أبريل 1
  .404 -403، ص ص اٞنسند،اٝنطيبزكؽ مر  ابن -2
 .402ابن مرزكؽ، اٞنصدر نفسو، ص -3
 .١57نمد الطوخي، اٞنرجع السابق، ص -4
 .241، ص 1993، 1، عمجلة الحضارة اإلسالمية، "التأليف ُب القراءات ُب اٞنغرب ك األندلس"حسن عزكزم،   -5
حسن حسين عبد الوىاب، : ، تحكتاب آداب المعلميننوف، ١نمد بن سح – 293، ص 2الكتا ي، الرتاتيب اإلدارية، ج  -6

 .35-31، ص ١1972نمد العركسي اٞنطوم، دار الكتب الشرقية، تونس، : مراجعة
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، ككانت ٢نٌصصة لتعليم الصبياف اإلسبلميككانت الكتاتيب منتشرة باٞندف كالقرل باٞنغرب 
ؼ بسيطة أثاثها مكٌوف عن غر  ، ككانت عبارة1خاصة ٓنفيظ القرآفُب الكتابة كالقراءة ك بعض اٞنبادئ 
كانت أدكات الكتابة عبارة عن لوًح خشيب مصقوؿ كدكاة كقلم من القصب كإناء من حصًن، ك 

 .2للمحو
 

ككاف إنشاء ىذه اٞنؤٌسسات خاصا ُب الغالب، أك كانت تبىن من قبل ٠نموعة من أكلياء 
درسة، نظيم كاٞنواد اٞنازدىرت الكتاتيب من حيث الت ـ15-14/ھـ 9-8، كخبلؿ القرف 3الصبياف

 .4مقرءكفككاف يشرؼ عليها مؤدبوف ك 
 

 :دارسالمػ  -3-1
أٌك ؿ مدرسة اٞنستحدثة ُب العامل اإلسبلمي، ك التعليمية د اٞندارس من اٞننشآت الثقافية ك تع

 457ُب ـ، ك 11/ھـ5أكائل القرف  6ّندينة نيسابور 5بنيت ُب اإلسبلـ ىي اٞندرسة البيهقية
 .8ببناء اٞندرسة النظامية ببغداد 7زير السلجوقي نظاـ اٞنلكقاـ الو  ـ1065/ھـ

كدخل نظاـ اٞندرسة إى ببلد اٞنغرب اإلسبلمي بشكل كاضح ابتداءا من القرف السابع 
نشر التعليم  ىو ذلك  ككاف اٟندؼ من كراء  ،حركة بناء اٞندارس، كأشرفت الدكلة على ـ13/اٟنجرم

                                                 
 .57، ص 2001، نوفمرب 516، عمجلة العربي، "اٞنعلم" نقوال زيادة، -1
 .160ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -2
 .156، ص 11الونشريسي، اٞنعيار، ج  -3
 .261، ص 1الوزاف، اٞنصدر السابق، ج -4
: انظػر. كبيهق بلػدة ُب خراسػاف: نسبة إى الشيخ اإلماـ أيب بكر أ٘ند البيهقي أحد أقطاب اٜنديث كالفقو كاألصوؿ ُب زمانو -5

ق، القػزكيين، اٞنصػدر السػاب -21-20ىػػ، ص  1310، اٞنطبعػة اٞنيمنيػة، مصػر 1، جوفيات األعيافالقاضي أ٘ند بن خلكاف، 
 .339ص 

 .473القزكيين، اٞنصدر السابق، ص . أشهر مدف إقليم خراساف، كانت ذات عمارة كثًنة كفضائل ٗنة: نيسابور -6
ىو أبػو علػي اٜنسػن بػن علػي بػن إسػحاؽ بػن العبػاس قػواـ الػدين الطوسػي، كػاف ١نبػا للعلمػاء ك رجػاؿ التصػوؼ كبػىن اٞنػدارس  -7

، ص 1ـ ابػػػن خلكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف، ج1102/ىػػػػ 485تػػػوُب سػػػنة . نػػػاس ُب ذلػػػككالػػػرٌبط كاٞنسػػػاجد ببغػػػداد ك اقتػػػدل بػػػو ال
143-144. 

طػػو الػػويل، اٞنكتػػب اإلسػػبلمي، بػػًنكت، : ، تػػحتحفػػة الراكػػع و السػػاجد فػػي أحكػػاـ المسػػاجدتقػػي الػػدين ابػػن زيػػد اٛنراعػػي،  -8
 .363، ص 62اٞنقريزم، اٝنطط، ج  – 197-196، ص 1981



- 154 - 

 

السياسة اٞنذىبية كىي نصرة اٞنذىب اٞنالكي   يو الٌرعية ٝندمةمن جهة أخرل توجكالثقافة من جهة، ك 
 .1كالعمل على نشره، ككانت اٞندارس إحدل الوسائل اٞنتاحة لتحقيق تلك الغاية

٪نرصوف على تعيٌن كبار الفقهاء اٞنالكية ُب عصرىم للتدريس  ملوؾ اٞنغرب اإلسبلميككاف 
 :اٞندارس التالية اٞنغربؤكىا، كقد اشتهرت بببلد ُب مدارسهم اٌليت أنش

 

 :المدارس الحفصية -3-1-3
كاف اٜنفصيوف ىم السباقٌن إى إنشاء اٞندارس باٞنغرب، حيث أسس السلطاف أبو زكرياء 

كذلك لقرهبا   ٚنٌيتقرب اٛنامع الكبًن ّندينة تونس، ك ـ 1235/ىػ633سنة  ةالشماعي األكؿ اٞندرسة
ـٌ اٞندار من سوؽ الشٌماعٌن ك  اليت أقامتها  المدرسة التوفيقيةٍب تلتها .  2س بتونسكانت تعرؼ بأ

، ك٣نن توى التدريس هبا احملدث األندلسي ـ1252/ى650األمًنة عطف أـ اٞننتصر اٜنفصي سنة 
 .3الشيخ ابن سيد الناس اليعمرم

 

 المدرسة المعرضّية بنيت  4(ـ1295- 1284/ى 694-ى683)ُب عهد أيب حفص عمر ك      
ا خزانة كتب، كخص اٞندرس هبا براتب شهرم قدره عشرة دنانًن، ك٣نن درس هبا كحبس عليه بتونس

 .5عند افتتاحها الشيخ أ٘ند البلوم الغرناطي

 .6المدرسة العنقّيةقاـ أبو بكر ٪نٍن بن إبراىيم ببناء ـ 1341/ى 742سنة  كُب
مدرسة ِابن  اٜناجب اٜنفصي عبد اهلل بن تافراجٌن اٞندرسة اليت ٚنيت باٚنو كىيكما أنشأ 

  .7ـ1364/ى 766اٌليت أنشأت قبل سنة ك تافراجين 
 

مدرسة بتونس لتدريس العلـو ( ـ1394-1370/ىػ796-772)كأنشأ أبو العباس أ٘ند الثالث 
 .1الدينية ككاف هبا جناح إليواء الطلبة، كقدرت مداخيل أكقافها بعشرة آالؼ دينار

                                                 
 .51، ص1حركات، اٞنرجع السابق، ج -1
 .134ابن أيب دينار، اٞنصدر السابق، ص  - 56ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص -2
 .63، ص نفسوابن الشماع، اٞنصدر  -3
 .51ي، اٞنصدر الٌسابق ، ص شالزرك -4
 .51، ص نفسوالزركشي،  -5
 .77-71، ص ص  نفسوالزركشي ،  -6
الزركشي، اٞنصدر السابق، ص . براىيم، كقد صارت ١نل سكين اليـويذكر أٌف ىذه اٞندرسة كائنة اآلف بأسفل هنج سيدم إ -7

101. 
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 المدرسةببناء ( ـ1436-1434/ىػ839-837)كقاـ أبو عبد اهلل ١نمد السادس اٞننتصر 
 .2(-1436/ىػ894-839)، كإٔنها أخوه أبو عمرك عثماف المنتصرية

 

إضافة إى ٠نموعة كبًنة من اٞندارس األخرل اليت أسسها اٜنفصيوف ُب طرابلس الغرب كبعض      
 .3الدف الداخلية ُب دكلتهم

 

 :مدارس المغرب األقصى -3-1-2
 :يينمدرسة الحلفائ -

نسبة إى ٠ناكرهتا لسوؽ النحاس، كقد شيدت ُب عهد أيب  اٞنعركفة ّندرسة الصفارينكىي  
، كأكقف عليها مكتبة تسلمها من اٞنلك 4ـ1276/ىػ675يوسف يعقوب اٞنريين بأمر منو سنة 

 .5القشتايل سانشو
  :البيضاءالمدينة مدرسة  -

 . 6ـ1320/ىػ720أمر ببنائها ُب فاس اٛنديد أبو سعيد األكؿ سنة 
 :مدرسة الصهريج ومدرسة السبعين -

 ـ1320/ىػ720أسسهما بفاس أبو اٜنسن اٞنريين عندما كاف كليا للعهد، كذلك سنة  
 .7كزكد٨نا ِنزانة للكتب

 
 :مدرسة العطارين -

-1323/ىػ725-723تقع بالقرب من جامع القركيٌن، أسسها أبو سعيد األكؿ بٌن عامي  
 .8ـ1325

 

                                                                                                                                                         
 .114ابن الشماع، اٞنصدر السابق، ص  -1
 .122-118، صنفسوابن الشماع، اٞنصدر  -2
 .29-28، ص1حركات، اٞنرجع السابق، ج -3
 .239اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص -4
 .240اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص . ـ1285/ىػ684مها بٌن الطرفٌن سنة كاف ذلك بعد معاىدة الصلح اليت ًب إبرا  -5
 .299ابن أيب زرع، ركض القرطاس، ص -6
 .405ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص – 300-299اٞنصدر نفسو، ص  -7
 .300ابن أيب زرع، ركض القرطاس، ص -8
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 :مدرسة الوادي -
م1325/ھـ725بو اٜنس اٞنريين  ّنصمودة  حوايل سنة أسسها أ

1. 
كما أسس العديد من اٞندارس ُب كل من مراكش كتازا كسبل كطنجة كالقصر الكبًن كأغمات كآسفي 
كحبس عليها الكتب النفيسة كجعل ٟنا القيمٌن كالبوابٌن كاألئمة كالناظرين كاٝندـ فضبل عن 

 .2اٞندرسٌن
 

 :طمدارس المغرب األوس-3-1-1
 :ة ابني اإلماـمدرس -

عٌن الزيا ي أبو ٘نو موسى األٌكؿ، ك  ىي أٌكؿ مدرسة بنيت بتلمساف، أٌسسها السلطاف
 749:ػت)كأبو موسى عيسى ( ـ1342/ھـ743:ت)أبو زيد عبد الٌر٘ناف : للتدريس هبا ابين اإلماـ

ككانت تقع قرب  كما  تعرؼ  باٞندرسة القد٬نة،ارت اٞندرسة  تعرؼ  باٚنيهما،  ص، ك (ـ1349/ھـ
 .3باب كشوطة غرب تلمساف

 :ةالمدرسة التاشفيني -
عٌن َنانب اٞنسجد الكبًن بتلمساف، ك  أٌسسها السلطاف أبو تاشفٌن عبد الٌر٘ناف األٌكؿ

اىتم الٌصناع بتجميلها ، ك (ـ1345/ھـ 745ت )للٌتدريس هبا الفقيو أبا موسى عمراف اٞنشدايل 
ظلت ىذه اٞندرسة ك . ها رٚنيا ُنضور مشيخة  تلمساف كاألدباء ناحتفل السلطاف بتدشيرفتها، ك كزخ

 .4تقـو بوظيفتها التعليمٌية طواؿ عهد الٌدكلة الزيانية
 :ة أبي مدين شعيب الغوث بالعّبادمدرس -

                                                 
 .406ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص  -1
 .406، ص نفسو، ابن مرزكؽ اٝنطيب -2
التنسي، تػاريخ بػين زيػاف، ص  – 130، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – 206، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج  -3

139 – Georges marçais, Tlemcen, op.cit, p. 47 
William et Georges Marçais, les monuments Arabes de Tlemcen, Librairie 

Thorin, Paris, 1903, p. 185. 
 ,Georges Marçais – 61، حاجيػػػات، أبػػػو ٘نػػػو، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص 141التنسػػػي، تػػػاريخ بػػػين زيػػػاف، ص   -4

Tlemcen, op.cit,p.50 – Dhina, les Etats, op.cit, p.316 - ص 1عبػد العزيػز فػيبليل، تلمسػاف، ج ،
142. 
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بنيت ىذه اٞندرسة ضمن مرٌكب معمارم خٌصو السلطاف اٞنريين أبو اٜنسن بقرية العٌباد قرب 
اٞنسجد، ٍبٌ أضيفت  ، ككاف يضم الٌضريح ك 1 (ـ1197/ھـ 594ت )ب تلمساف للويل أيب مدين شعي

هبما   ونة من طابقٌن سفلي كعلوم، كافغرب اٛنامع، ككانت مك ـ1347/ھـ 747اٞندرسة سنة 
ٕنيزت بزخارفها الفنية كمرافقها اٞنتعٌددة، اٌليت كانت مسخرة ٝندمة غرؼ  للطلبة كحجرات للتدريس، ك 

 .2الطلبة اٞندٌرسٌن كالوافدين من
 :ة سيدي الحلوي مدرس -

زاكية كضريح الويل أيب عبد اهلل اف فارس اٞنريين إى جانب مسجد ك بناىا السلطاف أبو عن
 .3مل تكن ٟنا شهرة مثل باقي اٞندارس، ك ـ1354/ھـ 754الشوذم االشبيلي، سنة 

 :ة اليعقوبيةالمدرس -
ٌلذم كاف ٌية نسبة إى أبيو يعقوب اٚنيت باليعقوبالسلطاف أبو ٘نو موسى الثا ي، ك  أٌسسها

صف استغرؽ بناء ىذه اٞندرسة حوايل الٌسنة كن، ك ـ1362/ھـ 763توُب سنة حاكما ّندينة اٛنزائر ك 
ت )أككل للتدريس هبا الشيخ أبا عبد اهلل الشريف ، ك ـ1364/ھـ 765انتهى من إ٤نازىا ُب السنة ك 

 .4ة لؤلسرة اٜناكمة من بين زيافمقربة ٢نٌصص، ككانت ملحقة بزاكية ك (ـ1370/ھـ 771
، وأنفق فيها من الحالؿ : " د كصفها أحد اٞنؤرخٌن بقولوكق وأنشأ مدرسة القرآف والعلـو

، فأقيمت مدرسة مليحة البناء، واسعة الفناء بنيت بضروب من الصناعات ووضعت في  المعلـو
، وبساط أرضها بالّزليج مرسـو ، غرس بإزائها بستانين   أبدع الموضوعات، سمكها بالصبغة مرقـو

                                                 
، رسػالة ماجيسػرت، نموذجػا دراسػة أثريّػة و فنيّػة مدارس السلطاف أبي الحسن علي مدرسة سيدي أبػي مػدينالعريب لقزيز،  -1

كما كانت تعرؼ باسم اٞندرسة اٝنلدكنية نسبة إى عبد .84-55، ص 2001-2000قسم الثقافة الشعبٌية، جامعة تلمساف، 
 .56لقزيز، اٞنرجع السابق، ص  –ـ 1376/ىػ 776الٌر٘ناف بن خلدكف اٌلذم درس هبا حوايل سنة 

بوركيبة، اٜنياة الفنية، اٞنرجع السػابق،  – 69-64حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  – 403ص ابن مرزكؽ، اٞنسند  -2
بودكايػػة، اٞنرجػػع السػػػابق، ص  -عبػػديل ٝنضػػػر، اٞنرجػػع السػػابق، ص    – 143، ص 1فػػيبليل، اٞنرجػػع السػػابق، ج – 503ص 
85-86. 

Marçais, Tlemcen, op.cit, p.73. 
عبػد العزيػز فػيبليل، تلمسػاف،  - ,75Marçais, Tlemcen, op.cit-65السػابق، ص  حاجيػات، أبػو ٘نػو، اٞنرجػع -3
 .144، ص 1ج
 ,Dhina, les Etats-182حاجيػات، أبػو ٘نػو، اٞنرجػع السػابق، ص  -180-179التنسػي، تػاريخ بػين زيػاف، ص  -4

op.cit, p. 316  
 .144، ص 1عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج
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يكتنفها ، و صنع  فيها  صهريجا  مستطيالو على ظرفيو من الّرخاـ خصتاف يطرداف مسيال، 
 .1"فيالها من بنية ما أبهجها

 

 :ة الحسن بن مخلوؼ الراشديمدرس -
 865-834أنشأىا السلطاف الزيا ي أبو العباس أ٘ند اٞنلقب بالعاقل فيما بٌن عامي 

كبىن بزاكيتو اٞندرسة : " ذكرىا التنسي بقولوللويل اٜنسن بن ٢نلوؼ أبركاف، ك  ،ـ1462-1431/ھـ
دثر كالوظائف هبا انقطعت قد ربع األحباس ها أكقافا جليلة، ككجد كثًنا من أكقف علياٛنديدة، ك 

لكن الغموض يلف . 2 ..."دثر كأجرل الوظائف على أزيد ٣نٌا كانت عليو قبل رٚنها كجرد ما ٍنفأح
 .3درسة كرٌّنا كاف التنسي يقصد باٞندرسة اٛنديدة اٞندرسة التاشفينٌيةىذه اٞن

 :األندلسمدارس  -3-1-3
 :المدرسة اليوسفية -

ـ من طرؼ أيب اٜنجاج يوسف األكؿ النصرم 1349/ىػ750تأسست ىذه اٞندرسة سنة 
ت ، ككانت منشأة لتدريس العلـو الدينية كاللسانية ٍب توسع4(ـ1354-1333/ىػ733-755)

اىتماماهتا إى بقية العلـو العقلية، ككانت مقصد الطلبة من كافة أرجاء األندلس، كما انتسب إليها 
 .٠5نموعة من الطلبة كالعلماء اٞنغاربة

إضافة إى مدرسة مالقة اليت كانت ّنسجد اٞندينة، كاٞنبلحظ أف اٞندارس مل تنتشر ُب األندلس كما  
كليس ألىل األندلس مدارس :"ي، كيقوؿ اٞنقرم ُب ىذا الصددكانت ُب سائر بلداف اٞنغرب اإلسبلم

 .6"تعينهم على طلب العلم بل يقرؤكف ُب اٞنساجد
 :الّزوايػا  -3-3

تقاـ فيها العبادات كالٌدركس،  اجتماعي،عبارة عن مؤٌسسة ذات طابع ديين كثقاُب ك الزٌاكية 
والظاىر أّف الزوايا عندنا في "  عرٌب عنها ابن مرزكؽ اٝنطيب بقولو،، ك إطعاـ عابرم السبيلك 

                                                 
 .144، ص 1عبد العزيز فيبليل، تلمساف، ج – 182اٞنرجع السابق، ص  حاجيات، أبو ٘نو، -1
 .248التنسي، تاريخ بين زياف، ص  -2
 (.680ىامش ) 248اٞنصدر نفسو، ص  -3
 .102لساف الدين بن اٝنطيب، اللمحة البدرية، ص  -4
 .134يوسف فرحات، اٞنرجع السابق، ص -5
 .205، ص1اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 6
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، كبالتايل فهي 1"المغرب ىي المواضع المعّدة إلرفاؽ الواردين وإطعاـ المحتاجين من القاصدين
 .2اٛنهادلرٌباط الذم كاف يتخذ للمرابطة ك ٔنتلف عن ا

 

اإلشراؼ على أساتذهتا، توى التعليم هبا أك ككاف يشرؼ على الزٌاكية شيخ، كىو اٌلذم كاف ي
كاف يساعده ُب إدارهتا ككيل كعدد من اٞنتطوعٌن، أٌما مواردىا اٞنالية فكانت من مداخيل كغبلة ك 

 .3التربعاتتتبعها، كمن الزٌكاة كاٟندايا ك  األكقاؼ اٌليت كانت
 : اشتهرت منهانتشرت الزكايا باٞنغرب اإلسبلمي، ك كقد ا

نتصر باهلل بتونس كاٞنسماة بزاكية الزاكية اليت أنشأىا السلطاف اٜنفصي أبو عبد اهلل ١نمد اٞن
م1434/ ھـ838الويل سيدم أ٘ند بن عركس سنة 

4. 
كزاكية عٌن زميت اليت بناىا السلطاف أبو عمرك عثماف ُب موضع مقفر على طريق اٞنسافرين 
من تونس إى جهة الغرب، كجعل فيها جامعا للصبلة كدرسا لقراءة العلم، كرباطا للقاطنٌن هبا كأمر 

 .5الوافدين عليها باستمرار ككقف عليها أكقافا كثًنة بإطعاـ
الزاكية اليعقوبٌية اٌليت أنشأىا أبو ٘نو موسى الثا ي كُب اٞنغرب األكسط أنشأت عدة زكايا منها       

، كزاكية سيدم أيب مدين بالعبٌاد كاٌليت كانت هتتم 6إضافة إى اٞندرسة على ضريح كالده أيب يعقوب
زاكية سيدم ك  ،7الضياعا عٌدة أكقاؼ مغلة من البساتٌن ك ؿ الطلبة الوافدين ككاف ٟناستقبابالتعليم ك 
 .9زاكية سيدم السنوسيك  ،8اٜنلوم

                                                 
 .413زؽ، اٞنسند، ص ابن مر  -1
، دار الفػن القرافيكػي، نشػأة المػرابطين والطػرؽ الصػوفية وأثرىمػا فػي الجزائػر خػالؿ العهػد العثمػانيفيبليل ٢نتار الطػاىر،  -2

 .28-27، ص (ت.د)باتنة، 
 .27اٞنرجع نفسو، ص  -3
 .120ابن الشماع، األدلة البينة، ص  -4
 .124ابن الشماع، األدلة البينة، ص -5
 .183جيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص حا -6
 .77بودكاية، اٞنرجع السابق، ص  -7
 .اٞنرجع نفسو، الصفحة نفسها -8
 .149، ص 1عبد العزيز فيبليل، تلمساف، ج -9
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، 1(ـ1462/ھـ 866ت )اشتهرت بوىراف الزاكية التازية اٌليت أٌسسها الشيخ إبراىيم التازم ك      
أبناء ئن للكتب كغرؼ للزكار ك افق ك كانت ٠نهزة ِنزاكانت عبارة عن مركب معمارم ضٌم عٌدة مر ك 

 .2السبيل، كما أكدع هبا آالت جهادية، كأكقف عليها عٌدة أكقاؼ
، داخل  سور مدينة سبلاليت شيدىا زاكية أيب اٜنسن  كُب اٞنغرب األقصى فقد أسس أبو اٜنسن     
كالبسملة  تاحاالفتزاكية حسنة التخطيط مكتوب على باهبا الغريب الكبًن البناء ِنط كوُب بعد  ككانت

أمر هبذا موالنا السلطاف األجل العادؿ اٞنقدس اجملاىد أمًن  ":سلمى اهلل عليو ك الصبلة على النيب صلك 
السلطاف األجل الصاّب العادؿ اجملاىد اٞنقدس أمًن اٞنسلمٌن  ابناٞنسلمٌن ناصر الدين أبو اٜنسن 

ف الفراغ منو ُب آخر ذم اٜنجة عاـ كاوب بن عبد اهلل خلد اهلل ملكهم ك ناصر الدين أيب يوسف يعق
 .4ُب عهد أبيو ّنكناسةبين زاكية كما  ،3"ػى739

كاٞنبلحظ أف ىذه اٞنؤسسات التعليمية كانت تتبعها اٞنكتبات اليت اعتىن بإنشائها اٞنلوؾ 
كاألمراء كالعلماء، ككانت ٓنبس عليها األكقاؼ اٞنغلة من البساتٌن كالضياع كالدكر كاٜنوانيت، من 

 .تسيًن أمورىا كاإلنفاؽ على طلبتها، ما ساىم ُب تنشيط اٜنركة التعليمية أجل
 

 :مالتػعليػ -2
رنا ُب الوقت نفسو مظهة الثقافٌية كاٜنركة العلمٌية، ك يعد التعليم من العوامل اٞنؤثرة ُب ٧نو اٜنيا

ٌر عرب   مراحل   ف ٬نككاكاف يتم ُب اٞنؤٌسسات التعليمٌية، ك  ،العلميمن مظاىر اإلزدىار الثقاُب ك 

                                                 
ـ، كأخػذ عػن 15/ىػػ 9ىو إبراىيم ١نمد بن ١نمد بن علي التازم الٌلنيت نزيل كىػراف، أصػلو مػن اٞنغػرب األقصػى، كلػد أكائػل ؽ -1
وخ اٞنغربٌن األقصى كاألكسط كساح ُب األقطار ٍبٌ استقر بػوىراف كنشػر فكػره ُب التصػوؼ كتعػد مدرسػتو امتػدادنا ٞندرسػة سػيدم شي

أ٘نػػد بػػن عبػػد  – 187، ص 1السػػخاكم، الضػػوء البلمػػع، ج – 63-58ابػػن مػػرمي، البسػػتاف، ص : اٟنػػوارم ُب التصػػوؼ، انظػػر
ناصر الدين سعيدك ي، دار الغرب اإلسبلمي، : ، تحمن حل بالمغرب األوسط القوؿ األوسط في أضار بعضالٌر٘ناف الراشدم، 

١نمػػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 188ابػػػن سػػػحنوف الراشػػػدم، الثغػػػر اٛنمػػػا ي، ص  – 62-59، ص 1991بػػػًنكت، 
263. 

، 1986، 91، ع مجلة الثقافة ،"ـ15/ىػ 9إبراىيم التازم ٧نوذج بارز للتبادؿ الثقاُب بٌن اٞنغربٌن خبلؿ ؽ "١نمد اٞننو ي،  -2
 .185ابن سحنوف الراشدم، الثغر اٛنما ي، ص  – 150ص 

 . 69عبد اٞننعم ٘ندم،اٞنرجع السابق،ص  - 3
اٞنطبعة اٞنلكية،  ،2:ط عبد الوىاب بن منصور، ، :تح، الزيتوف ةالروض الهتوف في أخبار مكناس الغازم، بن١نمد  - 4

 .53،ص1988الرباط، 



- 161 - 

 

اٞنعارؼ، ٍب التعمق ُب اٞنسائل تلف اٞنبادئ  األساسٌية للعلـو ك يتم   فيها  ٓنصيل  ٢نتدرُّجية  
 .الفرعية

 :مراحل التعليم  -2-3
 :المرحلة اإلبتدائية – 2-3-3

ُب ىذه  اٞنرحلة، كانت  الغاية من التعليم ٓنفيظ   القرآف   الكرمي   كبعض مبادئ الٌلغة 
، ككاف يتم ُب الكتاتيب، حيث كاف الصبياف يدخلوف الكتاب ُب سن ١نٌددة بٌن 1ساب ك اٝنطكاٜن

اٝنامسة كالسابعة، كيتبعوف برنا٠ننا منظمنا عرب أياـ األسبوع، ككانوا يفتتحوف يومهم ُنفظ القرآف منذ 
ٌصصة الصباح حّت كقت الضحى، كيتعلموف الكتابة من الضحى إى الظهر، ككانت حصة اٞنساء ٢ن

 .2لتدريس بقية اٞنواد حسب اٞنقٌرر الدراسي
الفقهاء ٗنلة من ه اٞنرحلة اٞنعٌلم أك اٞنؤٌدب، كقد قٌرر العلماء ك ككاف يقـو بالتعليم ُب ىذ

القواعد كاف على اٞنؤدبٌن التزامها عند قيامهم بوظيفتهم، منها أف ٪نتمل أخبلؽ الصبياف بالصرب 
أف يكوف على علم بأحواٟنم من النباىة إى نفع اٞنتعلمٌن، ك  تو مصركفةأف تكوف ٨نٌ كاالحتماؿ ك 

 . 3علوموخبلؽ اٜنميدة كاٝنربة بالقرآف ك أف يٌتصف باألالببلدة، ك ك 
عمبل بنصوص القرآف ف  للصبياف  من  تلقاء أنفسهم، ك ككاف اٞنؤٌدبوف  يعلموف  القرآ

ة ُب ذلك، ككاف البعض منهم بأخذ كانوا يلقوف مشقض على تعليم القرآف كتعٌلمو، ك كاٜنديث ُب اٜن
 .4أجرة على ذلك

الٌسخاء كالٌتواضع، ككانوا لديانة  اإلسبلمٌية  من اٜنياء ك كما اعتىن اٞنؤٌدبوف بتعليم  أخبلؽ  ا
العلماء لتحبيبهم عند الصبياف، كما كاف ٩نوز ٟنم الصاٜنٌن ك يلجؤكف أحياننا إى حكايات العباد ك 

 .5كالٌصبلة ك٥نو ذلك من األعماؿ اٞنتعٌلقة ببعض الفرائضتنبيههم إى كيفيات الوضوء 

                                                 
 .1038بن خلدكف، اٞنقٌدمة، اٞنصدر السابق، ص  عبد الٌر٘نن -1
 .92-91ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -2
ابػػن  – 116، ص 1974األب بػػولس يوحنػػا اليسػػوعي، دار اٞنشػػرؽ، بػػًنكت، : ، تػػحالّرسػػائل الصػػغرىابػػن عبٌػػاد الرنػػدم،  -3

 .45سحنوف، اٞنصدر السابق، ص 
 .17 – 16، ص 11ر السابق، ج الونشريسي، اٞنصد – 217اٞنصدر نفسو، ص   -4
 .222-221ابن عٌباد، اٞنصدر السابق، ص  -5
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كنٌبو العلماء على ضركرة عدـ تعنيف الصبياف بشٌدة حٌّت ال ينعكس ذلك سلبنا على 
                                                                              ٓنصيلهم الدراسي، كحٌّت ال ينفركا من الكتٌاب فييضٌيعوف بذلك فرصة حفظ القرآف ُب صباىم 

 .1كىي الفرتة اٌليت يكوف فيها الطٌفل  أكثر  استعدادنا  الستقباؿ اٞنعلومات كحفظها كترسيخها
 :مرحلة الّتعليم العالي -2-3-2

الٌلغة العربٌية يتمكن الطبلب  من  حفظ  القرآف كاإلٞناـ ّنبادئ  اٝنط كالكتابة ك بعدما 
كانت تتم ُب اٞنساجد كاٞندارس، حلة االبتدائية، ينتقلوف إى مرحلة التعليم العايل، ك كالقراءات ُب اٞنر 

 .2أصناؼ العلـوراسة  ٢نتلف التخٌصصات العلمية ك فيها كاف الطٌلبة  يتوٌجهوف  لدك 
 

كٕنٌيزت الٌدراسة ُب ىذه اٞنرحلة ُنريٌة اختيار الٌطبلب  للمواد  اٌليت يريدكف دراستها، كعدـ 
اآلداب تدرس بعمق نٌية كاالجتماعٌية كالعقلٌية ك ككانت العلـو الدي، باٞنقٌررات الٌدراسيةالتقيد 
 .3كتفصيل
 

اٞنغرب  ملوؾاٞندارس أساتذة ُب ٢نتلف اٞنواد، ككاف يقـو بتدريس الطبلب ُب اٞنساجد ك ككاف 
غزارة العلم بكاف ىؤالء اٞندرسوف ٬نتازكف صٌيا على تعينهم كدفع أجورىم، ك يشرفوف شخ اإلسبلمي

اٞنعارؼ، كغالبنا ما كانوا من العلماء الٌرحالة اٌلذين جابوا األقطار ُب سبيل ٓنصيل علومهمك 
4. 

 

 :طرؽ التدريس -2-2
 : اختلفت طرؽ الٌتدريس من مرحلة إى أخرل، كمن مدٌرس إى آخر ك ٬نكن ٓنديدىا كالتايل 
 :اإللقاء و اإلمالءطريقة  -

حيث كاف اٞنعٌلم ٩نلس ُب كسط الكٌتاب كالصبياف  ،تمدة ُب الكتاتيبكانت ىذه الطريقة مع     
حولو، ككاف يكتب القرآف على لوح خشيب مصقوؿ بواسطة الدكاة كالقلم، كيتم ٓنفيظ السور القرآنية 

                                                 
ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق،  –93-88، ابػػن سػػحنوف، اٞنصػػدر السػػابق،ص 1042، ص اٞنقٌدمػػةعبػػد الٌر٘نػػاف بػػن خلػػدكف،  -1
 .242ص

 .94ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -2
 .138، ص 1975، 26، ع مجّلة األصالة، "د بين زيافاٜنياة الفكريٌة ُب عه" عبد اٜنميد حاجيات، -3
 .351، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج -4
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كاستظهارىا، كعند إكماؿ كٌل القرآف حفظنا ٬نتحن الطٌفل فيما يسمى باٝنتمة، كخبلٟنا كاف التلميذ 
 .1نصراؼ إى طلب العلم أك االنقطاع عنو٫نًن بٌن اال

  :اختيار كتاب معّين في أحد أصناؼ العلـو و شرحو طريقة -
كاف األستاذ يتوى بالٌشرح كالتبسيط لمراحل العليا من التعليم، ك ككانت ىذه الطريقة تستعمل ل     

 .2مفردات الٌنصوص بعد ما يتم قراءهتا من طرؼ أحد الطبلب

 :و الجواب أو المحاورةالسؤاؿ طريقة  -
عن طريق ابين اإلماـ كعمراف كاألقصى قد انتقلت ىذه الطريقة من إفريقية إى اٞنغرب األكسط ك       

تعتمد على البحث كإعماؿ الفكر ُب  اٞنسائل  العلمٌية إضافة  اٞنغرب، ككانت طريقة شيوخ 3اٞنشدايل
إى اٞنعلومات، ككاف األساتذة يقوموف ورم ُب الوصوؿ إى اٜنفظ، ككاف الطالب يقـو بدكر ١ن

  .4اٞنناظراتبالتوجيو، كإدارة اٞنناقشات ك 

، لكن بعض علماء ىذه الفرتة        كقد شاع استخداـ اٞنختصرات ُب التدريس لتسهيل تلقٌن العلـو
 .5اعتربكىا ٢نٌلة بالتعليممعارضتهم الصر٪نة ٟنذه الطريقة ك أبدكا 

 

 :االحركة العلمّية وأعالمه -1
 :التصوؼالعلـو الدينّية و  -1-3

باٜنياة الدينية تأثرا ملحوظا، ككاف اٞنذىب  دكؿ اٞنغرب اإلسبلميتأثٌرت اٜنركة العلمٌية ُب 
اٞنوحدين ذاعت كتب اإلماـ أيب حامد الغزايل كغًنه من ىو اٞنذىب الٌرٚني، كُب عهد  اٞنالكي
 .أٌف اٞنغاربة  كانوا  أشٌد ٕنسكنا بوإالٌ  7، كرغم سياستهم ْناه اٞنذىب اٞنالكي6الشاعرة

                                                 
 .97ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  -1
 ..353، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج -2
 .773-772عبد الٌر٘نن بن خلدكف، اٞنقٌدمة، اٞنصدر السابق، ص  -3
 .353، ص 2يبليل، اٞنرجع السابق، جعبد العزيز ف -4
 .1029 – 1028عبد الٌر٘نن بن خلدكف، اٞنقٌدمة، ص  -5
والعلػػـو  مجلػػة كليػػة اآلداب، "مبلحظػػات حػػوؿ تطػػور اٜنريػػات الدينيػػة بػػاٛنزائر ُب عهػػد اٞنوحػػدين"عبػػد اٜنميػػد حاجيػػات،  -6

 .105ص ، 2000نوفمرب  جامعة تلمساف،، 1، ع2، مج اإلنسانية والعلـو االجتماعية
اٞنراكشػػػي، اٞنصػػػدر : علػػػم الفػػػركع، انظػػػر فتػػػذكر بعػػػض اٞنصػػػادر أف اٞنوحػػػدين كػػػانوا يضػػػطهدكف الفقهػػػاء اٞنالكيػػػة ككػػػانوا ينبػػػذك  -7

 .204-202السابق، ص 
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لكثًن من اٞنتصوفة ، كظهر ا1ظاىرة التصوؼبالدينية كالعلمية باٞنغرب  ةكما اصطبغت اٜنيا
 .العلماء الذين صنفوا ُب ىذا اجملاؿكالٌزىاد ك 

التفسًن كعلم القراءات علـو القرآف ككاعتىن علماء اٞنغرب  بأصناؼ  العلـو  الدينٌية  من  
 :الفقو كعلـو اٜنديث، كاشتهر من العلماء ُب ىذا اجملاؿ علـوك 

 

 :2(م3211/هـ611ت )أبو بكر محمد بن أحمد بن محرز الزىري  -
من أىل بلنسية باألندلس، درس بببلده ٍب باٞنغرب ُب مدف سبتة كمراكش، كٗنع بٌن الفقو 

 .رم كأيب اٜنسن القطافكاٜنديث كاألدب، كمن شيوخو أبو ١نمد بن حوط اهلل كابن عبيد اهلل اٜنج
 :3(م3261/هـ619ت )أبو بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري  -

١ندث من كبار ١ندثي اٞنغرب اإلسبلمي،أصلو من إشبيلية، كيعد كذلك من أعبلـ القراءات 
كاللغة العربية، استقر ُب َناية ٞندة من الزمن ٍب استقدمو السلطاف اٜنفصي اٞنستنصر إى تونس كهبا 

 ".خبلصة األثر ُب السًنة"من مؤلفاتو . توُب
 

 :4(م3293/هـ693ت )أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي  -
من مدينة لبلة درس باألندلس كَناية كتونس كمصر كدمشق، كاستقر بو اٞنقاـ ُب تونس حّت      

 .كُب علـو اللغةكفاتو، كمن تبلميذه ابن رشيد كابن جابر الوادم آشي، كمن مؤلفاتو ُب العقيدة 
 

 : 5 (ـ3282/هـ 681)أبو إسحاؽ إبراىيم بن يخلف بن عبد السالـ التنسي  -

ٌٍب ارٓنل إى اٞنشرؽ فزار مصر كاٜنجاز كالشاـ، تونس، نشأ بتنس، كأخذ العلم ببجاية ك  
استقدمو قد انتهت إليو رئاسة الفتول كالتدريس، ك كأخذ عن علمائها، ٌٍب عاد على  ببلد  اٞنغرب  ك 

                                                 
1 - - Abdelhadi Ben-Ridouan, Etude sur le Soufisme, T.M Arnaud, in : revue 

Africaine, n° 32, 1898, p.338-383. 
 .241غربيين، عنواف الدراية، ص ال - 2
 .246الغربيين، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .300الغربيين، اٞنصدر نفسو، ص  - 4
ابػػن مػػػرمي، اٞنصػػػدر  – 127-126التنسػػػي، تػػاريخ بػػػين زيػػػاف، ص  – 114، ص 1٪نػػي بػػػن خلػػػدكف، اٞنصػػدر السػػػابق، ج - 5

، طبػػع علػػى ىػػامش الػػديباج البػػن فرحػػوف، مصػػػر، الػػديباجنيػػل االبتهػػاج بتطريػػز أ٘نػػد بابػػا التنبكػػيت،  – 68-66السػػابق، ص 
، بػػػًنكت، لمعرفػػػة مػػػن لػػػيس فػػػي الػػػديباج المحتػػػاج كفايػػػةالتنبكػػػيت،   – 37-35ىػػػػ ، ص  1351 ، 2002، دار ابػػػن حػػػـز

 .298-273ابن مرزكؽ، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص ص  – ١218نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  -83ص
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شرح كبًن على  : ، فانتفع بو الطلبة، كمن مؤلفاتوبن زياف إى تلمساف لتدريس العلـو الدينٌية نسيغمرا
 .كتاب التلقٌن ُب فركع الفقو اٞنالكي ضاع أثناء اٜنصار الطويل

 

 :1 (ـ3281/هـ 683ت)أبو عبد اهلل محمد بن مرزوؽ  -

حاؽ التنسي كغًن٨نا، ككاف من كلد كنشأ بتلمساف، كأخذ عن أيب زكرياء  بن عصفور كأيب إس
العلماء الٌزىاد، كٞنا توُب دفن بإزاء يغمراسن بن زياف بوصية من ىذا األخًن تركها البنو أيب سعيد 

 .عثماف تربكنا َنواره
 :2 (ـ3116/هـ 716ت)أبو الحسن التنسي  -

اٞنلوؾ كاف معظما عند توى كظيفة التدريس بعد أخيو، ك  ىو أخو أيب إسحاؽ التنسي،
 .لزيانيٌن كاٞنرينيٌن، كمدفنو بالعبادا

 

 :3(م3119/هـ719ت )البرزالي  بن محمد بن يوسف علم الدين -
من إشبيلية، كاف عبلمة ُب العلـو الدينية ككصفو معاصركه باٜنافظ، ارٓنل إى اٞنشرؽ كاستقر 

 .بدمشق مدرسا كتوى مشيخة دار اٜنديث
 

 :4و أبو موسى عيسى ابنا اإلماـ أبو زيد عبد الّرحماف بن محّمد بن عبد اهلل -

لدينٌية على تبلمذة ابن العلـو ا اأخذ، ارٓنبل إى تونس لطلب العلم، ك أصلهما من برشك
كفدا على السلطاف أيب ٘نو سا بعٌدة مدف باٞنغرب األكسط، ك أيب عبد اهلل الدكايل، ٌٍب درٌ زيتوف، ك 

ٌٍب صحبا السلطاف أبا اٜنسن . ذت اٚنيهماموسى األٌكؿ اٌلذم أكرمهما كبىن ٟنما اٞندرسة اٌليت أخ
حضرا معو معركة طريف باألندلس ضٌد ، ك ـ1337/ھـ 737اٞنريين بعد استيبلئو على تلمساف سنة 

ُب  ـ1343/ھـ 743هبا توُب األخ األكرب أبو زيد عبد الٌر٘ناف سنة ا إى تلمساف ك النصارل، ٌٍب عاد
ة ُب ككانت البين اإلماـ مكانة كبًن . ـ1349/ھـ 749حٌن توُب أخوه أبو موسى عيسى سنة 

                                                 
 .115 – 114، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج -149اٞنرزكقية، ص  ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب - 1
 .114، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج  - 2
 .51، ص2الشوكا ي، البدر الطالع، ج - 3
التنبكػػيت، اٞنصػػدر  – 126-123ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 130، ص 1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 4

١نٌمػػػػد  – 181، ص 6اٞنقػػػػرم، نفػػػػح الطيػػػػب، ج – 824-821ابػػػػن خلػػػػدكف، التعريػػػػف، ص  – 168-166السػػػػابق، ص 
، مؤٌسسة الٌرسالة، 1، ج2، طتعريف الخلف برجاؿ السلفأبو القاسم ١نٌمد اٜنفناكم،  – ٢219نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص 

 .164، ص 1ابق، جعبد الٌر٘نن اٛنيبليل، اٞنرجع الس - 210، ص  1985اٞنكتبة العتيقة، تونس، 
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بو عبد اهلل أاآلبلي كاٞنقٌرم الكبًن ك : منهمٔنرٌج هبما عٌدة علماء األكساط العلمٌية باٞنغرب كاٞنشرؽ، ك 
شرحنا على ٢نتصر ابن اٜناجب "أٌلف أبو زيد الشريف كسعيد العقبا ي كابن مرزكؽ اٛنٌد كغًنىم، ك 

 ."ُب الفركع
 :1 (ـ3133/هـ 731ت)لمشدالي أبو موسى عمراف ا -

منها إى تلمساف، حيث كالٌه السلطاف أبو جاية، انتقل إى مدينة اٛنزائر ك أصلو من زكاكة بب
أناذ الركاب " :مؤلفاتومن ريس ّندرستو، فدٌرس هبا اٜنديث كالفقو كالفرائض، ك تاشفٌن األٌكؿ التد
 .اٞنعيار نقل بعضها الونشريسي ُب "فتاكل"لو ، ك "من خالص الفٌضة

 

 :2(م3139/هـ739ت )عبد المهيمن بن محمد الحضرمي  -
من أسرة علمية عريقة من مدينة سبتة، حيث تعلم ٍب انتقل إى األندلس، ككاف عاٞنا ُب اٜنديث، 

 .توى كتابة العبلمة لدل اٞنرينيٌن، كىو أحد شيوخ عبد الر٘نن بن خلدكف بتونس
 

 :3 (ـ3119/هـ 719ت)أبو عبد اهلل المقّري  -

اف اٞنشدايل، ارٓنل إى أيب موسى عمر على علمائها أمثاؿ ابين اإلماـ ك درس كلد بتلمساف، ك 
إى تلمساف أيب حياف كغًن٨نا، ٌٍب عاد اء  أمثاؿ  ابن القيم اٛنوزية ك العلم اٞنشرؽ كلقي  مشاىًن 

د الٌر٘نن بن اٝنطيب كعبلساف الدين بن : من أشهر تبلمذتو. كمنها انتقل إى فاس كتوى قضاءىا
 "القواعد"ككتاب  "كتاب اٜنقائق كالرقائق ُب التصٌوؼ": مؤلفاتومن األندلسي، ك  ابن زمرؾخلدكف ك 
 ."احملاضرات"ككتاب 

 

 :1 (ـ3171/هـ 773ت)أبو عبد اهلل الشريف التلمساني  -

                                                 
1
التنبكػيت، اٞنصػدر السػابق،  – 187، ص 6اٞنقرم، نفح الطيػب، ج – 130، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج -  

، الملتقى الثامن للفكر اإلسػالميعثماف الكعاؾ، البجائيوف،  – 80-78اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص  – 217-215ص 
 .١220نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 510، ص 1974أبريل،  –َناية، مارس 

اٞنقرم، نفح الطيب،  – 831، ص2ابن القاضي، جذكة االقتباس، ج – 515، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 2
 .86الزركشي، تاريخ الدكلتٌن، ص – 163، ص7ج
كػػػيت، اٞنصػػػدر التنب – 165-136، ص 2ابػػػن اٝنطيػػػب، اإلحاطػػػة، ج – 258-172، ص 6اٞنقػػػرم، نفػػػح الطيػػػب، ج - 3

تػػػاريخ قضػػػاة األنػػػدلس  أبػػػو اٜنسػػػن النبػػػاىي،  – 164-154ابػػػن مػػػرمي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 254-249السػػػابق، ص 
٪نػي بػن خلػدكف،  – 170-169، ص 1983، دار اآلفاؽ اٛنديػدة، بػًنكت، المرقبة العليا ضمن ما يستحق القضاء والفتيا

 .1356/ػى 756كذكر كفاتو سنة  121، ص 1اٞنصدر السابق، ج
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ارٓنل . الٌشيخ اآلبلياختص بابين اإلماـ كلـز بتلمساف كأخذ العلم عن علمائها ك كلد كنشأ 
على تلمساف أٜنقو ّنجلسو العلمي  لقي الكثًن من العلماء، كٞنا استوى أبو عناف اٞنر يينإى تونس ك 

بفاس، ٌٍب عاد إى تلمساف أياـ السلطاف أيب ٘نو موسى الثا ي اٌلذم كالٌه التدريس باٞندرسة اليعقوبٌية 
شرح ٗنل اٝنو٤ني ُب "ك" مفتاح الوصوؿ إى بناء الفركع على األصوؿ":  مؤلفاتومن . حّت كفاتو
 ."اٞننطق

 

  :2 (ـ3179/هـ 783ت)محمد بن أحمد بن محّمد بن مرزوؽ الخطيب  -

، ك نشأ بتلمساف ك كلد ك  ارٓنل مع أبيو إى اٜنجاز ُب سٌن مبٌكرة فحٌج هبا تعٌلم مبادئ العلـو
ة مساجد ّنصر كجاكر، ٌٍب ارٓنل  منفردنا كدخل الشاـ  كمصر كأخذ عن علمائها، كتوى اٝنطابة بعدٌ 

معجم ": ليفوآمن ت. حّت كفاتو ّنصر هشارؾ ُب األحداث السياسٌية لعصر كاٞنغرب كاألندلس، ك 
أجاز من أئمة  اٞنشايخ  دكف  من وفز اٞنستجاز ُب ذكر من ٚنع من  عجالة اٞنست: شيوخو ٚناه

كع ابن اٜناجب  ب لفر إزالة اٜناج" ،"شرح الشفاء للقاضي عٌياض": ك لو، "اٜنجازاٞنغرب كالشاـ ك 
مفاخر اٞنسند الصحيح اٜنسن ُب مآثر ك " ،"شرح الربدة" شرح صحيح البخارم،"، "كتاب اإلمامة

 ".موالنا أيب اٜنسن
 
 
 

 :1(ـ3313/ىػ811ت) محمد بن عرفة الورغمي التونسي  -

                                                                                                                                                         
ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر  – 264- 255التنبكػػيت، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 120، ص 1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 1

 – 225-224، ص 12الونشريسػػي، اٞنعيػػار، ج  – ١234نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػدر السػػابق، ص  – 184-164السػابق، ص 
حاجيػػات، أبػػو ٘نػػو، اٞنرجػػع  – 59، ص (ت.د)عالبيػػة، اٛنزائػػر، ىنػػرم بػػًنيس، اٞنطبعػػة الث: ، تػػحالوفيػػاتابػػن قنفػػذ القسػػنطين، 

 .163-162السابق، ص 
، مصػر، الديباج المذىب فػي معرفػة أعيػاف المػذىب برىاف الدين بن فرحوف،  - 298ابن مرزكؽ، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص  - 2

 – 270-267بق، ص التنبكيت، اٞنصدر السا – 346-323، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج -307-305ىػ، ص1351
 ١236نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السػابق، ص  – 61-60ابن قنفذ، الوفيات، ص  – 190-184ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص 

اٜنفنػػاكم، اٞنرجػػع السػػػابق، ص  – 115، ص 1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 848ابػػن خلػػدكف، التعريػػف، ص  –
نصػػػر  -168-165حاجيػػات، أبػػػو ٘نػػو، اٞنرجػػع السػػابق، ص - 22ص ماريػػا خسػػوس بغػػًنا، مقدمػػػة ٓنقيػػق اٞنسػػند،  –143

 .71-45الدين بن داكد، اٞنرجع السابق، ص 
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، أخذ العلم عن ـ1316/ىػ716يعد ١نمد بن عرفة من كبار علماء اٞنغرب اإلسبلـ، كلد سنة     
عبد السبلـ الفقو كاٜنديث كالقراءات العشر، كأخذ علم الفرائض على السطي، كالنحو كاٞننطق ابن 

: ألف الكثًن من اٞنصنفات منها. كاٛندؿ عن ابن اٜنباب، كاٜنساب كاٞنعقوالت عن اآلبلي كغًنىم
غرب ٢نتصر ُب الفقو، كتأليف ُب األصوؿ، ك٢نتصر ُب اٞننطق، كٔنرج بو الكثًن من العلماء باٞن

الربزيل، كاأليب، كابن قنفذ اٝنطيب، كعيسى الغربيين، كابن الشماع، كابن مرزكؽ : كاٞنشرؽ منهم
 . اٜنفيد، كابن فرحوف

 

 :2 (ـ3318/هـ 833ت )أبو عثماف سعيد بن محمد بن محمد العقباني  -

القضاء  كلد بتلمساف كأخذ هبا العلم عن ابين اإلماـ كاآلبلي، كنبغ ُب اٞننقوؿ كاٞنعقوؿ، توى
ابن مرزكؽ اٜنفيد كإبراىيم اٞنصمودم كابن : من تبلميذه .ببجاية كتلمساف ككىراف كسبل كىنٌن

 ،"شرح الربدة" ،"تفسًن سورٌب األنعاـ كالفتح" ،"ٜنوفية ُب الفرائضاشرح ": من مؤلفاتوزاغو، ك 
ُب اٛنرب أرجوزة ابن الياٚنٌن  شرح" ،"شرح على ابن اٜناجب األصلي" ،"شرح ٗنل اٝنو٤ني"
 ."اٞنقابلةك 

 

 :3 (ـ3318/هـ 832ت )محّمد بن أحمد بن مرزوؽ الحفيد  -

دخل فاس، ك كلد بتلمساف كأخذ هبا عن كالده كعٌمو كعن سعيد العقبا ي، كارٓنل إى تونس ك 
ذ عنهم العلم، كحٌج عٌدة مرٌات أخآبادم كغًن٨نا، ك ز القاىرة كلقي عٌدة أعبلـ كابن خلدكف كالفًنك 

حافظا  األصوؿ، ك الفقو اٞنالكي ك ككاف متمكنا ُب . ابن حجر العسقبل ي كأخذ عنو كلقي اٜنافظ
نور اليقٌن ُب شرح " ،"تفسًن سورة اإلخبلص": مؤلفاتوكمن . ناظمناللحديث  كمفٌسرنا ك٥نويا ك 

                                                                                                                                                         
السخاكم، الضوء  – ٢227نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص – 463نيل االبتهاج، ص/  361التنبكيت، كفاية احملتاج، ص  - 1

  - 220، ص9البلمع، ج
ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر  – 126-125التنبكػػيت، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 123، ص 1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 2

 – 209-208اٜنفنػػػػاكم، اٞنرجػػػػع السػػػػابق، ص  – ١250نمػػػػد ٢نلػػػػوؼ، اٞنصػػػػدر السػػػػابق، ص  – 107-106السػػػػابق، ص 
 .170حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص 

 97، ص 1978شػركة التونسػية للتوزيػع، تػونس، ١نٌمد أبو األجفػاف، ال: ، تحرحلة القلصاديأبو اٜنسن علي القلصادم،  - 3
الشػػوكا ي، البػػدر الطػػالع،  – 214-201ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 358-347، ص 6اٞنقػػرم، نفػػح الطيػػب، ج –
 – 253-٢252نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 51-50، ص 7السػػػخاكم، الضػػػوء البلمػػػع، ج – 120-119، ص 2ج

حاجيػػات، اٜنيػػاة  – 143-141، ص 1971منشػػورات اٞنكتػػب التجػػارم، بػػًنكت،  ،معجػػم أعػػالـ الجزائػػرعػػادؿ نػػويهض، 
 .443الفكرية، اٞنرجع السابق، ص 
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خبايا فاتيح اٞنرزكقية ُب حٌل أقفاؿ ك اٞن" ،"الركضة ُب اٜنديث أرجوزة" ،"حديث أكلياء اهلل اٞنتقٌن
كثبلثة شركح على الربدة األكرب  2"إٚناع الٌصم ُب إثبات الشرؼ  من  قبل األـٌ " ،1"اٝنزرجية

 .كمؤلفات أخرل 3رجز ُب اٞنيقات ٚناه اٞنقنع الشاُب، ك األكسط األصغرك 
 

  :4 (ـ3319/هـ 831ت )أبو عبد اهلل بن عمر الهواري  -

ببلد الشاـ،  ٌٍب زار اٞنشرؽ، كجاكر ّنكة،أخذ العلم عن علماء َناية كفاس كببلد  أصلو من مغراكة، 
ا كمتصوفنا  ."التسهيلك  التبياف"، "تبصرة السائل" :من مؤلفاتو ٍبٌ عاد إى اٞنغرب كاستقر بوىراف زاىدن

 

 831ت)أبوالعباس أحمد بن محمد بن عبد الّرحماف بن زاغو المغراوي التلمساني  -
 :5(ـ3333/هـ

اء تلمساف، ككاف مدٌرسا باٞندرسة اليعقوبٌية، كٔنرٌج أخذ عن سعيد  العقبا ي كغًنه من علم
تفسًن سورة ": مصنفاتومن ادم كاٜنافظ التنسي كابن زكرم، ك القلص: على يديو عٌدة أعبلـ منهم

 .فتاكل أكردىا الونشريسي ُب اٞنعيار ،"شرح التلمسانية ُب الفرائض"، "الفآنة
 

 :6 (ـ3311/هـ 813ت )قاسم بن سعيد العقباني  -

ة حٌّت بلغ رتبة االجتهاد، حٌج كأخذ ّنصر عن حٌصل من العلـو الدينيٌ ذ العلم عن كالده، ك أخ
ابن مرزكؽ الكفيف ك أيب العباس الونشريسي كابن : أجازه، كمن تبلميذهابن حجر العسقبل ي ك 

                                                 
 .2970: يوجد ٢نطوطا باٞنكتبة الوطنية باٜنامة ٓنت رقم  - 1
 .2067: ٢نطوط باٞنكتبة الوطنية باٛنزائر ٓنت رقم  - 2
 .٢نطوط باٞنكتبة الوطنية باٛنزائر ، أنظر اٞنبلحق - 3
 – ١254نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 228ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  -303التنبكيت، اٞنصدر السابق، ص  - 4

، دار 7، جاألعػػالـخػػًن الػػدين الزركلػػي،  – 121-120بودكايػػة، اٞنرجػػع السػػابق، ص  – 443الراشػػدم، الثغػػر اٛنمػػا ي، ص 
 .     206، ص1969العلم للمبليٌن، بًنكت، 

- Boualga (H.A), Sidi-El-Houari, Saint Patron de la ville d’Oran, Bulletin de la 

Société de Géographie d’archéologie d’Oran, 1977-1978, p.1-3. 
١نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 41ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 106-102القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 5

 .46رجع السابق، ص اٜنفناكم، اٞن – 254
ابن مرمي، اٞنصدر السابق،  – 117، ص 1السخاكم، الضوء البلمع، ج – 107-106القلصادم، اٞنصدر السابق، ص   - 6

العلػـو الدينيّػة بػالمغرب األوسػط خػالؿ ١نمد بوشػقيف،  – 444حاجيات، اٜنياة الفكريٌة باٛنزائر، ص  – 149-147ص 
 .156، ص 2004امعة كىراف، قسم التاريخ، ، مذكرة ماجستًن، جـ31/ىػ 9القرف 
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تعليق ": من مؤلفاتو. زكرم، ك القلصادم، كيل قضاء تلمساف ٌٍب عكف على التدريس حٌّت كفاتو
 ."أرجوزة ُب التصٌوؼ" ،"٢نتصر ابن اٜناجب على

 

 :1 (ـ3373/هـ 873ت )أبو زيد عبد الّرحماف بن محمد بن مخلوؼ الثعالبي   -
بناحية   يٌسر،  كانتقل إى  َناية  كأخذ عن علمائها  ٌٍب انتقل إى تونس كانتفع  أكلد كنش

اهلل البساطي كغًن٨نا، ٌٍب قصد كعبد   يّنشيختها، سافر إى مصر كأخذ عن   كيل   الدين العراق
اٛنواىر ": مؤلفاتومن . صلحائهااٛنزائر كصار من كبار علمائها ك  اٜنجاز حاجنا، ٌٍب رجع إى مدينة 

الذىب اإلبريز ُب غريب " ،"ركضة األنوار ك نزىة األخيار ُب الفقو" ،"اٜنساف ُب تفسًن القرآف
 ،"اة الدرر اللوامع ُب القراءاتذر من اٛنوامع ُب ١نااٞنختا" ،"شرح على ٢نتصر خليل" ،"القرآف العزيز

 ."قطب العارفٌن ُب التصٌوؼ" ،"شرح على ٢نتصر ابن اٜناجب الفرعي"
 

 :2 (ـ3391/هـ 891ت )محمد بن يوسف السنوسي  -

ُب   علم  التوحيد كالعقائد،  ُب  اٞننقوؿ  كاٞنعقوؿ،  كاختص  كلد كنشأ  بتلمساف، كبرع 
٢نتصر ُب " ،"شرح صحيح البخارم"  ،"عقيدة التوحيد الكربل": كتب منها كأٌلف فيهما عٌدة  
 ."شرح إيساغوجي ُب علم اٞننطق" ،"سطرالبشرح قصيدة اٜنٌباؾ ُب علم اإل"،"القراءات السبع

 

 :3 (ـ3391/هـ 911ت )أبو العّباس بن محمد بن زكري التلمساني  -

بغية الطالب ُب شرح عقيدة ": أٌلف فيهاك أخذ عن ابن زاغو كغًنه، كبرع ُب العلـو الدينٌية 
 ."شرح الورقات للجويين ُب األصوؿ" ،"أرجوزة ُب علم الكبلـ" ،"ابن اٜناجب

 :1 (ـ3111/هـ 919ت )محمد بن عبد الكريم المغيلي  -

                                                 
السػػخاكم، الضػػوء البٌلمػػع،  – ١264نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 175-173التنبكػػيت، اٞنصػػدر السػػابق، ص   - 1
عبد الرزٌاؽ  – 89-88عادؿ نويهض، اٞنرجع السابق، ص  – 444حاجيات، اٜنياة الفكريٌة باٛنزائر، ص  – 152، ص 4ج

 ،  .107، ص4الزركلي، األعبلـ، ج – 1978، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، حماف الثعالبي والتصوؼعبد الرّ قسـو
١نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػػدر  – 248-237ابػػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػػابق، ص  – 329-325التنبكػػيت، اٞنصػػدر السػػابق، ص   - 2

اإلمػاـ ابػن يوسػف السنوسػي اؿ الػدين بػوكلي حسػن، ٗنػ – 445حاجيات، اٜنياة الفكريٌة باٛنزائر، ص  – 266السابق، ص 
 .كما يليها 55، ص 1985، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للكتاب، اٛنزائر، وعلم التوحيد

١نمد ٢نلوؼ، اٞنصػدر السػابق،  – 303، ص 1السخاكم، الضوء البلمع، ج – 41-38ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص   - 3
، غاية المراـ في شػرح مقدمػة اإلمػاـأبو العباس بن زكرم التلمسا ي،  – 43-42اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص  – 267ص 
 (.مقدمة احملقق) 241 – 150، ص 2005دار ابن حـز ، اٛنزائر،  –١نند أكيدير مشناف، دار الرتاث ناشركف : تح



- 171 - 

 

. استقر بتوات كاشتهر بفتواه ُب قضية يهود تواتساف كدرس هبا، ٌٍب غادرىا مٌدة ك نشأ بتلم
مصباح األركاح ُب أصوؿ " ،"البدر اٞننًن ُب علـو التفسًن" ،"الفآنةسورة  تفسًن": ليفوآمن ت
 ."الفبلح

 

 :2 (ـ3118/هـ 933ت )أبو العّباس أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي  -

كاستقٌر بفاس كدٌرس هبا حٌّت  /ھـ 878أخذ العلم عن علماء تلمساف، ٌٍب غادرىا سنة 
 ."علماء إفريقٌية كاألندلس كاٞنغرب لٞنعيار اٞنغرب كاٛنامع  اٞنعرب  عن  فتاك ا":ليفوآأشهر ت. كفاتو

 

 :االجتماعيةلعلـو اللسانية و ا -1-2
العلـو اٌليت ارتبطت هبا كالٌنحو اإلسبلمي  بالٌدراسات الٌلغويٌة ك علماء اٞنغرب  اعتىن طبٌلب ك 

نٌية من القرآف ـو ُب فهم الٌنصوص الٌديكذلك لضركرة ىذه العل اآلداب نثر كشعرنا،كذلك ، ك كالببلغة
كما لقيت العلـو االجتماعٌية خاٌصة الٌتاريخ العناية من طرؼ بعض العلماء كاٞنؤٌرخٌن . اٜنديثك 
 :اشتهر من العلماء ُب ىذا اجملاؿذين صٌنفوا فيها عٌدة مؤلٌفات، ك الٌ 

 

 :3 (ـ3281/هـ 686ت )أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن داود بن خطاب المرسي  -

 أصلو من األندلس حيث نشأ ّنرسية كقرأ العربٌية كالٌنحو كاألدب على أشهر علماء األندلس
ٜنديث كالفقو على أيب بكر الزىرم، ٌٍب ارٓنل إى أخذ امثل أيب بكر ١نمد بن ١نمد اٞنعافرم، ك 

يغمرا سن  لىنزؿ تلمساف، ككفد ع، كٞنٌا كثرت الفنت أجاز البحر ك غرناطة كعمل هبا كاتبا للسلطاف
                                                                                                                                                         

جػػع السػػابق، ص ٝنضػػر عبػػديل، اٞنر  – ١274نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 253ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص   - 1
مجلػة ، ("ـ16-15ؽ )دكر علماء تلمساف الزيانيػة ُب ترسػيخ اٜنضػارة اإلسػبلمٌية بالسػوداف الغػريب "مبخوت بودكاية،  – 155

مجلػػة ، "ٕننطػػيط رمػػز تػػاريخ ك عنػػواف حضػػارة"بكػػرم البكػػرم، :  2-1، جامعػػة غردايػػة، ص 2006ديسػػمرب  1، ع الواحػػات
الحضػػارة العربيػػة والتػػأثير األوروبػػي فػػي إفريقيػػا الغربيػػة عبػػد القػػادر زباديػػة،  – 64، ص 1993، 1، ع الحضػػارة اإلسػػالمّية

١نمػػد بػػن عبػػد الكػػرمي  – 154-153، ص 1989، اٞنؤٌسسػػة الوطنيػػة للكتػػاب، اٛنزائػػر، جنػػوب الصػػحراء دراسػػات ونصػػوص
 22-7، ص 1968وزيػػع، اٛنزائػػرف رابػػح بونػػار، الشػػركة الوطنيػػة للنشػػر ك الت: ، تػػحمصػػباح األرواح فػػي أصػػوؿ الفػػالحاٞنغيلػػي، 

 (.مقدمة احملقق)
١نمػػد بوشػػقيف، اٞنرجػػع السػػابق، ص  – ١274نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 53ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  - 2

181-185. 
التنسػي، تػاريخ  – 129، ص 1٪نػي بػن خلػدكف، اٞنصػدر السػابق، ج  – 278-275، ص 2ابن اٝنطيب، اإلحاطػة، ج - 3

ابن  – 188ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  – 50حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  – 128- 127ياف، ص بين ز 
 .227مرمي، اٞنصدر السابق، ص 
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، 1صدرت عنو ٠نموعة كبًنة من الٌرسائل الٌديوانيةبن زياف اٌلذم أكرمو كجعلو كاتبنا بديواف اإلنشاء، ك 
 .2"كبوفاتو انقرض علم الكتابة: " قاؿ عنو اٜنافظ الٌتنسي ككاف كاتبنا بارعنا،

 :3 (ـ3118/هـ 718ت )أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن خميس التلمساني  -

ر اإلنشاء كغاداف كنشأ هبا كأخذ عن علمائها األدب كاللسانيات، ك عمل بديواف كلد بتلمس
 .توُب هبا مقتوالن  انتقل إى غرناطة ك نزؿ سبتة، ٍبٌ اٞندينة أثناء اٜنصار الطويل ك 

ككاف ٬نيل إى الٌزىد ، 4"بشاعر اٞنائة السابعة"كاف ابن ٙنيس شاعرنا متميزنا ككصف 
ٜننٌن إى موطنو الف األغراض الشعرية خاصة الشوؽ ك ليئنا ّنختترؾ ديواف شعر مكالتصوؼ، ك 

 :من قولو ُب ذلكاألصلي تلمساف، ك 
 

 ال الكرخ مىن الٌنفس ال دار السبلـ ك        و ػػتلمساف لو أٌف الٌزماف هبا يزى
 خ ػػمنار األسى لو أمكن اٜننق اللب       اػكدارم هبا األكى اٌليت حيل دكهن

 5خػال مطػايب ال أحٌن ك ماء شبك        وػػر ُب عنفوانكعهدم هبا كالعم
 :ك من شعره
 اءنباف أػػػفعند صباىا من تلمس      واءػسل الرٌيح إف مل تبعد السفن أن        
 اءػػمػػإيإليك ّنا تنمي إليك ك       ارةػػػكُب خفقاف الربؽ منها إش        
 6اءػضييك ككجوه البشر أزىر ك إل      اف أرْنى فيو عودةػػػكىل يل زم        

 

                                                 
ىي الرسائل الصادرة عن ديواف اإلنشاء كاٞنوجهة إى الرعية ككانػت ٔنػتص ّنصػاّب األٌمػة، ككػاف ٞنتوليهػا ٠نموعػة مػن الشػركط   - 1

 .60، ص 1القلقشندل، صبح األعشى، ج  –خاٌصة اإلٞناـ بالعلـو اللسانٌية ك الببلغة  عليو أف يوفيها
 .128التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 2
طاىر توات، ابن  – 311- 295، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج  – 109، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج  - 3

أبػو عبػد اهلل بػن فرحػات الشػريف خوالػد،  – 111 – 41، ص 1991ٛنزائر، ٙنيس شعره كنثره، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، ا
الغوثي بن : ١نمد رمضاف شاكش – 64-29، ص 1993، رسالة ماجيسرت، اٛنامعة األردنية، خميس التلمساني حياتو و أدبو

ت، أبو ٘نو، حاجيا – 236، ص 2001، دار بريكسي، تلمساف، 1،    ج األدب العربي الجزائري عبر النصوصد٘ناف، 
 .51ص 

 .225ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 109، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج  - 4
 .، ك القصيدة من البحر الطويل306، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج  - 5

6
 .108-107الطمار، تلمساف عرب العصور، اٞنرجع السابق، ص  -  
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ذكر اٞنقرم ُب نفح الطيب أف ئده صدل كبًننا ُب ببلد اٞنشرؽ، ك كأحدثت إحدل قصا
أخربنا شيخنا اإلماـ العامل العبلمة كحيد زمانو أبو عبد اهلل بن : " السلطاف أبا عناف اٞنريين قاؿ

اٞنشرؽ كاجتمع  من تلمساف إى ببلد ٞنا توجو الشيخ الصاّب أبو إسحاؽ التنسي: ؿإبراىيم األبلي قا
كيف حاؿ الشيخ العامل أيب عبد : ، فكاف من قولو1ىناؾ بقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد

، فبقي الشيخ أبو إسحاؽ يطنب ُب ذكر فضلوٙنيس؟  كجعل ٪نٌليو بأحسن األكصاؼ ك  اهلل بن
ىو القائل عجبا أيذكؽ : عرفو ببلده فقاؿال أكوف  اٌلذم حليتموه هبذا اٜنلي ك من  ي:  قاؿمتعجبا ك 

إٌف ىذا الٌرجل ليس عندنا هبذه اٜنالة اٌليت كصفتم إ٧ٌنا ىو عندنا شاعر : فقلت لو: قاؿ، 2طعم كصاٟنا
 .3"إنٌو ٜنقيق ّنا كصفناه بوإٌنكم مل تنصفوه ك : فقط، فقاؿ لو

علو موضع جلوسو انت تككاف القاضي ابن دقيق العيد يضع القصيدة اٞنذكورة ُب خزانة ك
كانت القصيدة ٞنا كصلت إليو مل للمطالعة، ككاف ٫نرجها من تلك اٝنزانة كيكثر تأملها كالٌنظر فيها، ك 

 .4يقرأىا حّت قاـ إجبلالن ٟنا
اهتم باالشتغاؿ بالفلسفة إى التصٌوؼ إى عٌدة مضايقات ك  كقد تعرض ابن ٙنيس بسبب ميلو

 .5القاضي ابن ىدية القرشي هذه اٜنملة ضدٌ ى دكاف قائالزٌندقة كحوكم قضائيا، ك ك 
 
 
 
 :6 (ـ3711/هـ711ت )أبو عبد اهلل محمد بن منصور بن علي بن ىدية القرشي  -

                                                 
1
 .انظر ترٗنتو ضمن علماء مصر -  
اٞنقرم، نفػح الطيػب، . ، كالقصيدة من ُنر الكاملمن ليس يأمل أف يمر ببالها *طعم وصالها عجبا أيذكؽ : ة البيتتكمل - 2
 .305-303، ص 6ج 

 .305، ص 6اٞنقرم، اٞنصدر نفسو، ج  - 3
-384اٜنفنػػػاكم، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  ١215نمػػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 305اٞنقػػػرم، اٞنصػػػدر نفسػػػو، ص  - 4

385. 
بودكايػػػة، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  – 37فرحػػػات خوالػػػد، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  - 48-47طػػػاىر تػػػوات، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  - 5

135-142. 
النبػاىي، اٞنصػػدر السػػابق،  – 225ابػػن مػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 116، ص 1٪نػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػدر السػػابق، ج  - 6

 .194-193ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  – 134ص 
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كما " ثائق ذك بصر بالو كاف من أئمة الٌلساف كاألدب ك " الفهرم كىو من نسل عقبة بن نافع 
ط الزٌيا ي، كما توى قضاء اشتغل كاتبا للرسائل بديواف اإلنشاء ُب الببلكصفو ٪ني بن خلدكف، ك 

 :شرح رسالة ابن ٙنيس التلمسا ي اٌليت افتتحها بقولومساف، ككاف يشتغل بعلـو الٌلغة كالتاريخ، ك تل
 اٟناػػػمن ليس يأمل أف ٬نر بب          اٟناػػعجبا ٟنا أيذكؽ طعم كص

 1اٟناػػػمنها كٕننعين زكاة ٗن          اعةػػػى تعلة سإكأنا الفقًن 
 :نظم ابن ىدية كمن

 اػػجنيت هبا ٣نٌا جنيت الٌدكاىي          إٟني مضت للعمر سبعوف حٌجة
 2يل بر٘ني منك نعم الٌدكاىيا فجد          ك عبدؾ قد أمسى رىٌن ذنوبو

 :3( ـ3173/ىػ776ت )لساف الدين بن الخطيب  -

وسوعيا  حيث ٗنع يعد لساف الدين بن اٝنطيب من كبار علماء اٞنغرب اإلسبلمي، ، ككاف م    
، كإف اشتهر بكونو أديبا ككاتبا كشاعرا كمؤرخا، كقد لقب بذم  بٌن الكثًن من أصناؼ العلـو

كأخذ عن أجلة علماء اٞنغرب اإلسبلمي أمثاؿ أيب عبد اهلل ، ـ1713/ىػ713كلد سنة . الوزارتٌن
ب، كأيب عبد اهلل بن العواد كأيب اٜنسن القيجاطي كأيب القاسم بن جزم، كابن الفخار، كابن اٛنيا

جابر، كأيب الربكات بن اٜناج، كامب مرزكؽ اٝنطيب، كابن لب كالوزير الرندم، كأيب القاسم بن البناء، 
اإلحاطة ُب أخبار غرناطة، ، : لو ٠نموعة كبًنة من اٞنؤلفات منها. كاٞنقرم اٛند، كأيب القاسم الشريف

عبللة االغرتاب، كالكتبة الكامنة ُب أدباء اٞنائة  كر٪نانة الكتاب ك٤نعة اٞننتاب، كنفاضة اٛنراب ُب
الثامنة، كركضة التعريف بالنسب الشريف، كخطرة الطيف ُب رحلة الشتاء كالصيف، كأعماؿ األعبلـ 

  .      كغًنىا

 :4عبد الّرحمن بن خلدوف و أخوه أبو زكرياء يحي -

كلد عبد كلة اٜنفصٌية، ك صب سامية ُب الدٌ من أسرة عريقة ُب العلم، شغل بعض أفرادىا منا
، كدرسا على علماء تونس كَناية ـ1334/ھـ734كلد أخوه سنة ، ك ـ1332/ھـ732الٌر٘نن سنة 

                                                 
 .135الٌنباىي، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .116، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج  - 2
 .٢230نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  -.، ص ص كما يليها5اٞنقرم، نفح الطيب، ج  - 3
السػػػخاكم، الضػػػػوء  – 228-١227نمػػػد ٢نلػػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 1224-796ابػػػن خلػػػدكف، التعريػػػف، ص  - 4

حاجيات،  – 174حاجيات، أبو ٘نو، ص  – 339-273، ص 1الشوكا ي، البدر الطالع، ج  – 145، ص 4، ج البلمع
 .44-7، ص 1تقدمي كتاب بغية الركاد، ج 



- 175 - 

 

بد ، كبرع عاإلسبلميالكتابة ُب دكؿ اٞنغرب كتلمساف، كاٞنقٌرم كاآلبلي، كعمبل ُب مناصب اٜنجابة ك 
اٝنرب ُب ترٗناف العرب كديواف اٞنبتدأ ك "ذم ٚنٌاه ٫نو الٌ تار الٌر٘نن ُب العلـو النقلية كالعقلية كأٌلف اٞنقٌدمة ك 

أٌلف أخوه ٪ني تار٫نا لبين عبد ، ك "اصرىم من ذكم السلطاف األكربمن ععرب كالعجم كالرببر ك أياـ ال
توُب ىذا  األخًن  مقتوالن سنة ، ك "ذكر اٞنلوؾ من بين عبد الوادبغية الٌركاد ُب :" الواد ٚنٌاه 

بعدما صار من أشهر  ـ1406/ھـ 808بد الٌر٘ناف بالقاىرة سنة توُب أخوه عك  ـ1379/ھـ780
 .علماء اٞنغرب كاٞنشرؽ، ككاف لو اٜنضوة عند السبلطٌن اٞنماليك

 :1 (ـ3363/هـ 873ت )أبو عبد اهلل محمد بن العّباس العّبادي التلمساني  -

شرح ٗنل " ،"ية اإللقاُب تنزيو األنبياء عن فر  ىثقالعركة الو : "آليفوعامل ُب الفقو كالٌنحو، من ت
 .لك لو عٌدة فتاك  ،"تسهيل اٞنناؿ ُب شرح المية األفعاؿٓنقيق اٞنقاؿ ك "، "اٝنو٤ني
 :2 (ـ3393/هـ 899ت )أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد الجليل التنسي  -

ابن قاسم بن سعيد العقبا ي ك حافظ كمؤرخ كأديب، نشا بتلمساف كأخذ عن ابن مرزكؽ اٜنفيد ك 
ياف ُب بياف شرؼ بين نظم الٌدر كالعق": من تأليفو. انتفع بو الطبلبو كغًنىم، كتوى التدريس ك زاغ
 ."الطٌراز ُب شرح اٝنرٌاز" ،"و أبو ٘نو كقيل فيو من األمداحراح األركاح فيما قال" ،"زياف

 :العلـو العقلّية -1-1
اٜنساب كاٛنرب كاٞنقابلة تشمل العلـو العددية ك اإلسبلميكانت العلـو العقلٌية باٞنغرب 

لم الفلك كغًنىا، كعرفت ىذه العلـو اىتماـ بعض العلماء اٌلذين اختاركا عالطب كاٞننطق ك كذلك ك 
 :اجملاؿالتخٌصص فيها كالتعمق ُب دراستها كتدريسها، كاشتهر من العلماء ُب ىذا 

 :3(ـ3123/ىػ723ت )أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي  -

ّنراكش، كدرس على شيوخ اٞنغرب األقصى علـو الشريعة كالرياضيات  ـ1252/ىػ654كلد سنة 
كالتصوؼ كالطبيعيات ُب مراكش كفاس كأغمات، كالـز الشيخ أيب زيد اٟنزمًنم كتلقى منو الكثًن من 

تنبيو اٞنفهـو : "اٜنكمة، ككاف مشهودا لو ُب علم الفلك كعلـو اٜنكمة عموما، كألف كتبا كثًنة منها
كليات ُب اٞننطق "، "٢نتصر اإلحياء للغزايل"، "مراسم الطريقة ُب علم اٜنقيقة"، "العلـو ُب مدارؾ

                                                 
 .١226نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر  السابق، ص -223ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص -118التنبكيت، اٞنصدر السابق، ص - 1
 – 248ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص – 120، ص8السخاكم، الضوء البلمع، ج – 229التنبكيت، اٞنصدر السابق، ص - 2

 .21 – ١9نمود بوعياد، مقدمة ٓنقيق كتاب تاريخ بين زياف، ص - ١267نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص
 . ٢216نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 38كفاية احملتاج، ص/  83التنبكيت، نيل االبتهاج، ص  - 3
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، كما ألف ُب "رسالة ُب الرد على مسائل فقهية ك٤نومية"، ك"جزء ُب اٛنداكؿ كشرحو"ك" كشرحها
 .علم الفرائض كاٜنساب كخواص اٜنركؼ كاألكفاؽ كعلم الطلسمات كغًنىا

  :1 (ـ3116/هـ717ت)براىيم اآلبلي أبو عبد اهلل محمد بن إ -
در تعٌلم هبا على يد أيب اٜنسن التنسي، كغاأصلو  من  آبلة  باألندلس، كلد كنشأ بتلمساف ك  

خذ   عن  أيب  موسى  بن أٌٍب عاد إى تلمساف، ك  ارٓنل إى اٞنشرؽموطنو أثناء اٜنصار الطويل، ك 
اء ُب ببلط أيب اٜنسن اٞنريين، كتوى ُب طبقة العلم باٞنغرب األقصى عن ابن البناء، ٌٍب اندمجاإلماـ ك 

عبد الٌر٘ناف بن خلدكف، : أمثاؿ  ـ14/ٔنرٌج على يديو كبار علماء القرف الثامن اٟنجرمالٌتدريس ك 
كاف لو موقف كغًنىم، ك سعيد العقبا ي الكبًن، أبو عبد اهلل الٌشريف ك  ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنقٌرم

، ك اعتربٞنختصرات ُب العلم ك ارس كتأليف امن بناء اٞند مل يرتؾ  ذلك من أسباب ا٥نطاط العلـو
 .اآلبلي مؤلفات لكن آراءه ظهرت من خبلؿ كتابات تبلمذتو خاٌصة ابن خلدكف

 
 :2 (ـ3139/هـ 739ت )أبو عبد اهلل محمد بن علي بن الّنّجار التلمساني  -

بتة، كنبغ ُب بسس مساف كأخذ عن اآلبلي، كما  در بتل أأصلو من مرٌاكش، كلد كنش 
التعاليم، ٌٍب عاد إى موطنو كاشتغل بالتدريس، ٌٍب التحق بأيب اٜنسن اٞنريين، كتوُب اٞنعقوالت ك 

                                                                               .أبو اٜنسن بن الفٌحاـ ،أبو عبد الشريف، اٞنقٌرم الكبًن: بالطاعوف ُب تونس، كمن تبلمذتو

 : 3 (ـ33/هـ 8توفي أواخر القرف )أبو الحسن علي بن أحمد بن الفّحاـ  -
انتو اٌليت صنعها كىي عبارة عن ساعة عجيبة حسب جأخذ العلم عن ابن الٌنٌجار، كاشتهر ّنن 

 اٞنؤٌرخٌن، ككاف يزداف هبا قصر أيب ٘نو موسى الثا ي، ككانت تعرض أياـ االحتفاؿ باٞنولد الٌنبوم
 .4الشريف

                                                 
التنبكػػػيت، اٞنصػػػدر  – 120، ص 1٪نػػػي بػػػن خلػػػدكف، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج – 831 – 825خلػػػدكف، التعريػػػف، ص ابػػػن  - 1

 – 205 – 202، ص 6اٞنقػػػرم، نفػػػح الطيػػػب، ج – 214ابػػػن مػػػرمي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 248 – 245السػػػابق، ص 
-Bouali Sidi. 238 – 236ٝنضػػػر عبػػػديل، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  – 53حاجيػػػات، أبػػػو ٘نػػػو، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص 

Ahmed, un maître Maghrébin méconnu du XIII siècle, Al-Abili, Bulletin de la 

Société de Géographie d’Archéologie d’Oran, 1977 – 1978, p 8- 21. 
، حاجيػات، أبػو ٘نػو، اٞنرجػع السػػابق – 840ابػن خلػػدكف، التعريػف، ص  – 119٪نػي بػن خلػدكف، اٞنصػدر السػابق، ص  - 2

 .235ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  – 53ص 
 .179حاجيات، أبو ٘نو، ص  – 119، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج - 3
 .163-162التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 4
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  :1 (3361/هـ 867ت )أبو عبد اهلل محمد بن أحمد الحّباؾ  -

أرجوزة ُب : عامل ُب الفلك كاٜنساب كالفرائض، كىو أحد شيوخ اإلماـ السنوسي، كمن تآليفو 
 "شرح تلخيص ابن البٌناء"كلو أيضا  "بغية الطبٌلب ُب علم اإلسطرالب": علم اإلسطرالب ٚنٌاىا

 ."فرائضشرح التلمسا ي ُب ال"ك
 :2(ـ3333/ىػ837ت )شمعوف بن سماح بن دوراف الملقب براشباخ  -

تعود أصولو إى يهود األندلس، درس الرياضيات كعلم الفلك كتعمق فيهما، انتقل من ميورقة إى 
 .برشلونة ، ٍب ىاجر إى اٞنغرب األكسط كاستقر ُب مدينة اٛنزائر، كامتهن الطب

 (:ـ3332/ىػ836ت )إفراييم بن إسرائيل عنقاوة  -

يعود أصلو إى أسرة يهودية أندلسية عريقة، كيعد من أقطاب رجاؿ الدين كالطب، ىاجر من 
كاستقر بادئ األمر ُب مدينة ىنٌن، ٍب انتقل منها إى تلمساف،  ـ1392/ ىػ795إسبانيا سنة 

اء كعلج ابنة السلطاف أيب العباس أ٘ند بن أيب ٘نو الثا ي عندما عجز عن ذلك ٗنيع األطب
كأصبح بذلك مقربا من السلطاف كمستشارا بالببلط الزيا ي كٚنح بسببو لليهود باإلقامة داخل 
تلمساف، كيوجد ضر٪نو ُب مقربة اليهود ُني قباسة كإى جانبو قبور أفراد أسرتو، كعليو نصب 

 .3مكتوب عليو تاريخ مولده ككفاتو، كأصبح مزارا للتداكم كالتربؾ بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 يػالفصل الثان
                                                 

 .220-219ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 1
، ميالدي 31-33والثامن ىجري الموافق ؿ اليهود في المغرب اإلسالمي خالؿ القرنين السابع فاطمة بوعمامة،  - 2

 .173، ص 2011مؤسسة كنوز اٜنكمة، اٛنزائر، 
 .176، ص السابقفاطمة بوعمامة، اٞنرجع  - 3
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كتتمثػل . كالبيئػة الطبيعيػة الػيت ينمػو فيهػا العلػم كيزدىػر األكىفيها من دركس كىي بالتايل تشكل النػواة 
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مػػػن مػػػدارس كجوامػػػع كمػػػا شػػػيد مػػػن اٝنوانػػػق كاألربطػػػة  ئنشػػػأالتعلػػػيم ُب العصػػػر اٞنملػػػوكي فيمػػػا  أمػػػاكن
جوارىػا مكاتػب صػغًنة  إى، ككػاف  اللسػانية كالعلػـو العقليػةينية كالعلػـو كالزكايا، لتدرس فيها العلـو الد
 .القرٌاءة كالكتابة كشيءو من العلـو األكلية مع ٓنفيظ القرآف الكرمي ئملحقة لتعليم الصغار مباد

لطالػب كال يػرغم علػى ١نػددة لفيهػا سػن  يشػرتطككاف التعليم ُب ىذه اٞنراكز العلمية ٠نانان، كال 
 إى الطلبػػة أحػػرارا، بػػل كػػاف بعينػػو ُب علػػم مػػن العلػػـو، كال يكلػػف حضػػور درس معػػٌنلشػػيخ  االسػػتماع

كثػًن مػػن الشػيوخ علػػى   ، كقػد بػػدأ حػرصللرغبػة الشخصػػيةشػػيوخ كفقػان الدركس ك الػحػد بعيػد ُب اختيػػار 
بعػػض طبلهبػػم فمكنػػوا ٟنػػم مػػن مبلزمػػتهم، كػػذلك حػػرص بعػػض الطػػبلب علػػى شػػيوخهم فػػدأبوا علػػى 

 كأضػػحىالشػػيخ يػػورث علمػػو تلميػػذه  كأصػػبحجيػػل  إىا اخػػذ العلػػم ينتقػػل مػػن جيػػل مبلزمػػتهم، كهبػػذ
دكر التعلػيم ىػذه سياسػة عامػة للدكلػة مرسػومة كمقػررة بتخطػيط  إنشػاء يكػن ملك  .التلميذ ٫نلف شػيخو

مػػؤل ىػػؤالء كقػػد اهلل،  إىتقربػػان  إبرازىػػا١نػدد، كلكػػن كانػػت ىنػػاؾ رغبػػات فرديػػة للسػػبلطٌن يتنافسػػوف ُب 
ُب القػاىرة كحػدىا  ئ القػاىرة كغًنىػا هبػذه الػدكر كاقتػدل هبػم األمػراء كالرؤسػاء، فبلػغ مػا أنشػالسبلطٌن

مػػػن جوامػػػع كزكايػػػا كربػػػط كخوانػػػق كبيمارسػػػتانات  األخػػػرل٥نػػػو سػػػبعٌن مدرسػػػة فضػػػبلن عػػػن دكر التعلػػػيم 
 .كغًنىا

 :كفيما يلي تفصيل ىذه اٞنؤسسات
 :الجوامع و المساجد -3 – 3

اء اٞنساجد على نطاؽ كاسع ُب عصر اٞنماليك، كعرٌب عن ذلك القلقشندل انتشرت حركة بن      
فأكثر من أف تحصى وأعز من أف تستقصى، بكّل خط منها مسجد :" بقولو ُب مساجد القاىرة

 .1"أو مساجد لكّل منها إماـ راتب و مصلوف
ا 130غت كذكر اٞنقريزم أف عدد اٞنساجد اٌليت كانت تقاـ هبا اٛنمع بالقاىرة بل        .2مسجدن

ككانت مساجد مصر تؤدم كظيفتها اٞنعهودة كىي إقامة الصلوات كاٛنمع، إضافة إى الٌدكر الرتبوم 
 ، كالتعليمي، حيث رٌتب السبلطٌن كاألمراء اٞنماليك باٞنساجد اٌليت أنشؤكىا دركسنا ُب ٢نتلف العلـو

 .3كزكدكىا ِنزائن للكتب كأكقفوا عليها األكقاؼ
 :ع كاٞنساجد ّنصركأشهر اٛنوام

                                                 
 . 365، ص 3القلقشندل، صبح األعشى، ج - 1
 .245، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 2
، دار الوفػػاء، اإلسػػكندرية، ة الباقيػػة بمدينػػة القػػاىرةنظريػػة الوظيفػػة بالعمػػائر الدينيػػة المملوكيػػ١نمػػد عبػػد السػػتار عثمػػاف،  - 3

 .209-208، ص 2000
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 :الجامع العتيق بالفسطاط  -

كيقاؿ لو تاج اٛنوامع، كجامع عمرك بن العاص، كىو أٌكؿ مسجد أٌسس بالديار اٞنصرية بعد الفتح 
 .2، كعمل على إصبلحو اٞنماليك1ككاف بو زكايا يدرس فيها الفقو

 :جامع ابن طولوف  -

، 3ـ877/ھـ263سنة   القطائع مدينة   اء بن  أنشأه األمًن أبو العباس أ٘ند بن طولوف بعد     
كأكقف عليو عٌدة أكقاؼ كزكده ِنزانة للكتب، كظٌل ىذا اٛنامع ١نل اىتماـ من أتى بعد 
الطولونيٌن، كُب عصر الفاطميٌن زٌكده اٝنليفة اٜناكم بأمر اهلل ّنجموعة من اٞنصاحف كاشتملت 

 .4ٌية كالتاريخخزانة كتبو على اٞنؤلٌفات ُب العلـو الدينٌية كالعقل
( م1298-1296/ھـ 698-696)كُب عصر اٞنماليك قاـ السلطاف حساـ الدين الجٌن  

الدكادارم  بشٌد  عمارتو، فعٌمره ك قٌرر فيو  يبتجديده، ككٌلف األمًن سنجر بن عبد   اهلل الرب نل
 .5دركس الفقو كاٜنديث كالطبٌ 

 
بتعيٌن سبعة مدٌرسٌن للحنفية  م1367/ھـ 767كما قاـ األمًن يلبغا العمرم اٝناصكي سنة  

در٨نا كقدرنا من الطعاـ 40هبذا اٛنامع بعد ما ر٣ٌنو، كقٌرر لكٌل فقيو كطالب 
6. 

 :الجامع األزىر -

يعترب أعظم مسجد جامع ّنصر، بناه القائد جوىر الصقلي موى اٞنعز لدين اهلل الفاطمي بعد  
 .1ـ971/ھـ 361ـ، كفرغ منو سنة 969/ھـ 358بناء القاىرة سنة 

                                                 
، 11ابػػن كثػػًن، البدايػػة النهايػػة، ج – 199اٞنقدسػػي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 255-246، ص 2اٞنقريػػزم، اٝنطػػط، ج -  1

 .47-45ص 
، ص 1993كالنشػػر كالتوزيػػع، بػػًنكت، ، أكراؽ شػػرقية للطباعػػة 1حسػػن عبػػد الوىػػاب، تػػاريخ اٞنسػػاجد األثريػػة ُب القػػاىرة، ج - 2

47. 
الصػػػفدم، ٓنفػػػة ذكم األلبػػػاب، ص  – 55، ص 1ابػػػن خلكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف، ج – 245الكنػػػدم، كالة مصػػػر، ص   - 3

252 . 
، الػػػدار اٞنصػػػرية، تػػػاريخ المكتبػػػات بمصػػػر العصػػػر المملػػػوكيالسػػػيد السػػيد النشػػػار،  – 267، ص 2اٞنقريػػزم، اٝنطػػػط، ج - 4

 .82، ص 1993اىرة، اللبنانية، الق
 .72، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج  - 5
 .269، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 6
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ـ، بعدما صار ُب عهد اٝنليفة 991/ھـ381عاما من بنائو أٌسست مكتبتو سنة  20كبعد       
الفاطمي العزيز   باهلل   مؤٌسسة  تعليمٌية، كنقل إليو الكثًن من   اٞنصاحف كالكتب، كأضاؼ إليو 

طميوف أمر اإلشراؼ على ، كعهد الفا2اٝنليفة اٜناكم بأمر اهلل الكثًن من اجمللدات كانت بدار العلم
 .3مكتبة األزىر إى داعي الدعاة صاحب أعلى منصب ديين

، كُب عهد السلطاف 4كتعرض األزىر لتعطيل صبلة اٛنمعة بو منذ عهد صبلح الدين األيويب      
الظاىر بيربس البندقدارم عمل على إصبلحو كترميمو كعٌن لو الفقهاء كاحملٌدثٌن كالقراء كأقيمت بو 

م1266/ھـ 665ربيع أٌكؿ  18عة منذ اٛنم
5. 

ككاف يقيم باٛنامع األزىر الكثًن من الطلبة اٞنغرتبٌن من أ٥ناء العامل اإلسبلمي، قصدكا مصر       
طلبا للعلم، ككاف لكٌل طائفة منهم ركاؽ خاص هبم يعرؼ  باٚنهم، ككانت ىذه األركقة عامرة بتبلكة 

بعلـو  الفقو كالتفسًن كالنحو، ك٠نالس الوعظ كحلقات الذكر،  القرآف كدراستو كتلقينو، كاالشتغاؿ  
 .6ككاف أىل اٞناؿ ينفقوف عليو

 :الجامع الحاكمي -
ىػػو ثػػا ي مسػػجد أسػػس بالقػػاىرة زمػػن الفػػاطميٌن، أنشػػاه العزيػػز بػػاهلل بػػن اٞنعػػز الفػػاطمي سػػنة        
 .7ـ1003/ھـ 393ـ ك إٔنو اٝنليفة اٜناكم بأمر اهلل سنة 980/ھـ380

                                                                                                                                                         
ابػن خلكػاف، كفيػات األعيػاف،  – 200اٞنقدسػي، اٞنصػدر السػابق، ص  – 198تقي الػدين اٛنراعػي، اٞنصػدر السػابق، ص  - 1
عبػػد الػػرزاؽ أ٘نػػد،  – 534، اٞنرجػػع السػػابق، ص حسػػن إبػػراىيم -131، ص 28النػػويرم، هنايػػة األرب، ج – 120، ص 1ج

 .219اٞنرجع السابق، ص 
ـ، اشػتهرت بكوهنػا ضػمت أضػخم مكتبػة ّنصػر، ك كانػت 1004/ىػ 395أسست ُب عهد اٝنليفة اٜناكم سنة : دار العلم - 2

، ص 28ايػة األرب، جالنػويرم، هن -ـ 1171/ىػػ 567ك استمرت حّت ىدمها صبلح الػدين سػنة . تؤدم دكرنا تعليميا ك تربوينا
179 . 

 .83السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  - 3
 268-257، ص 12ابػن كثػًن، البدايػة ك النهايػة، ج – 626، ص 5ج – 174-172، ص 4ابن خلدكف، العػرب، ج - 4
 .258ابن طباطبا، اٞنصدر السابق، ص  –
 .135ص  ،30النويرم، هناية األرب، ج – 276-273، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 5
 .277-275، ص 2اٞنقريزم، اٞنصدر نفسو، ج - 6
، ص 28، هنايػة األرب، جالنػويرم – 360، ص 3القلقشندم، صبح األعشى، ج – 277، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  - 7

 . 237أ٘ند عبد الرزٌاؽ، اٞنرجع السابق، ص  – 539حسن إبراىيم، اٞنرجع السابق، ص  - 177
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ُب عهد اٞنماليك انتدب السلطاف الناصر ١نمد بن قبلككف األمًن ركن الدين بيربس ك   
ـ  بعد زلزاؿ ضرب مدينة القاىرة كأضٌر 1303/ھـ 703لتجديده كترميمو كعمارتو سنة  1اٛناشنكًن

 .2بكثًن من اٞنبا ي الدينية كالتعليمية
و دركسنا أربعة إلقراء الفقو على اٞنذاىب كًٌب ْنديد اٛنامع كأكقف عليو عٌدة أكقاؼ، كرٌتب في       

السنية األربعة كىي اٞنذىب اٞنالكي كالشافعي كاٜننفي كاٜننبلي، كدرسنا للحديث كجعل لكٌل درسو 
مدٌرسنا كعٌدة طلبة كزٌكده ِنزانة للكتب
3. 

 :جامع الظافر -
كموقعػػو ( ـ1148/ىػػػ543)كىػػو مػػن اٛنوامػػع الفاطميػػة، عىٌمػػرهي اٝنليفػػة الظػػافر بنصػػر اهلل سػػنة 

ىػػذا اٛنػػامع كاسػػتعمل  .4كسػػط السػػوؽ بالقػػاىرة ُب اٞنكػػاف الػػذم كػػاف يعػػرؼ قػػد٬نان بسػػوؽ السػػراجٌن 
 .5للتدريس ُب العهد اٞنملوكي

 :جامع الظاىر  -
ـ خػػارج القػػاىرة، كقػػد قػػاـ السػػلطاف برسػػم 1266/ىػػػ665اٞنلػػك الظػػاىر بيػػربس سػػنة  أنشػػأه
ف يكػوف علػى ١نرابػو قبػة علػى قػدر أب اٞندرسػة الظاىريػة ك يكوف بابو مثػل بػا أف إى كأشارىيئة اٛنامع 

كاٜنديػػد  كاألخشػػاب اآلالتحضػػر عمػػد الرخػػاـ مػػن سػػائر الػػببلد كجلػػب أ، ك 6قبػػة الشػػافعي ر٘نػػو اهلل
 .7كخصص لبنائو عددان كبًنان من اٞنهندسٌن كالبنائيٌن إليوكغًنىا 

ــــــ826: ت) راقػػػػػيك٣نػػػػػن تػػػػػوى تػػػػػدريس اٜنػػػػػديث فيػػػػػو ىػػػػػو العػػػػػامل احملػػػػػدث كيل الػػػػػدين الع / ھ
/ ھــ829: ت) ، ُب حٌن توى تدريس اٞنذىب اٜننفي ُب ىذا اٛنامع سػراج الػدين الكنػا ي8(م1423
 .1(م1426

                                                 
كاف من كبار األمراء اٞنماليك علػى عهػد اٞنلػك الناصػر، تسػلطن مػدة (: ـ1309/ىػ 709ت)نكًن ركن الدين بيربس اٛناش - 1

 .409-408، ص 17الذىيب، اٞنصدر السابق، ج. ٍب انقلبت األمور ضده ك قتل
 – 184، ص 1978، دار الػرتاث، بػًنكت، 2، جحسػن المحاضػرة فػي أخبػار مصػر و القػاىرةجبلؿ الػدين السػيوطي،  - 2

 .371-370السيوطي، تاريخ اٝنلفاء، ص  – 33، ص 14، البداية كالنهاية، ج ابن كثًن
 .278، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 3
 .125، ص2جاٝنطط،  ،مبارؾ -293، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 4
 .339، ص7ج، الذىب شذرات ،بن العمادا -111 – 101، ص1ج، البلمع الضوء ،السخاكم - 5
 .300 – 299،ص ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 6
 .120 - 115، ص ص1جاالنتصار،  ،بن دقماؽا - 7
 .173، ص7ج، الذىب شذرات ،بن العمادا  -81، ص1ج، اإلصر رفع ،بن حجرا - 8
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 :جامع السلطاف قالووف -
  ضمن مركب ضم اٞنارستاف م1285/ھـ684سنة الذم بناه السلطاف اٞننصور قبلككف  نسبة إى

 .2الفقو اٜننبليك الفقو اٜننفي ، كرتبت بو دركس القبةك درسة اٞنك 

 :جامع آؽ سنقر -
 إلقػراءنشػأ َنانبػو مكتبػان أ، ك أبػوابلػو ثبلثػة  م1327 /ھــ727سػنقر الناصػرم سػنة  آؽ أنشأه

كقد رتب فيو دركسان للفقهاء الشافعية ككيل خطابتػو الشػيخ مشػس  ،3كبىن َنواره مكانان ليدفن بو األيتاـ
 .4الدين ١نمد بن اللباف الشافعي

 :جامع الخطيري -
اٝنطػػًنم سػػنة  أيػػدمراألمػػًن عػػز الػػدين  أنشػػأهع ىػػذا اٛنػػامع بناحيػػة بػػوالؽ خػػارج القػػاىرة، يقػػ

َنػامع التوبػة كبػالغ  أيضػاكىو من ٣ناليك السلطاف الناصر ١نمد، كٚني ىذا اٛنػامع  م1336 /ھـ737
ُب عمارتػو كتػػأنق ُب رخامػػو ككضػػع فيػػو عػػدة شػػبابيك مػػن حديػػد تشػػرؼ علػػى النيػػل، كجعػػل فيػػو خزانػػة  

 .5كثًنة  أكقافاجليلة كرتب فيو دركسان للفقهاء الشافعية، كجعل عليو كتب 
 
 :جامع منجك -

كرتػب فيػو صػوفية يدرسػوف  م1350/ھــ751األمًن سيف الدين منجػك اليوسػفي سػنة  أنشأه
 .6(راتبان )الفقو كاٜنديث كقرر ٟنم ُب كل يـو طعامان كٜنمان كُب كل شهر معلومان 

 :جامع الملك الناصر حسن -
ىػذا اٛنػامع ّندرسػة السػلطاف حسػن كىػو ْنػاه قلعػة اٛنبػل، ابتػدأ السػلطاف عمارتػو سػنة يعرؼ 

ـــ757  حسػػب اٞنػػذاىب السػػنية،للمػػذاىب  دركس أربػػعدكره كعملػػو، كجعػػل فيػػو  كأكسػػع م1356 /ھ
 .7الشاـببلد كثًنة ُب مصر ك   أكقافاعليو  كأكقف

                                                                                                                                                         
 .109، ص6ج، البلمع الضوء ،السخاكم - 1
 .380، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 2
 .284، ص2جاٝنطط،  ،مبارؾ - 3
 .309، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 4
 .312، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 5
 .320، ص2جاٝنطط،  :اٞنقريزم  - 6
 .312، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 7
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 :جامع برقوؽ -
ضػػريح برقػػوؽ كتعلػػوه قبػػة ذات منظػػر ، يوجػػد فيػػو م1382/ھـــ784بنػػاه السػػلطاف برقػػوؽ سػػنة 

داخلػػي ذم ركعػػة كجػػبلؿ، كيشػػتمل ىػػذا اٛنػػامع علػػى منػػرب مػػن الرخػػاـ اٞننقػػوش كيعػػد مػػن ركائػػع الفػػن 
 .1العريب

 :يتمنأجامع  -
كبػػػىن  م1383/ھــــ785سػػػنة  البجاسػػػييػػػتمش أسػػػيف الػػػدين  أنشػػػأىامدرسػػػة  أمػػػره أكؿكػػػاف 

اٜنماـ اٞنعركؼ ُنماـ باب الوزير، كبو قبة  أيضا نشأأَنانبها فندقان تعلوه ساحة كحوض ماء للسبيل، ك 
 . 2اليـو إىمرتفعة، كلو منارة كشعائره مقامة 

 :أيناؿجامع  -
بعمارهتػا  أكصػى، أينػاؿمدرسة تعػرؼ ّندرسػة  أمره أكؿ، كاف اإلبراىيميباٛنامع  اآلفاٞنعركؼ 

رتػػب هبػػا سػػول قػػراء كمل ي م1392/ھـــ794السػػيفي فابتػػدئ ُب عملهػػا سػػنة  أينػػاؿاألمػػًن سػػيف الػػدين 
 . 3تناكبوا قراءة القرآف الكرمي على قربه

 :جامع الكردي -
سػػػػػتادار سػػػػػنة األمػػػػػًن ٗنػػػػػاؿ الػػػػػدين ١نمػػػػػود بػػػػػن علػػػػػي اإل أنشػػػػػأهكيعػػػػػرؼ باٞندرسػػػػػة احملموديػػػػػة، 

 . 4كرتب بو دركسان كعمل بو خزانة كتب م1395/ھـ797
 :الجامع المؤيدي -

دم الظاىرم رابع ملوؾ اٛنراكسة َنوار باب زكيلة أنشأه السلطاف اٞنؤيد أبو نصر شيخ احملمو       
ما عّمر في اإلسالـ :"، ككاف جامعنا فخمنا، قاؿ عنو ابن تغرم بردمم1416/ھـ819بالقاىرة سنة 

 .5"أكثر زخرفة وأحسن ترخيما منو، بعد الجامع األموي بدمشق
فعية كاٞنالكية كاٜننابلة، كأكقف عليو عٌدة أكقاؼ ُب مصر كالشاـ، ككانت تقاـ فيو دركس الشا      

٠نٌلد  500، كزٌكده ناصر الٌدين ١نمد بن البارزم كاتب السٌر بػ 1كدركس اٜنديث كالقراءات الٌسبع
 .2قيمتها ألف دينار

                                                 
 .89، ص2ج، الشاـ خطط ،مبارؾ - 1
 .283، ص2ج، الشاـ خطط ،مبارؾ -400، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 2
 .134، ص2ج، الشاـ خطط ،مبارؾ -401، ص2جاٝنطط،  ،اٞنقريزم - 3
 .134، ص2جخطط،  ،مبارؾ -395، ص2جٝنطط، ا ،اٞنقريزم - 4
 .310، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 5
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 :الكتاتيػػب -2 – 3
كانت الكتاتيب أك اٞنكاتب ُب مصر ملحقة باٞننشآت الدينية كالرتبويٌة األخرل، ككانت تؤدم        

ككاف الكٌتاب ُب الغالب يبىن ُب الطابق . مٌية كاجتماعٌية لصاّب األيتاـ من أبناء اٞنسلمٌنكظيفة تعلي
 .4مكاتب السبيل: لذلك كانت الكتاتيب تسمى 3الثا ي من اٞننشأة الدينٌية، كارتبط ذكره بالسبيل

كاٞنؤدب أك  الذين كانوا يقرركف هبا،  األيتاـ   أعداد  الحتماؿ ككانت ىذه اٞنكاتب متسعة       
كما أٜنق ببعضها مرافق أخرل كبعض اٝنزانات ٜنفظ أدكات الكتابة . العريف اللذاف يقوماف بالتعليم

 .5ك األلواح
ككاف التخطيط الداخلي للمكتب يتبلءـ مع الوظيفة اليت يؤديها، فقد كاف الكتاب يعلو السبيل       

ا، ككاف يصعد إليو عرب سلم دكف اٜناجة إى ٣نٌا جعلو شبو مستقل عن اٞننشأة اٌليت كاف ملحقا هب
اٞنركر داخل اٞننشأة خاصة مواضع الصبلة، ألٌف الصغار ال يتحرزكف من النجاسات كىو أمر أشار 

، كما أف ىذا االستقبلؿ جٌنب اٞننشآت الدينية اليت كانت تؤدم كظيفة الصبلة 6على كراىتو الفقهاء
 .7ًنىا الصبياف غالبا، خاصة عند قراءهتم بصوت مرتفعك الدركس كالتصوؼ، الضوضاء اليت كاف يث

كاف   8ككاف يتوى التدريس ُب الكتاتيب اٞنصرية اٞنؤدب أك العريف، ففي مدرسة خوند ترت      
لؤليتاـ هبا مؤدب يعلمهم القرآف الكرمي، ككاف ٩نرم ٟنم كٌل يـو من اٝنبز النقي ٙنسة أرغفة، كمبلغا 

م بكسوٌب الشتاء كالصيف، ككانت مصادر ذلك من غبلة األكقاؼ اٌليت  من اٞناؿ، كيقاـ لكٌل منه
 .9كانت ١نبسة على اٞندرسة

                                                                                                                                                         
 .7-6، ص 2ابن إياس، اٞنصدر السابق ، ج – 194، ص 2السيوطي، حسن احملاضرة، ج  - 1
 .329، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  - 2
أسػبلة "ٗنػاؿ الغيطػا ي، . عماريٌػة اٞنملوكيػة لتزكيػدىا باٞنيػاهالسبيل ك ٗنعهػا أسػبلة عبػارة عػن منشػأة كانػت ملحقػة باٞننشػآت اٞن - 3

 .162، ص 1984، جويلية 308، ع مجلة العربي، "القاىرة
 .54اٜنداد، اٞنرجع السابق، ص   - 4
 .347عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .114ابن سحنوف، اٞنصدر السابق، ص  - 6
 .349بق، ص عبد الستار عثماف، اٞنرجع السا - 7
، ص 2اٞنقريػزم، اٝنطػط، ج. ىي خوند تػرت اٜنجازيػة ابنػة السػلطاف الناصػر ١نمػد بػن قػبلككف، قامػت ببنػاء اٞندرسػة اٜنجازيػة - 8

382. 
 .383، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 9
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ككانت الكتاتيب تلقى العناية من السبلطٌن كاألمراء اٞنماليك، كمن األغنياء من أفراد اجملتمع    
ت ٢نٌصصة اٞنصرم، ككاف إنشاؤىا رغبة ُب الثواب كاستجبلبا للحسنات كاٝنًن، خاصة كأهٌنا كان

أليتاـ اٞنسلمٌن، لذلك كاف انتشارىا كاسعنا، ككاف بعضها يضم أعدادنا كبًنة من الصبياف، كذكرت 
من األيتاـ كانوا ُب كتاب  300اٞنصادر أف منارة إلحدل اٞنساجد ّنصر ٞنا سقطت أكدت ُنياة 

داخل اجملتمع  ما يدؿ على دكر الكتاتيب ُب إيصاؿ التعليم ألكرب عدد ٣نكن من الصبياف 1سبيل
 .اٞنصرم

 :المػػػػدارس – 3-1
كاف اٞنصريوف ُب عصر الفاطميٌن يستخدموف دار العلم كاٛنامع األزىر كمؤٌسسات تعليمية،        

ككانت ىذه اٞنؤٌسسات ّنثابة مراكز استخدمها اٝنلفاء الفواطم لنشر كترسيخ مذىب الشيعة داخل 
ح الدين األيويب بإبطاؿ مذىب الشيعة من مصر، كبدأ اجملتمع اٞنصرم، كُب عصر األيوبيٌن قاـ صبل

ـ  َنوار جامع عمرك بن العاص، 1170/ھـ566حربا فكرية كمذىبٌية ضٌدىم بإنشاء مدرستٌن سنة 
خٌصص إحدا٨نا كىي اٞنعركفة بالناصريٌة للفقهاء الشافعٌية، كخٌصص الثانية اٞنعركفة بالقمحية للفقهاء 

 .2اٞنالكية
اٌلذم  3صبلح الدين ُب سياستو ُب بناء اٞندارس بالعادؿ نور الدين ١نمود زنكيكقد اقتدل       

، ككاف بدكره قد أخذ ىذه التقليد من السبلجقة 4أٌسس بببلد الشاـ عٌدة مدارس للشافعية كاٜننفية
 .5الذين يعدكف أٌكؿ من استعمل اٞندارس لنصرة اٞنذىب السين ك ١ناربة مذىب الشيعة

                                                 
 .21بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 – 363، ص 2اٞنقريػػػزم، اٝنطػػػط، ج – 1099ف، ص ابػػػن خلػػػدكف، التعريػػػ – 688أبػػػو شػػػامة، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  - 2

 .363، ص 28النويرم، هناية األرب، ج
ىػػ ُنلػب ك تػوُب سػنة 511ىو اٞنلك نور الدين أيب القاسم ١نمود بن اٞنلػك األتابػك قسػيم الػدين أيب سػعيد زنكػي كلػد سػنة  - 3

، ص 12ابػن كثػًن، البدايػة ك النهايػة، ج. ذىبىػ، فتح دمشق ك بىن ألىلها اٞندارس ك اٞنسػاجد ك الػربط  ك كػاف حنفػي اٞنػ569
 .169، ص28النويرم، هناية األرب، ج – 277

سامي : ، تحاألعالؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ و الجزيرةعز الدين بن شداد، : حوؿ مدارس الشاـ ٬نكن الرجوع إى  - 4
الػػدارس فػػي تػػاريخ القػػادر النعيمػػي الدمشػػقي،  عبػػد – 199، ص 1956الػػدىاف، اٞنعهػػد الفرنسػػي للدراسػػات العربيػػة، دمشػػق، 

 .ك ما يليها 3، ص 1990، دار الكتب العلمية، بًنكت، 2، جالمدارس
مىن هبجت، اٞنرجع السابق، ص  -197-196اٛنراعي، اٞنصدر السابق، ص  – 6، ص13ابن كثًن، البداية ك النهاية، ج  - 5

129-131. 
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ليك على هنج األيوبيٌن ُب تدعيم مذىب السٌنة، كحركة بناء اٞندارس خدمة لذلك كسار اٞنما      
الغرض، كاستقرت اٞنذاىب السنية األربعة رٚنيا عندما قاـ الظاىر بيربس البندقدارم بتعيٌن القضاة 

 ، فأتاح ىذا القرار نوعا من اٞنساكاة بٌن ىذه اٞنذاىب، ككاف ذلك من الدكافع1من اٞنذاىب األربعة
اٟناٌمة لبناء اٞندارس ككذلك اٜناجة اٞناسة إى ٔنريج الشيوخ كالقضاة كالعلماء ُب اٞنذاىب السنية 

 .2األربعة لتدعيم موقف الٌدكلة ضد مذىب الشيعة
كأقبل سبلطٌن اٞنماليك كاألمراء كأصحاب  األمواؿ  على  بناء   اٞندارس  ُب القاىرة كاٞندف       

ابتنوا من اٞندارس ما مؤل األخطاط : "لقلقشندم عن ىذه اٜنركة بقولواٞنصرية األخرل، كعرٌب ا
، كأحصى اٞنقريزم ُب 4"كأٌما اٞندارس ّنصر فبل ٪نيط ُنصرىا لكثرهتا:" ، كذكر ابن بطوطة3"كشحنها

فضبل عن اليت  5خططو ستا كعشرين مدرسة بناىا األيوبيوف كانت جلها ال تزاؿ قائمة ُب عهده
 654-648) اٞنماليك منذ عهد السلطاف عز الدين أيبك الرتكما ي بنيت ُب عهد سبلطٌن

، حيث (ـ1516-1501/ھـ 922-906)كانتهاءنا بالسلطاف قانصوه الغورم  (ـ1256-1250/ھـ
مل ٫نل عهد سلطاف أك أمًن من إنشاء مدرسة أك مؤٌسسة تعليمٌية كاعتربت اٞندارس اٞنملوكٌية من 

 .6مظاىر السلطة ك شعارىا
ككانت ىذه اٞندارس أشبو باٛنامعات، ككانت بعضها ٢نٌصصة ٞنذىب فقهي معٌٌن، بينما كانت       

األخرل تشتمل على اٞنذاىب السنية األربعة، ككانت تدرس هبا العلـو الدينٌية، ٌٍب تطورت كصارت 
جعوف تدٌرس العلـو اللسانٌية كالعقلٌية، كأٜنقت بكٌل مدرسة خزانة كتب كاف اٞندرسوف كالطبلب ير 

 .7إليها للبحث كاالستقصاء
كقد اشتهرت الكثًن من اٞندارس ُب مصر اٞنملوكية، كسنقتصر على ذكر البعض منها مركزين       

على اٞندارس اٌليت كانت ٢نٌصصة للمذىب اٞنالكي أك اٌليت كاف الفقو اٞنالكي مدرجنا ُب برنا٠نها 

                                                 
 . 35، ص 4القلقشندم، صبح األعشى، ج - 1
 .143عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .364، ص 3القلقشندم، صبح األعشى، ج - 3
١نمد عبد اٞننعم العرياف، : ، تح1، جرحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب األمصار و عجائب األسفارابن بطوطة،   - 4

، بًنكت، : مراجعة  .56، ص 1996مصطفى القصاص دار إحياء العلـو
 .ك ما يليها 363، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 5
 .89السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  - 6
 .467، ص 1القلقشندم، صبح األعشى، ج - 7
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صة ك أٌف علماء اٞنغرب األكسط كانوا على مذىب الٌدراسي كمقٌررنا رفقة اٞنذاىب السنية األخرل، خا
 .مالك، ككانوا ُب تنقبلهتم إى مصر يتجهوف إى ىذه اٞندارس لتويل الوظائف العلمٌية أك لطلب العلم

 :المدرسة القمحية -

 566أنشأىا السلطاف صبلح الدين األيويب للفقهاء اٞنالكية َنوار اٛنامع العتيق ّنصر سنة  
كقف عليها قيسارية الوراقٌن ك أراضي من الفيـو تغل القمح فسيميت لذلك ، كأ1ـ 1170/ ھـ

، كرتب فيها أربعة مدٌرسٌن عند كٌل مدٌرس عٌدة طلبة ككانت أجل اٞندارس اٞنالكية، ككاف 2القمحية
، ككاف عبد الٌر٘نن بن خلدكف ٣نٌن توى التدريس هبا ٞنا ارٓنل ١3نصوؿ القمح مصدر ٕنويلهم الرئيسيٌ 

 .4مصرارٓنل إى 
 :المدرسة العادلية -

، ككانت عامرة كخٌصصها 5(ـ 1218/ھـ 615ت )أنشأىا اٞنلك العادؿ أبو بكر بن أيوب   
 .6للفقهاء اٞنالكية

 :المدرسة الفاضلية -

بالقاىرة، كأكقفت على الفقهاء الشافعية ك اٞنالكٌية، ككاف فيها قاعة ھـ  580بنيت سنة  
ككانت تضم مكتبة ضخمة . 7أبو  القاسم بن الشاطيب ناظم الشاطبيةلئلقراء، ك ٣نٌن أقرأ فيها اإلماـ 

كما كاف   م1298/ھـ 694ضخمة ُب سائر العلـو ذىبت كٌلها ألٌف الطلبة باعوىا ُب غبلء سنة 
 .8ملحقا هبا كتاب لؤليتاـ

 :المدرسة الصاحبية -

                                                 
2
 .363، ص 28النويرم، هناية األرب، ج  – 688أبو شامة، اٞنصدر السابق، ص   -  
 .1099ابن خلدكف، التعريف، ص  - 2
 .364، ص 2ج اٞنقريزم، اٝنطط،  - 3
 .1099ابن خلدكف، الٌرحلة، ص  - 4
الصػػفدم، ٓنفػػة ذكم  – 79، ص 13ابػػن كثػػًن، البدايػػة ك النهايػػة، ج  – 28ابػػن نظيػػف اٜنمػػوم، اٞنصػػدر السػػابق، ص   - 5

 .9، ص 29النويرم، هناية األرب، ج – 406األلباب، ص 
 .365، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج   - 6
بػن أيب القاسػم خلػف بػن أ٘نػد الػرعيين الشػاطيب الضػرير، مصػنف الشػاطبية ُب القػراءات السػبع، كلػد ىو أبػو القاسػم بػن فػًنة  - 7

ابػن كثػًن، البدايػة ك . ىػػ 590توُب سػنة . باألندلس ك ارٓنل إى مصر ك كاله القاضي الفاضل مشيخة اإلقراء ّندرستو 530سنة 
 .229 – 228، ص 1911ف، دار اٞندينة، مصر، الصفدم، نكت اٟنمياف ُب نكت العميا – 10، ص 13النهاية، ج 

 .366، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج   - 8
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قفا على الفقهاء بالقاىرة، كجعلها ك  2صفي الدين عبد اهلل بن شكر 1أنشأىا بالقاىرة الصاحب      
 ـ1357/ ىػ758الفقهاء اٞنالكية، كرتب ٟنا درسنا للنحو كجعل ٟنا خزانة كتب،  كقد جٌددت سنة 
ككاف أبو   العباس    3أياـ اٞنلك الناصر حسن بن ١نمد بن قبلككف،  كصارت تقاـ هبا صبلة اٛنمعة

العلمية هبذه  الدركس الفقهية كاجملالس   حضو  على  يداـك   أ٘ند   بن   ١نمد  بن  مرزكؽ
 .4اٞندرسة
 :المدرسة الظاىريّة -

ـ، ككاف 1263/ھـ 660بناىا بالقاىرة السلطاف الظاىر بيربس البند قدارم، بدأ فيها سنة       
 .5السلطاف قد رتب كقفها قبل بنائها

، اجتمع أىل العلم ك حضر القراء، ك جلس أىل ـ1263/ھـ662صفر  15كُب يـو األحد       
 إيوانو الذم خصصا لو ك افتتحت اٞندرسة رٚنيا من قبل السلطاف ُب يـو مشهود، ك الدركس كٌل ُب

 :6أنشد لذلك الشعراء كثًنا من القصائد، من ذلك قوؿ الشاعر أيب اٜنسن اٛنزار
 7كمن يتغػاى ُب الثواب ك ُب الثنا        أال ىكػػذا يبين اٞندارس من بىن            

، ككاف يدٌرس هبذه ا       ٞندرسة الفقو كاٜنديث كالقراءات، ككاف هبا خزانة كتب مشلت ٢نتلف العلـو
كبين َنانبها مكتبا لتعليم األيتاـ كتاب اهلل، ككانت من أجل مدارس القاىرة، لكن تقادـ عهدىا 

 .8، ككاف نظرىا بيد اٜننفية تارة كبيد الشافعية تارة أخرلـ15/ھـ9كساء حاٟنا خبلؿ القرف 
 :صوريةالمدرسة المن -

                                                 
النػػػويرم، هنايػػػة  –أصػػػلو ُب الٌلغػػػة الصػػػديق ك ىػػػو مػػػن ألقػػػاب الػػػوزراء اٞنػػػدنيٌن الٌػػػذين اختصػػػوا بػػػو دكف العسػػػكريٌن : الصػػػاحب - 1

 .93، ص 30النويرم، ج . 422، ص 30األرب، ج 
ػا مالكيػا ُب عهػد األيػوبيٌن ٍب تػوى الػوزارة 622ة ىػ ك توُب سن 548كلد سنة  - 2 -371، ص 2اٝنطػط، ج. ىػ، ك كػاف فقيهن

372. 
 .371، ص 2اٝنطط، ج  - 3
 .395، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج  - 4
يػػػزم اٞنقر  – 177بيػػػربس الػػػدكادر، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 121 – 120، ص 7ابػػػن تغػػػرم بػػػردم، النجػػػـو الزاىػػػرة، ج  - 5

النػويرم،  – 242، ص 13ابن كثًن، البداية ك النهاية، ج  – 378، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  – 504، ص 1السلوؾ، ج
 .93، ص 30هناية األرب، ج 

ابن . ىػ ك ترؾ ديواف شعر 695ك توُب سنة  601أديب ك شاعر، كاف أحد فحوؿ شعراء العصر اٞنملوكي األٌكؿ، كلد سنة  - 6
 .346 – 345، ص 7ـو الزاىرة، ج تغرم بردم، النج

 .118بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  - 7
 .379، ص 2اٝنطط، ج – 544، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج  - 8



- 190 - 

 

  ـ1285-1283/ھـ684-682أنشأىا السلطاف اٞننصور قبلككف األلفي الصاٜني بٌن سنيت       
، كرتب هبا دركسا على 1ضمن مركب معمارم كاف يضم البيمارستاف كالقبة إضافة إى ىذه اٞندرسة

نهم ٙنسة ، ك عٌن لكٌل درس مدرسا لو كٌل شهر مائتا درىم كثبلثة معيدين لكٌل م2اٞنذاىب األربعة
، كنظم هبا التدريس 3ٙنسة ك سبعوف در٨نا، كٙنوسا طالبا ٟنم كٌل شهر سبعمائة كٙنسوف در٨ننا

ّنوجب كثيقة كقفية، ككاف لكٌل مذىب إيواف خاص بو، كاختص الركاؽ األ٬نن من إيواف القبلة 
 .، كزكدىا ِنزانة للكتب4َنلوس الفقهاء اٞنالكية( الركاؽ اٛننويب الشرقي)

 :صريةالمدرسة النا -

، كأكملها السلطاف الناصر ١نمد بن 5أنشأىا السلطاف العادؿ زين الدين كتبغا اٞننصورم 
، ككانت للفقهاء على اٞنذاىب األربعة، ك جعل هبا خزانة كتب ـ1303/ ھـ703قبلككف سنة 

 .6كأكقف عليها عٌدة مواضع ّنصر، ككانت من أجل اٞندارس العامرة بالقاىرة
 :المدرسة المنكوتمرية -

بناىا األمًن سيف الدين منكوٕنر اٜنسامي الذم كاف من ٣ناليك اٞننصور حساـ الدين  
 هبا  درسا قٌرر   ، م1298/ ھـ698سنة  كتوُب  م1296/ ھـ696الجٌن، كتوى نيابة السلطنة سنة 

للمالكية كأسند التدريس فيو للشيخ مشس الدين ١نمد بن أيب القاسم بن عبد السبلـ التونسي  
ك٣نن دٌرس هبا فقو  7كما جعل هبا درسا للحنفية كخزانة كتب، كجعل عليها كقفنا بببلد الشاـ،  الكياٞن

أيب اٛنود داككد بن سليماف  (8)( م1461/ ھـ863ت )فقو اٞنالكية اإلماـ العبلمة الفرضي اٜنساب 
 .سليماف بن حسن التلمسا ي

                                                 
 .182-109إٚناعيل اٜنداد، اٞنرجع السابق، ص : للمزيد من التفصيل حوؿ الرتكيبة اٞنعماريٌة ٟنذه العمائر انظر دراسة - 1
عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب،  – 190، ص 2السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 380-379، ص 2ط، جاٞنقريزم، اٝنط - 2
 .867، ص 5ج
 .49إٚناعيل اٜنداد، اٞنرجع السابق، ص  - 3
 .50اٞنرجع نفسو، ص  - 4
 .28-27، ص 14ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج . كاف من كبار اٞنماليك اٞننصور قبلككف، حكم مدة ًب عزؿ  - 5
السػػػػيوطي، حسػػػػن  – 209-208، ص 8ابػػػػن تغػػػػرم بػػػػردم، النجػػػػـو الزاىػػػػرة، ج  – 380، ص 2اٞنقريػػػػزم، اٝنطػػػػط، ج - 6

 .363، ص 3القلقشندم، صبح األعشى، ج  – 190، ص 2احملاضرة، ج 
 .388-387، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  - 7
ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص .  ك أفػػّت ك درس ىػػػ  ك أخػػذ عػػن قاسػػم العقبػػا ي ٍب ارٓنػػل إى مصػػر822كلػػد بتلمسػػاف سػػنة  - 8

101. 
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 :المدرسة المسلمية -

/ ھـ776ت )بن مسلم البالسي  أنشأىا أحد كبار التجار كىو ناصر الدين ١نمد 

، كمل يتٌمها، فوٌصى بتكملتها، كأفرد ٟنا ماال كأكقف عليها دكرنا كأرضا ك اشرتط أف يكوف (م1375
 .1فيها مدٌرس مالكي كمدٌرس شافعي، كمؤدب أطفاؿ

 
 

 :المدرسة الجمالية -

-1407/ھـ 811-810فيما بٌن  2أنشأىا بالقاىرة األمًن ٗناؿ الدين يوسف اإلستدار 
، كقٌرر التدريس فيها للمالكية الشيخ مشس الدين ١نمد بن البساطي، كما كاف هبا دركس ـ1408

للحنفٌية كاٜننابلة، كدرس للحديث كالتفسًن، ككاف   لكٌل   مدٌرس  طائفة  من  الطلبة، كأجرل لكٌل 
   شهريا،   درىم 300كاحد ثبلثة  أرطاؿ من اٝنبز يوميا كثبلثوف  در٨نا شهريا، كجعل لكٌل مدٌرس 

كفراشٌن، كأكقف عليها عٌدة أكقاؼ، ككانت هبا مكتبة من أشهر  3كقومة كمؤذنٌن  إماما  هبا   رٌتب 
ىدمها الناصر فرج بن برقوؽ  ـ1409/ىػ812كُب سنة . أشهر اٞنكتبات اٞندنية ُب العصر اٞنملوكي

 .4كأقاـ على أنقاضها مدرستو الناصرية
 :المدرسة الظاىرية البرقوقيةى -

ـ، ككانت فريدة 1386-1384/ھـ 788-786أنشأىا السلطاف الظاىر برقوؽ بٌن عامي  
ُب ضخامتها، كقٌرر فيها أربعة من اٞنذاىب، كشيخ  تفسًن كشيخ   إقراء، كشيخ حديث كشيخ ميعاد 

                                                 
 .401، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
. لفظ من أصل فارسي مقسم إى أستاذ ك دار، ك كاف موضوع االستدارية التحػدث ُب أمػر بيػوت السػلطاف كٌلهػا: االستادار - 2

 .20، ص 4القلقشندل، صبح األعشى، ج
ة الوظػائف، ك  مػن بينهػا كظيفػة الصػبلة،  ك  قػد  أٌدت  بعػض  اٞنػدارس  كظيفػة  اٞنسػجد أك كانت اٞندرسػة اٞنملوكيػة متعػدد  - 3

 .143-139اٞنسجد اٛنامع  عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص 
 .176-175، ص 4السلوؾ، ج – 402-401، ص 2اٞنقريزم، اٞنخطط، ج - 4
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،  2، ك عٌٌن فيها لتدريس اٞنالكية عبد الٌر٘ناف بن خلدكف1بعد صبلة اٛنمعة، كجعل هبا خزانة كتب
 .3ٌرس هبا داككد بن سليماف بن حسن التلمسا يكما د
 :المدرسة األشرفية برسباي -

ـ  1426-1423/ھـ829-826أنشأىا  السلطاف   برسبام  الدقماقي  الظاىرم  سنة   
بالقاىرة، ككانت ضمن مركب ضٌم تربة كجامعنا، ككاف ىذا  السلطاف ١نسنا للطلبة كالقراء كالفقهاء، 

كزكدت ىذه اٞندرسة . من مٌدة أشهر اٜنج ٔنرج كظيفتو ُب اٞندرسة عنوكاشرتط أف من غاب أكثر 
أحد  (ـ1442/ھـ846ت )، كعٌن لتدريس اٞنالكية هبا الشيخ عبادة بن علي اٞنالكي 4ِنزانة للكتب

 .أقطاب اٞنذىب اٞنالكي بالديار اٞنصرية ُب عصره
 :المدرسة األشرفية قايتباي -

قايتبام احملمودم، اٌلذم كاف كثًن اإلنشاءات اٞنعمارية، بناىا السلطاف األشرؼ أبو النصر  
 . 5كبىن عٌدة مدارس عرب عٌدة مدف مصريٌة، كأكقف عليها خزائن للكتب

 :المدرسة الغورية -

-1501/ھـ922-908أنشأىا السلطاف قانصوه الغورم أكاخر عصر اٞنماليك بٌن عامي  
 .6ت ك اٞنصاحفـ، ككاف هبا خزانة كتب ضمت الكثًن من اٞنؤلفا1516

كمل يقتصر إنشاء اٞندارس على القاىرة فحسب، بل أنشأت الكثًن منها ُب معظم اٞندف اٞنصرية،  
اٞندرسة السلفية كالعمادية  كالسراجية ك : مدرسة منها  25ففي  اإلسكندرية  كحدىا  سجل  بناء  

ٙنس  2السيفية، كُب إدفوالبانياسية كالنجمية ك : ثبلث  مدارس  ىي  1، ككاف  بأسواف7العادلية
 .4مدرسة، كجٌددت بدمياط عٌدة مدارس 16 3مدارس، كُب قوص

                                                 
حسػن عبػػد الوىػػاب،  – 12، ص 3كم، الضػػوء البلمػػع، جالسػخا – 113، ص 12ابػن تغػػرم بػردم، النجػػـو الزاىػػرة، ج  - 1
 .193، ص 1ج
 .1107عبد الٌر٘نن بن خلدكف، الرحلة، ص  - 2
 .101ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص   - 3
 .9، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 4
السػػيوطي،  – 311-310، ص 6ابػػن تغػػرم بػػردم، اٞننهػػل الصػػاُب، ج – 8-7، ص 8ابػػن العمػػاد، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 5

 .251، ص 1حسن عبد الوىاب، ج - 393تاريخ اٝنلفاء، ص
 .68-52، ص 4ابن إياس، اٞنصدر السابق، ج - 6
ك بػػػىن ابػػػن  – 308-307، ص 12ابػػػن كثػػػًن، البدايػػػة ك النهايػػػة، ج – 141-١138نمػػػود زيتػػػوف، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  - 7

 .410، ص 7اٞننهل، ج –رية مدرستو ككقف عليها أكقاؼ كثًنة احملدث ك الفقيو باإلسكند( ـ1331/ ىػ 731ت )الدماميين 
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 :الخوانق و الربط و الزوايا -3-3
كاف انتشار التصٌوؼ ّنصر ُب عصر اٞنماليك من اٞنميزات ك الظواىر اٌليت اتصفت هبا اٜنياة   

ا، ككاف صبلح الدين األيويب قد الدينٌية، كساعدت عٌدة ظركؼ ُب انتشار ىذه الظاىرة كاتساع نطاقه
عمل على إدخاؿ نظاـ اٝنانقاكات إى مصر كاستغل التصوؼ ُب مشركعو للقضاء على اٞنذىب 

كأٌدت أحداث العامل . 5الشيعي، غًن أٌف التصٌوؼ ظٌل ىادئا كمل يشتد تياره إاٌل ُب عصر اٞنماليك
ية إى مصر أين كجدكا مناخنا مناسبنا اإلسبلمي ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب إى ىجرة كثًن من مشايخ الصوف

، ك االستعداد الذم كاف عند أفراد اجملتمع اٞنصرم لتلقي 6خاصة رعاية كاىتماـ سبلطٌن اٞنماليك هبم
 .7تعاليم الصوفية كتقبل آرائهم كمذاىبهم اٞنختلفة فاندفع الكثًنكف إى الدخوؿ ٓنت لواء اٞنشايخ

وانق كالربط كالزكايا مراكز لنشاطهم كتعليم مذاىبهم ككاف الصوفية ُب مصر يتخذكف من اٝن  
ألتباعهم، كاٝنوانق أك اٝنانقاكات ٗنع خانقاه ىي لفظ فارسي األصل معناه بيت الصوفية، كقد 

 .8ـ11-10/ھـ5-4أحدثت ُب العامل اإلسبلمي خبلؿ القرف 
و كاٜنديث ككانت اٝنوانق عبارة عن  دكر عبادة  كعلم،  حيث كاف  يدٌرس  فيها الفق  

كالقراءات كالتصوؼ، كما كانت مأكل للوافدين من الغرباء على مصر، كمراكز إشعاع ثقاُب ّنا حىوىتو 
 .9من مكتبات ككتب ُب شّت العلـو

                                                                                                                                                         

. إحػػدل مػػدف الصػػعيد علػػى ضػػفة هنػػر النيػػل الشػػرقية، ككانػػت مػػن اٞنراكػػز التجاريػػة اٞنهمػػة علػػى حػػدكد النوبػػة كبػػبلد السػػوداف - 1
 .241، ص2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج -199-197، ص1اٞنقريزم، اٝنطط، ج -55االدريسي، اٞنصدر السابق، ص

 .71، ص1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج. من مدف صعيد مصر ُب الصحراء - 2
ابػػن بطوطػػة،  -236، ص1اٞنقريػػزم، اٝنطػػط، ج. مػػن أكػػرب مػػدف الصػػعيد كمركػػز ْنػػارم كزراعػػي، ككانػػت مقػػر كالة الصػػعيد - 3

 .70، ص1اٞنصدر السابق، ج
 .49-28، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 4
 .163عثماف، اٞنرجع السابق، ص  عبد الستار - 5
 .367ك ص  263، ص 5ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 6
 .163-162عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص  - 7
 .414، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 8
، 1997مكتبة مدبويل، القاىرة، ، 1، جخانقاوات الصوفية في مصر في العصرين األيوبي والمملوكيعاصم ١نمد رزؽ،  - 9

 .23-21ص 
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كما كاف ٟنا طاقم إدارم مكٌوف من شيخ اٝنانقاه كإمامها، كناظرىا كمدٌرسو اٞنذاىب،   
على خدمة الطلبة كالوافدين، ككاف لكٌل موظف منهم كاٞنعيدكف كخازف الكتب، كغًنىم من القائمٌن 

 .1أجره
ككانت أٌكؿ خانقاه أسست ّنصر ىي خانقاه سعيد السعداء بالقاىرة، كتعرؼ أيضا   

، ككى عليها شيخا ككقف ـ1173/ھـ 569بالصبلحية، أنشأىا السلطاف صبلح الدين األيويب سنة 
 .2عليها بستانا كقيسارية

تقي الدين : ٢نٌصصة لدراسة اٞنذىب الشافعي، ك٣نٌن توى التدريس هبا ككانت ىذه اٝنانقاه  
بن رزين، كتقي الدين بن دقيق العيد، ك برىاف الدين اٝنضر السنجارم، كتقي الدين بن بنت األعز 

، ككاف ىؤالء اٞنشايخ من أقطاب العلماء 3كهباء الدين بن تقي الدين السبكي كابن حجر العسقبل ي
كتدريسها   ابلطٌن اٞنماليك، ٣نٌا يدؿ على أ٨نية ىذه اٝنانقاه كأف إسناد مشيختهّنصر ُب عصر س

 .كاف ال يصح إالٌ للمربزين من العلماء
خانقاه،  22ذكر اٞنقريزم بالقاىرة كحدىا تشرت اٝنوانق انتشارنا كاسعنا، ك كُب عهد اٞنماليك ان  

 : ككاف أشهرىا
 :الخانقاه البيبرسية -

، ككصفها ـ1309-1306/ھـ709-707لدين بيربس اٛناشنكًن سنة اأنشأىا األمًن ركن 
رباطنا كبًننا كقٌبو  بىن َنانبهابالقاىرة بنياننا كأكسعها مقدارنا كأتقنها صنعة ك  اٞنقريزم بأهٌنا أجل خانقاه

من اٛنند، كرٌتب بالقٌبة درسا للحديث النبوم،  100بالرٌباط ك  صوُب، 400قٌرر فيها لضر٪نو، ك 
 .5كاف عبد الٌر٘نن بن خلدكف ٣نٌن توى مشيختها، ك 4الشاـه اٝنانقاه عٌدة أكقاؼ ّنصر ك ٟنذككانت 

 :خانقاه سرياقوس -

بن قبلككف، كجعل الشماؿ، أنشأىا السلطاف الناصر ١نٌمد  تقع ىذه اٝنانقاه خارج القاىرة ناحية
، ككميلىت ـ1323/ھـ723ُب فيها مائة خلوة ٞنائة صوُب، كبىن َنانبها جامعنا، كبىن هبا ٘ناما كمطبخا 

                                                 
 .415، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
، 2السػػيوطي، حسػػن احملاضػػرة، ج – 364، ص 3القلقشػػندم، صػػبح األعشػػى، ج – 415، ص 2اٞنقريػػزم، اٝنطػػط، ج  - 2

 .364، ص 28النويرم، هناية األرب، ج – 231عاصم رزؽ، اٞنرجع السابق، ص  – 257-256ص 
 .261-257، ص 2، حسن احملاضرة، جالسيوطي - 3
 .135-131، ص 1حسن عبد الوىاب، ج – 417-416، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .1138ابن خلدكف، التعريف، ص  - 5
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سكن النٌاس حوٟنا راء ك القضاة كمشايخ اٝنوانق، ك ، كافتتحها السلطاف مع  األمـ1325/ھـ725ُب 
 .2لٌقب شيخ ىذه اٝنانقاه بشيخ الشيوخ، ك 1حٌق صارت بلدة كبًنة

 :الخانقاه الشيخونية -

درس  يقاـ هبا ، ككاف3ـ1355/ھـ756أنشأىا األمًن الكبًن شيخو العمرم الناصرم سنة   
لبة، كاشرتط طك  القراءات كالفقو  على  اٞنذاىب األربعة، ككاف لكٌل  درس شيخاٜنديث كالتفسًن ك 

 .4كظيفة التصوؼعليهم حضور الدرس  ك 

 :الخانقاه الظاىرية -

، ككاف  ٟنا عٌدة  ـ1386-1384/ھـ788-786أنشأىا  اٞنلك  الظاىر  برقوؽ  سنة   
كعلـو  لطبلب ُب فقو اٞنذاىب األربعةكاٞنعيدين كا الشيوخ كاٞندرسٌنأكقاؼ، ككانت تزخر بالكتب ك 
 .5اٜنديثالتصوؼ كالقراءات كالتفسًن ك 

 
 :الخانقاه الناصرية فرج -

، ككانت أضخم خانقاه ـ1460-1398/ھـ813-801أنشأىا السلطاف فرج بن برقوؽ سنة   
قامة الصلوات، ككمدرسة ّنصر مساحة كأكثرىا نفقة، كبنيت على شكل مسجد فسيح األرجاء إل

للعلـو الشرعية كخانقاه للصوفية كتربة للعائلة الربقوقية ككتاتيب لتعليم األيتاـ، كأصبحت نواة مدينة 
 .6ناشئة

 :الخانقاه األشرفية برسباي -

                                                 
، 1ابػن بطوطػة، اٞنصػدر السػابق، ج – 441، ص 2أبػو الفػداء، اٞنصػدر السػابق، ج – 420، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
 .61ص

 .84، ص 9ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 38، ص 4ج, األعشى القلقشندم، صبح - 2
كػػاف مػن كتابيػػة اٞنلػػك الناصػر، ك كػػاف لػو دكر كبػػًن ُب األحػػداث ( ـ1357/ىػػ 758ت )ىػو شػػيخو بػن عبػػد اهلل الناصػػرم  - 3

 33، ص 3يزم السلوؾ، جاٞنقر  – 257، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج –السياسٌية ُب أكاخر عهد اٞنماليك البحرية 
 .183، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج –
 .145، ص 2السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 420، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .486، ص 2عاصم رزؽ، اٞنرجع السابق، ج – 12، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 5
 .538، ص 2ؽ، اٞنرجع السابق، جعاصم رز  – 168، ص 12ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج  - 6



- 196 - 

 

، ككانت تلي ـ1431/ھـ835بالقرافة الشرقية سنة  1أنشأىا السلطاف األشرؼ برسبام   
الدينٌية كالفقهٌية حيث األ٨نٌية، ككانت مزكدة ّنكتبة زاخرة باٞنصنفات اٝنانقاه الناصرية فرج من 

 .2التار٫نٌية كاٞنصاحف كالربعات الشريفة، ككانت تقاـ هبا دركس الفقو على اٞنذاىب األربعةكالٌلغويٌة ك 
 :الخانقاه الغورية -

-1503/ھـ910-909أنشأىا السلطاف قانصوه الغورم أكاخر عهد  اٞنماليك سنة    
 .                3اٞنصاحفنة كتب ضمت الكثًن من اٞنصنفات ك ، ككانت هبا خزاـ1504

ىو بيت الصوفية أيضا، دار كاف يسكنها أىل طريق اهلل، ك ىو أٌما الرٌبط فهي ٗنع رباط، ك     
 .4كىو من اٞنرابطة أم لزـك الثغر

الشاـ كاٞنناطق اٌليت كانت ُب  ككانت الرٌبط منتشرة على ثغور الٌدكؿ اإلسبلمٌية خاصة ُب ببلد   
اٜنياة الركحٌية، لكن كبعد أف ضعف يٌن، كانت ْنمع بٌن حياة اٜنرب ك جهاد مستمر ضٌد الصليب

اٝنطر الصلييب باٞنشرؽ أخذ الرباط يفقد طابعو اٛنهادم كتغلبت عليو الصفة الدينٌية، كساعد انتشار 
 .5الرٌبط كٓنويلها إى دكر الصوفية التصوؼ ُب عصر اٞنماليك على إ٩ناد اٞنربٌرات لبقاء

كحٌّت بعض السيدات تبعهم ُب ذلك األمراء بلطٌن اٞنماليك بإنشاء الرٌبط، ك كقد اىتم س  
 :رباطا منها 12أحصى اٞنقريزم بالقاىرة خرل للنساء، ك أللٌرجاؿ ك  كجدت أربطةالٌصاٜنات، ك 

 :رباط البغدادية -

اٛنليلة تذكار بام خاتوف ابنة اٞنلك الظاىر بيربس ، بنتو الٌست سبالقرب من خانقاه سرياقو   
للشيخة الصاٜنة زينب بنت أيب الربكات اٞنعركفة ببنت البغداديٌة، فأنزلتها بو  م1285/ ھـ684سنة 

 .6تفٌقههنىن ك تذٌكر كاف بو شيخة تعظ النساء ك كمعها النساء اٝنًنات، ك 
 :رباط ابن سليماف -

                                                 
. ـ، ك ُب عهده فتح اٞنماليك جزيرة قربص1438-1421/ىػ 841إى  824سيف الدين أبو النصر برسبام، حكم من  - 1

 .9، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج
 .229، ص 1حسن عبد الوىاب، ج – 617-603، ص 2عاصم رزؽ، اٞنرجع السابق، ج - 2
، ص 2عاصػم رزؽ، اٞنرجػع السػابق، ج -1115ابن خلدكف، التعريػف، ص  – 268، ص 4لزىور، جابن إياس، بدائع  ا - 3

742-744. 
 .427، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
عبػػػد الفتػػػاح  – 183-182عبػػػد السػػػتار عثمػػػاف، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  – 100، ص 1عاصػػػم رزؽ، اٞنرجػػػع السػػػابق، ج - 5

 .168عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص 
 .428، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 6
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م أ٘ند بن سليماف بن أ٘ند بن إبراىيم بن أيب اٞنعايل خارج باب زكيلة بالقاىرة، عرؼ باس  
بن العباس الرحيب البطائحي الرفاعي شيخ الفقراء األ٘ندية الرفاعية بديار مصر 

 .1(م1292/ھـ691:ت)

 :رباط ابن أبي منصور -

/ ھـ682)نسبة إى الشيخ صفي الدين اٜنسٌن بن علي بن أيب منصور الصوُب اٞنالكي   

 أىل اهلل على يد الشيخ أيب العباس أ٘ند بن أيب بكر اٛنزار التجييب اٞنغريب ة، سلك طريق(م1283
 .2ككاف رباطو بقرافة مصر

 :رباط اآلثار -
 3خارج مصر، كاف مطبٌل على هنر النيل، قٌرر فيو اٞنلك األشرؼ شعباف بن حيب بن ١نمد بن قبلككف

ف ٟنم نفقة ككقف ككاف بو خزانة  عنده عٌدة طلبة ككادرسا للفقهاء الشافعية كجعل لو مدٌرس ك م
 .4كتب
كاف أصلها مسجدنا صغًننا للصلوات ٌٍب تطور فهي الركن من البيت أك اٞنسجد، ك أٌما الٌزكايا   
تداخلت ، ك ىي على العمـو دار الصوفية، كما 5صارت توازم اٝنانقاه باٞنشرؽهومها ُب اٞنغرب ك مف

فها ُب مصر سيما  بعد ما أصبحت كظائالزاكية التداخلت تعاريف كٌل من اٝنانقاه كالرٌباط ك 
 .6مل تعد التفرقة كاضحة بٌن ىذه اٞنصطلحاتاٞنملوكية متشاهبة، ك 

كانت الزاكية تنشئ ُب ٞنملوكي كنوع من منشآت التصوؼ، ك كقد انتشرت الزكايا ُب العصر ا  
الظاىر  الغالب برسم شخص معٌن لينقطع فيها للعبادة، مثاؿ ذلك زاكية الشيخ خضر اليت أنشاىا

أنزؿ هبا الشيخ خضر بن أيب موسى اٞنهرا ي العدكم، اٌلذم توُب يربس البند قدارم خارج القاىرة ك ب

                                                 
ابػػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػات األكليػػػاء، ص  – 55، ص 1ابػػػن خلكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف، ج – 428، ص 2اٞنقريػػػزم، اٝنطػػػط، ج - 1

417. 
 .428، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 2
 24، ص 11النجـو الزاىرة، ج ابن تغرم بردم، –ىػ ككاف ١نبا للعلماء ك الفقهاء ك أىل اٝنًن  778إى  764حكم من  - 3
 .248-234، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 83، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج –
 .429، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .413ابن مرزكؽ، اٞنسند، اٞنصدر السابق، ص  - 5
 .169م، اٞنرجع السابق، ص عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصر  – 103-102، ص 1عاصم رزؽ، اٞنرجع السابق، ج - 6
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ىي ، كزاكية الركراكي خارج القاىرة، ك 1كاف للظاىر بيربس اعتقاد كبًن فيوك  ،ـ1277/ھـ676سنة 
تو  هبا ككاف  فقيها   مالكيا   منسوية للشيخ اٞنعتقد أيب عبد اهلل ١نمد الركراكي اٞنغريب اٞنالكي، إلقام

كزاكية اٛنعربم نسبة إى الشيخ برىاف الدين  2(م1393/ ھـ 794:ت)متصديا ألشغاؿ اٞنغاربة 
ككاف ٩نلس  (م1288/ ھـ687:ت)إبراىيم بن معضاد بن شداد بن ماجد اٛنعربم اٞنعتقد الواعظ 

 .3شعرركاية اٜنديث كيشارؾ ُب الطب، كما كاف ينظم الفيها  للوعظ  ك 
 :مؤسسات أخرى -3-1

 :البيمارستانات -3-1-3

اٞنرضى، كاختصرت ر داكىي كلمة  فارسية  معربة  تعين  البيمارستانات ٗنع بيمارستاف    
مل تكن ىذه اٞنؤٌسسات خاصة بعبلج ّنثابة كليات الٌطب اٜنديثة، ك  كانت، ك 4فصارت مارستاف

ت ذاتو مكانا ، فكانت ُب الوقاٞنرضى فقط، بل كانت تدرس الطب على أيدم أساتذة متخصصٌن
 .5التطبيقٌيةللٌدراسة النظرية ك 

إنشاء البيمارستانات كتزكيدىا بطاقم طيٌب كباألدكية  علىكقد حرص  سبلطٌن   اٞنماليك   
 .6الكتب البٌلزمة، ُب إطار اىتمامهم برعاية الٌصحة العاٌمة للمجتمع اٞنصرمك 
 :من أشهر البيمارستانات ّنصرك 

 :الطولوني  البيمارستاف -

                                                 
الكتيب، فػوات الوفيػات،  – 431ف ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج  – 277-276، ص 7ابن تغرم بردم النجـو الزاىرة، ج - 1
النػويرم، هنايػة األرب،  – 278، ص13ابػن كثػًن، البدايػة كالنهايػة، ج - 431ابن اٞنلقن، طبقات األكليػاء، ص-10، ص 2ج
 .376، ص30ج
 .134، 12ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 433ف ص 2، اٝنطط، جاٞنقريزم - 2
السيوطي،  – 163، ص 1ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 376-374، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج - 3

 - 31، ص 13ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج – 399، ص5ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 30، ص 1حسن احملاضرة، ج
ابػػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػات الوليػػػاء، ص  – 174-173، ص 1الشػػػعرا ي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج – 434، ص 2اٞنقريػػػزم، اٝنطػػػط، ج

412. 
، دار الرائػػػد العػػػريب، بػػػًنكت، تػػػاريخ البيمارسػػػتانات فػػػي اإلسػػػالـأ٘نػػػد عيسػػػى بػػػك،  – 405، ص 2اٞنقريػػزم، اٝنطػػػط، ج - 4

 .4، ص 1981
 .93-92سعيد عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص  – 101سابق، ص السيد النشار، اٞنرجع ال - 5
 .93عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص  - 6
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كأكقف ، 1ـ871/ھـ259ىو أٌكؿ بيمارستاف أنشئ ُب مصر، أنشأه أ٘ند بن طولوف عاـ   
استمر ُب كظيفة حٌّت عصر اٞنماليك ِنزانة كتب إلقامة دركس الٌطب ك  زكدهعليو عٌدة أكقاؼ ك 

 .2واٛنراكس
 :البيمارستاف المنصوري -

، كأكقف عليو ـ1284/ھـ683فيو سنة  أنشأه السلطاف اٞننصور قبلككف األلفي الصاٜني، بدأ  
اف لو كك. 3مكاننا ٩نلس فيو رئيس األطباء إللقاء درس الطبقاؼ كثًنة، كجعل بو خزانة كتب ك أك 

ما ٪نتاجو من األدكية، ك موظفٌن يقوموف بصيانتو فضبل عن األطباء طاقم إدارم يضبط مصاريفو ك 
بخا كصيدلٌية ة بالٌنساء، كأٜنق بو مطاٞنعاٛنٌن، ك كاف بو قاعات حسب األمراض، ك قاعة خاص

 .4األشربةلصناعة األدكيٌة ك 
كاشرتط السلطاف اٞننصور عند بنائو االنشغاؿ فيو بعلم الطب، كتعيٌن شيخ مدٌرس من   

 .5اٜنكماء األطباء يكوف عاٞنا بالٌطب
"  :كتيبقاؿ عنو الكقد كصف الكثًن من اٞنؤرخٌن كاٛنغرافيٌن ىذا اٞنارستاف كأشادكا بو، ك   

... كُب القاىرة بيمارستاف كبًن: " كصفو اٜنسن الوزاف بقولو، ك 6"اٞنارستاف العظيم الذم مل يكن مثلو
ٗنيع ما ٪نتاج التسهيبلت كالعبلجات الطبٌية ك  ىو مفتوح للجميع ٩ند فيو اٞنريض كلٌ ك ... كبًن
و كقد أعٌد فيو من فيعجز الواصف عن ١ناسن ...أٌما اٞنارستاف ك : " ككصفو ابن بطوطة بقولو. 7"إليو

 .8"األدكيٌة ما ال ٪نصر، يذكر أٌف ٠نباه ألف دينار كٌل يـواٞنرافق ك 
 :البيمارستاف المؤيدي -

                                                 
ابػن تغػرم بػردم، النجػـو الزاىػرة،  – 343، ص 3القلقشػندم، صػبح األعشػى، ج – 243الكندم، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .66، ص زكي حسن، الفن اإلسبلمي -112د الرزٌاؽ، اٞنرجع السابق، ص أ٘ند عب – 101، ص 4ج
 .405، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 2
القلقشػػػػندم، صػػػػبح  – 327-326، ص 7ابػػػػن تغػػػػرم بػػػػردم، النجػػػػـو الزاىػػػػرة، ج – 406، ص 2اٞنقريػػػػزم، اٝنطػػػػط، ج - 3

 .83عيسى بك، اٞنرجع السابق، ص  – 365، ص3األعشى، ج
 .407-406، ص 2طط، جاٞنقريزم، اٝن - 4
 .139-121-56اٜنداد، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .270، ص 2الكتيب، فوات الوفيات، ج - 6
 .207-206، ص 2الوزاف، اٞنصدر السابق، ج - 7
 .56، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 8
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، كجعل لو أكقافا، ك ٞنا م1420-1418/ ھـ 823-821أنشأه السلطاف اٞنؤيد شيخ سنة   
 .1جامع تعطل ٍبٌ سكنو طائفة من العجم ٍبٌ ٓنوؿ إى مسجد ـ1421/ھـ 824مات اٞنؤيد سنة 

 
 :الّترب و القباب -3-1-2

كثًننا على قد حرصوا  ٌن اٞنماليك لدفنهم بعد موهتم، ك كىي األماكن اٌليت كاف ٫نصصها سبلط  
القباب ّنصر ىو أهٌنا مل تكن ٠نٌرد مدافن، بل ًب استغبلٟنا إقامة ىذه اٞننشآت، كاٌلذم مٌيز الرتب ك 

لتواب، لذلك عملوا على جعلها مكاننا للتعليم، حيث كاف منشئوىا يقصدكف من كراء ذلك جلب ا
الدين، لذلك كانت تلحق هبا مكتبات القرآف بشكل متصل، كأف تكوف ُب خدمة العلم ك لقراءة 

 .2تشمل على بعض الكتب الدينٌية
القبة اٞننصورية اٌليت أنشأىا السلطاف : كمن أشهر القباب اٞنملوكٌية اٌليت أٌدت كظيفة التعليم  

للحديث  كآخر ُب التفسًن خٌصها بدرس  ك  ـ،1285-1284/ھـ684-683ة اٞننصور قبلككف سن
، ك قبة 4تربة السلطاف برسبام الدقماقي الظاىرم اٌليت أكقف عليها خزانة كتب ، ك 3ميعاد للتصوؼك 

 .5قبة الناصر ١نٌمد بن قبلككف اليت أنشأىا َنوار مدرستو الناصريٌة
 :المكتبػػػػات- 3-6

ُب مصر اٞنملوكية،  فوجدت اٞنكتبات اٝناٌصة كاٞنكتبات تبات ازدىرت حركة   إنشاء اٞنك  
 .العاٌمة ك مكتبات اٞنؤٌسسات التعليمٌية

ككاف سبلطٌن اٞنماليك حريصٌن على االحتفاظ ِنزانة كتب جليلة القدر بقلعة اٛنبل مقٌر   
، ككاف معظم 6العلـو اٞنختلفةوعة كبًنة من الكتب ُب اٞنعارؼ ك السلطة اٞنركزيٌة، كانت تضم ٠نم

                                                 
 .311-310، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 408، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
زكػػي ١نمػػػد حسػػن، فنػػػوف اإلسػػػبلـ، ص  -107السػػيد النشػػػار، اٞنرجػػع السػػػابق، ص  – 380، ص 2اٞنقريػػزم، اٝنطػػػط، ج - 2

 .39، ص ١2000نمود أ٘ند، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، القاىرة، : ، ترالعمارة العربية بمصركلفرد جوزؼ دللي،  -153
، ص 1السػػػػلوؾ، ج -380، ص 2اٞنقريػػػػزم، اٝنطػػػػط، ج – 327-325، ص 7ابػػػػن تغػػػػرم بػػػػردم، النجػػػػـو الزاىػػػػرة، ج - 3

 . 53اٜنداد، اٞنرجع السابق، ص  -725
 .9، ص 3السخاكم، ضوء البلمع، ج - 4
 .1043، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 5
 .73السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  - 6



- 201 - 

 

األمراء ٬نتلكوف خزائن كتب ُب قصورىم، مثل األمًن تغرم برمش سيف الدين اٛنيبليل الناصرم 
 .1(ـ1449/ھـ852: ت)
القضاة كحٌّت عاٌمة الشعب اٞنصرم أحيانا مكتباهتم اٝناٌصة كما كاف لدل العلماء كالفقهاء ك   

 .يرجعوف إليها للقراءة ك التأليف
تعليمٌية على اختبلؼ أنواعها مزكدة باٞنكتبات، فقد تطلبت كظيفة ككانت اٞنؤٌسسات ال  

لبلزمة اٌليت ٪نتاجها األساتذة كالطبلب للٌدرس كالبحث، لذلك كانت اٛنوامع التعليم توفًن الكتب ا
ب كالقباب مزكدة ِنزائن البيمارستانات كحٌّت الرتٌ كاٞندارس كالزكايا كالرٌبط كاٝنوانق ك  اٞنساجدك 

ٔنل مؤٌسسة تعليمٌية من مكتبة مزكدة باٞنراجع العلمٌية كالفقهية اٞنوٌجهة لبلستفادة منها  ملللكتب، ك 
 .2ُب إطار النشاط الثقاُب الكبًن اٌلذم كانت تشهده مصر ُب عصر سبلطٌن اٞنماليك

موظفوف، منهم خازف الكتب اٌلذم كاف يضطلع للمكتبات اٞنملوكٌية نظم خاٌصة ك ككاف   
 .3تسيًن طاقم اٞنكتبة كفق شركط معٌينة لئلعارةلكتب كحفظها ك تناء اباإلشراؼ على اق

 :التعليػػػم -2

كاف التعليم ُب مصر اٞنملوكٌية متاحنا لعاٌمة أفراد الٌشعب اٞنصرم، ك حٌّت اٞنماليك أنفسهم    
كاف اٞنكاف اٝندمة ُب اٛنيش أك ُب الببلط، ك كانوا ٪نضوف بنصيب من التعليم قبل التحاقهم ب

ٍبٌ يتعلموف  الشرائع ُب اٞنرحلة األكى،ؽ، كفيو كانوا يتعلموف القرآف كاٝنط ك خٌصص لذلك ىو الطبااٞن
التنشئة أك اٞنؤدب اٌلذم يعٌلم الكتابة ك فنوف اٜنرب الحقا، ككاف يشرؼ عليهم الفقيو الفركسٌية ك 

 .4الدينٌية
 :التعليم بالكتػػاب -2-3

ـ من أكالد اٞنسلمٌن فقط، ككاف يشرؼ على كانت الكتاتيب اٞنملوكٌية ٢نٌصصة لؤليتا  
، أٌما عن طريقة التدريس بالكتاتيب فقد أشار ابن خلدكف إى اختبلفها 5تعليمهم اٞنؤدب أك العريف

كاٌلذم ينقل لنا :"... قاؿ عن تعليم الولداف ُب  مصراألمصار بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، ك  اختبلفها ُب
ط، بل نو  ُب زمن الشبيبة، كال ٫نلطونو بتعليم اٝنأٌف عنايتهم بدراسة القرآف كصحف العلم  كقواني

                                                 
 .34-33، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 1
 .ك ما يليها 80لسابق، ص السيد النشار، اٞنرجع ا - 2
 .113النشار، اٞنرجع السابق، ص   - 135-132عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص  - 3
 .18 -16عبد اٞننعم ماجد، دكلة سبلطٌن اٞنماليك، ص  - 4
 .57، ص 2001، نوفمرب 516، ع مجلة العربي، "اٞنعلم"نقوال زيادة،  - 5
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معلموف لو على انفراده، كما تتعلم سائر الصنائع، كال يتداكلوهنا ُب لتعليم اٝنط عندىم قانوف ك 
مكاتب الصبياف، كإذا كتبوا ٟنم األلواح فبخط قاصر عن اإلجادة، كمن أراد تعلم اٝنط فعلى قدر ما 

 .1"طلبو كيبتغيو من أىل صنعتو  يسنح لو بعد ذلك من اٟنمة ُب
أف يعلمو السور القصار من القرآف بعد أف يتعلم ط على اٞنؤدب أف يرتفق بالصغًن ك كقد اشرت   

ما يستحسن من اٞنراسبلت،  عقائد الٌسنن ٌٍب أصوؿ اٜنساب ك  اٜنركؼ كيضبطها بالشكل، ٌٍب يتعٌلم
ينهوف عن إى الصبلة، كربِّ الوالدين، ك  فةاألخبلؽ اٜنميدة إضاما يتعٌلم الصبياف بعض العادات ك ك

 .2العادات السيئة دكف إفراط ُب التأنيب ٞنضرتو
كىو ما يقابل اٝنتمة ُب " اإلصرافة"كإذا أًٌب الصيٌب حفظ القرآف احتفل بو احتفاال كاف يسمى   

منشدين يسًن أمامو بقية الصبياف ككذلك الصيٌب، كيركب على فرس، ك اٞنغرب، فتزين أرض اٞنكتب 
يتقاضى قدرنا من اٞناؿيسلم اللوح ألـ صاحب اإلصرافة ك حٌّت يصلوف إى بيتو فيدخل اٞنؤدب ك 

3. 
ككاف الصيب اٌلذم يظل باٞنكتب حٌّت البلوغ دكف أف ٪نفظ القرآف يصرؼ ليحٌل ١نٌلو أحد   

 .4صغار األيتاـ
 :التعليم العالػػػي -2-2

ة اٌليت أنشئت ّنصر ُب عهد اٞنماليك ك نقصد هبا كاف يتم ُب اٞنؤٌسسات التعليمٌية الكثًن   
اٛنوامع كاٞنساجد كاٞندارس كاٝنانقاكات كالبيمارستانات، ككاف طبلب العلم يقصدكف ىذه 
اٞنؤسسات ٞنا كانت توفره من أساتذة متخصصٌن ُب اٞنيادين العلمية اليت كانوا يريدكف التخصص 

، كقد حدد علماء عصر اٞنماليك ٠نموعة من 5لكسوةفيها، ككذلك لتوفرىا على اٞنسكن كالطعاـ كا
ُب أصوؿ التخصصات العلمية اليت كانت تدرس باٞنعاىد التعليمية العليا، كٕنثلت على اٝنصوص 

دد علم الع العلـو الشرعية، العلـو اللغوية، العلـو الطبيعية، علم اٟنندسة، علم اٟنيئة،: سبعة ىي
 .6ياسة كاألخبلؽالعلـو العملية كالس كاألرٕناطيقي،

                                                 
 .1040ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 1
عبد الستار عثماف،  –151سعيد عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، ص  – 1043 -1042ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 2

 .149-145اٞنرجع السابق، ص 
 .15-14ىػ، ص 1394، اٞنكتب اإلسبلمي، بًنكت، مختصر منهاج القاصدينأ٘ند بن قدامة اٞنقدسي،  –
 .152م، ص سعيد عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصر  - 3
 .اٞنرجع نفسو، الصفحة نفسها - 4
 .139-136عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص - 5
 .480-470، ص1القلقشندم، صبح األعشى، ج - 6
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ككاف الطلبة يتموف أحد التخصصات العلمية باإلجازة اليت كانت ٕنكنهم من التصدم   
 .1فيو التدريس الفن الذين أجيزك 

ككاف يشرؼ على الطلبة ُب اٞنعاىد العليا طاقم تدريس كاف ٫نتاره السلطاف شخصيا، ككانت   
ا باٝنلع، كعين اٞنماليك بالعلماء من ذكم كظيفة التدريس جليلة القدر، ككاف ٫نلع على صاحبه

 .2الكفاءة كالفضل كالعلم من أىل اٞنذاىب السنية األربعة اٞنعتمدة
 :الحركة العلمّية وأعالمها -1

ؤٌسسات انعكست حركة إنشاء اٞن
، رعاية السبلطٌن اٞنماليك للعلم كالعلماء إ٩نابيا على اٜنركة العلمٌية ّنصرالثقافٌية كالتعليمٌية ك 

ليف كبرزت ظاىرة تأليف اٞنوسوعات، فازدىرت أصناؼ العلـو خاصة الشرعية منها، ككثرت التآ
.اشتهر الكثًن من العلماء ُب عٌدة ٔنصصات علمٌية فيما يعرؼ باٞنوسوعيةك 

  

 :العلػػـو الدينيّػػة – 1-3
من ره لصاحبها العلماء ُب مصر نظرنا ٞنا كانت توفالدينٌية تلقى رعاية الطبلب ك  كانت العلـو  

التدريس، كما أهٌنا كانت تعترب من مركز ُب اجملتمع كالٌدكلة، كتقلد مناصب القضاء كالفتيا ك 
االجتماعٌية كاالقتصاديٌة كحٌّت ا أل٨نيتها ُب اٜنياة الدينٌية ك الضركريات اٌليت على  الفرد  تعلمه

 .السياسٌية
علـو : ىية ٔنصصات تكمل بعضها بعضا ك  عدٌ ككانت العلـو الدينٌية أك الشرعٌية مقٌسمة إى  

 .3علم الكبلـ كاٛندؿ أصولو،علـو الفقو ك  القرآف كما يتبعها من التفسًن كالقراءات، علـو اٜنديث،

                                                 
 .481اٞنصدر نفسو، ص - 1
 .145-144عبد الفتاح عاشور، اٞنرجع السابق، ص -387، ص1ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 2
أبػػػو حامػػػد الغػػػزايل،  – 474-470، ص 1القلقشػػػندم، صػػػبح األعشػػػى، ج – 838-782قدمػػػة، ص ابػػػن خلػػػدكف، اٞن - 3

اإلتقاف في جبلؿ الدين السيوطي،  – 4-3، ص 1937، اٞنكتبة التجارية الكربل، مصر، 1، جالمتسصفى من علم األصوؿ
ألفيػة السػيوطي ين السػيوطي، جبلؿ الػد - 30-25، ص 1996سعيد اٞنندكه، دار الفكر، بًنكت، : ، تح1، جعلـو القرآف

بػن قدامػة، اٞنصػدر   –ك مػا يليهػا  2، ص1934أ٘نػد ١نمػد شػاكر، دار الرجػاء، اٛنزائػر، : ، تصحيح ك شػرحفي علم الحديث
 .9السابق، ص

١نػػي الػػدين عبػػد الر٘نػػاف، دار الفكػػر : ، تػػح2، طالمنهػػل الػػروي فػػي مختصػػر علػػـو الحػػديث النبػػويبػػدر الػػدين بػػن ٗناعػػة،  -
 .29، ص 1986دمشق، 
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كانت الديار اٞنصرية مركزنا اة الدينٌية، ك كتأثر تدريس ىذه اٞنواد كالتخصصات باٛنو العاـ للحي  
ا للمسلمٌن من صبحت قاعدة للخبلفة العباسيٌ لنشاط   ديين   كبًن،  خاٌصة  بعدما أ ة، كمقصدن

 .اٞنغرباٞنشرؽ ك 
ككانت آثار التشيع ال زالت قائمة أكائل عصر اٞنماليك رغم اٛنهود اٌليت بذٟنا األيوبيوف قبلهم   

 .1لتدعيم مذىب الٌسنة عقب إسقاط اٝنبلفة الفاطمٌية
ء على آثار اٞنذىب الشيعي، ففي سنة كاتبع سبلطٌن اٞنماليك سياسة كاضحة اٞنعامل للقضا  

قاـ السلطاف الظاىر بيربس البندقدارم بتحرمي أم مذىب ما عدا اٞنذاىب السنٌية  ـ1264/ھـ665
األربعة، كمل تعد تقبل شهادة ك ال يرشح للقضاء أك اٝنطابة أك اإلمارة أك التدريس إاٌل إذا كاف 

 :ىي ك  2الٌشخص من أتباع أحد اٞنذاىب السنٌية اٞنعتمدة
 :المذىب المالكي -

كانت مصر أكالن على مذىب مالك قبل أف ،  ك 3(ىػ179ت )نسبة إى اإلماـ مالك بن أنس      
 .4يدخلها اإلماـ الشافعي

 :المذىب الشافعي -

 .5ھـ 204نسبة إى اإلماـ أيب عبد اهلل  الشافعي اٞنتوَب ّنصر سنة       
 :المذىب الحنفي -

اٌلذم دخل مذىبو مصر   ، ك 6(ھـ 150ت ) حنيفة النعماف بن ثابت نسبة إى اإلماـ أيب       
 .1ُب عهد الٌدكلة اإلخشيديٌة

                                                 
الصفدم، ٓنفة ذكم األلباب، ص  - 343، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج – 688أبو شامة، اٞنقدسي، اٞنصدر السابق، ص  - 1

 .362، ص 28النويرم، هناية األرب، ج – 380-385
 .134، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج  - 2
، ص 1ابن العماد، شذرات الذىب، ج  - 17الديباج، ص ابن فرحوف، – 439، ص 1ابن خلكاف، كفيات األعياف، ج - 3

تػػػاريخ فػػػؤاد سػػػزكٌن،  – 55-٢48نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 96، ص 2ابػػػن تغػػػرم بػػػردم، النجػػػـو الزاىػػػرة، ج – 289
 .120، ص ١1978نمود فهمي أبو الفضل، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، القاىرة، : ، تر2، جالتراث العربي

 .203-202اٞنصدر السابق، ص اٞنقدسي،  - 4
ابن كثًن، البداية ك النهاية،  – 9، ص 2ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 447، ص 1ابن خلكاف، كفيات األعياف، ج - 5
 .165، ص 2فؤاد سزكٌن، اٞنرجع السابق، ج – 227ابن فرحوف، الديباج، ص  – 251، ص 10ج 

ابػػػػن خلكػػػػاف، كفيػػػػات  – 322، ص 1958دار بػػػػًنكت، بػػػػًنكت،  -، دار صػػػػادر  7، جالطبقػػػػات الكبػػػػرىابػػػػن سػػػػعد،  - 6
 – 227، ص 1ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 107، ص 10ابن كثًن، البداية ك النهاية، ج – 163، ص 2األعياف، ج
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   :المذىب الحنبلي -

ك اٌلذم كاف مذىبو  منشرنا بقٌوة ُب ببلد  2(ھـ 241ت )نسبة إى اإلماـ أ٘ند بن حنبل       
 .3قرف السابع اٟنجرمالشاـ ك مل يكن لو أتباع كثًنكف ّنصر، حيث مل يظهر هبا إالٌ ُب ال

نٌية بفضل تشجيع اٜنوار الفكرم تطورت العلـو الديف الفقو يدرس على ىذه اٞنذاىب، ك ككا   
ء كاحملدثٌن برز العديد من الفقهااء كالعلماء من ٗنيع اٞنذاىب، ك اٞنناظرات العلمٌية بٌن الفقهك 

منها الكتب اٞنبسوطة كالكتب  اٞنشتغلٌن بالقراءات، ككثرت التآليف اٞنتداكلة، ككافكاٞنفسرين ك 
اٞنختصرة، ككاف اٟندؼ منها تسهيل ك تبسيط اٞنصطلحات للطبلب حٌّت يتمٌكنوا من فهم أصوؿ 

 :كبرز من علماء مصر ُب العلـو الدينٌية. 4العلم، ٍبٌ يتعمقوا فيو عن طريق اٞنصنفات األساسٌية
  :5 (ـ3263-3382/هـ 661-178)عز الدين بن عبد السالـ -

يلقب بسلطاف العلماء، ك ىو عز الدين أبو ١نمد عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم        
أقاـ هبا، كحضر دركس أيب اٜنسن الشافعي، كلد بدمشق كقدـ مصر ك  بن حسن السلمي الدمشقي

هاد، بلغ مرتبة االجتعلـو العربٌية كأصوؿ الفقو، ك برع ُب كقد أدرؾ األيوبيٌن كاٞنماليك، ك الشاذيل، 
، ك صٌنف، ككاليو معرفة اٞنذىب، حٌدث كدٌرس كأفّت ك كانتهت إ لو  كافف علم عصره جامعنا لعٌدة علـو

اإلشارة : ارم، كمن تأليفوٞنا توُب شهد جنازتو الظاىر بيربس البندقدىيبة عند سبلطٌن اٞنماليك، ك 
ماـ ُب أدلة األحكاـ، ُنار ، اإلأمايل ُب تفسًن القرآف  ،اإل٩ناز ُب بعض أنواع اجملاز ُب القرآف ك 

                                                                                                                                                         

كمػػا  12، ص 1960، دار الفكػػر العػػريب، ١3نمػػد أبػػو زىػػرة، أبػػو حنيفػػة، ط -12، ص 2ابػػن تغػػرم بػػردم، النجػػـو الزاىػػرة، ج
 .31، ص 2فؤاد سزكٌن، اٞنرجع السابق، ج –يها يل
، 1968، دار الفكر العػريب، 8، طالحركة الفكريّة في مصر في العصرين األيوبي و المملوكي األّوؿعبد اللطيف ٘نزة،  - 1

 .197-196ص 
بػن سػامل  إبػراىيم بػن ١نمػد – 96، ص 2ابػن العمػاد، شػذرات الػذىب، ج – 17، ص 1ابن خلكاف، كفيات األعياف، ج - 2

، منشػورات مؤٌسسػة دار 1، جكتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذىب اإلمػاـ المبجػل أحمػد بػن حنبػلبن ضوياف ، 
 .196، ص 2سزكٌن، اٞنرجع السابق، ج – 192،ص 1الزركلي، األعبلـ، ج -7ىػ، ص  1378السبلـ، دمشق، 

 .197-196عبد اللطيف ٘نزة، اٞنرجع السابق، ص  - 3
 .470، ص 1قشندم، صبح األعشى، جالقل - 4
الػػذىيب، اٞنصػػدر السػػابق،  – 208، ص 7النجػػـو الزاىػػرة، ج – 289-286، ص 7ابػػن تغػػرم بػػردم، اٞننهػػل الصػػاُب، ج - 5
كشػػػػف حػػػػايب خليفػػػػة،  – 51ابػػػػن قنفػػػػذ، الوفيػػػػات، ص  - 66، ص 30النػػػػويرم، هنايػػػػة األرب، ج – 17-15، ص 17ج

 .453، 438، ص 1941استانبوؿ،  ،1، جالظنوف عن أسامي الكتب والفنوف
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، القواعد القواعد الصغرل ُب الفركع  القرآف، شرح منتهى السؤؿ كاألمل البن اٜناجب، العقائد،
 .الفتاكل اٞنصرية الكربل،
  :1(م3111 -3213/ هـ 711-631: )شرؼ الدين الدمياطي -

دين أيب ١نمد عبد اٞنؤمن بن ىو اإلماـ العبلمة اٜنافظ الفقيو النسابة شيخ احملدثٌن شرؼ ال         
صٌنف معجم شيوخو الشافعي، تفقو كبرع ُب اٜنديث كارٓنل ُب طلبو، ك  خلف بن أيب اٜنسن التو ي

الوسطى، ككتاب ُب قبائل ككاف كاسع الفقو جيد العربٌية، كما أٌلف كتاب اٝنيل ككتاب الصبلة 
 .السًنة النبويٌةاٝنزرج كاألكس ك 

ىو اإلماـ الفقيو اٜنافظ احملدث   :2(م3112 -3226/ هـ 712-621)ابن دقيق العيد  -
اجملتهد تقي الدين أيب الفتح ١نمد بن علي بن كىب بن مطيع القشرم اٞننفلوطي اٞنالكي 

شرح العمدة، اإلماـ ُب أحاديث األحكاـ، : اة ّنصر، كمن تآليفوالشافعي، توى قضاء القض
 .األربعٌن التساعية االقرتاح ُب علـو اٜنديث،

 (:م3128 -3262/ هـ 728-663)تقي الدين بن تيمية  -

تقي الدين أيب العباس أ٘ند بن عبد اٜنليم بن تيمية اٜنرا ي اٜننبلي، كاف أحد أعبلـ عصره          
 .برع فيهادينٌية، اعتىن بطلب علم اٜنديث كالفقو ك علم الكبلـ ك ُب العلـو ال

 300من تآليفو اٌليت بلغت . اٜنكم من قضايا الفقو ك رائو ُب الكثًنعٌذب بسبب آامتحن مرارنا، ك 
أل٬ناف كالطبلؽ، الفرقاف مسائل ا ثبات الصفات كالعلو ُب االستواء، االجتماع كاالفرتاؽ ُبإ: ٠نلدا

بٌن أكلياء الٌر٘ناف كأكلياء الشيطاف، تعارض العقل كالنقل، اٛنواب الباىر ُب زكار اٞنقابر، جوامع 
لصاـر اٞنسلوؿ على شاًب  ا عٌية ُب إصبلح الرٌاعي كالٌرعية،السياسة الشر  فبلسفة،الكلم، الٌرد على ال

                                                 
الشػوكا ي، اٞنصػدر السػابق،  – 515، ص 1983، دار الكتػب العلميٌػة، بػًنكت، طبقػات الحفػاظجبلؿ الدين السيوطي،  - 1
 385-383، ص 17الػػذىيب، اٞنصػػدر السػػابق، ج -12، ص 6ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج – 404-403، ص 1ج
 .357، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 373-367، ص 7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج –
، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج -  229، ص 2الشوكا ي، البدر الطالع، ج – 516السيوطي، طبقات اٜنفاظ، ص  - 2

١نمػػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر  -126، ص 16الػػػذىيب، اٞنصػػدر السػػػابق، ج – 5، ص 6ابػػن العمػػػاد، شػػػذرات الػػػذىب، ج – 317
 . 158، ص 1حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج – 189السابق، ص 
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خ األ٘نديٌة كأحواٟنم الشيطانية، كشف حاؿ اٞنشاي  الٌرسوؿ، فضائل أيب بكر كعمر، احملنة اٞنصرية،
 .1القدريةة النبويٌة ُب نقض كبلـ الشيعو ك منهاج السنٌ  مناسك اٜنج،

 (: م3111 -3283/ هـ716-681)تقي الدين السُّبكي  -

األديب اجملتهد تقي الدين أيب اٞنفسر األصويل النحوم اللغوم ك  اإلماـ الفقيو احملدث اٜنافظ
سيبىك من أعماؿ كلد ب. اٜنسن علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٕناـ بن يوسف بن موسى بن سليم

يث عن شرؼ الدين الدمياطي أخذ اٜندابن الرفعة ُب الفقو الشافعي، ك  تفقو علىاٞننوفية ّنصر، ك 
النحو على أيب حياف الغرناطي، كصحب ُب التصوؼ ابن عطاء اهلل التفسًن عن علم الدين العراقي ك ك 

 150صنف أكثر من أقبل على التصنيف كالفتيا، ك . لعلم ُب مصرالسكندرم، كانتهت إليو رئاسة ا
 .2ُب شرح اٞننهاج االبتهاج ر النظيم ُب تفسًن القرآف العظيم،الد: مصنفا، منها

 

 :3(م3161 -3291/ هـ767-693-العز بن جماعة  -

اٜنافظ اإلماـ قاضي القضاة عز الدين أيب عمر عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين ١نمد 
صرم الشافعي، ٚنع بن إبراىيم بن سعد اهلل بن ٗناعة الكنا ي اٜنموم األصل الدمشقي اٞنولد ٍب اٞن

ٔنريج أحاديث الرافعي، اٞنناسك : من تأليفوثبلٖنائة، عدد شيوخو ألفا ك غ بلمن الدمياطي كغًنه ك 
 .الصغرل، ككاف أكثر ٕنكنا ُب اٜنديث كعلوموالكربل ك 
 
 :1(ـ3313-3121/ ىػ813-721)ابن الملقن  -

                                                 
الشػػوكا ي،  البػػدر  – 542-541، ص 17الػػذىيب، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 71-62، ص 1الكتػػيب، فػػوات الوفيػػات، ج  - 1

 – 271، ص 9بػن تغػرم بػردم، النجػـو الزاىػرة، ج – 80، ص 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 336، ص1الطالع، ج
، بػػًنكت، : ، تػػحمراكشػػيةالقاعػػدة الابػػن تيميػػة،  السػػيوطي،  – 19-17، ص 2002دغػػش بػػن شػػنب العجمػػي، دار ابػػن حػػـز

الػدرر الكامنػة فػي أعيػاف ابػن حجػر العسػقبل ي،  – 163، ص 14ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج – 520طبقات اٜنفاظ، ص 
عقود الّدريّػة مػن مناقػب شػيخ اإلسػالـ  ال١نمد بن أ٘ند بن عبد اٞنهادم،  – 154، ص 1966، القاىرة، 1، جالمائة الثامنة

 .ك ما يليها 2، ص(ت.د)١نمد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، : ، تحأحمد بن تيمية
ابػػن كثػػًن، البدايػػة ك  – 318، ص 10ابػػن تغػػرم بػػردم، النجػػـو الزاىػػرة، ج – 134، ص 3ابػػن حجػػر، الػػدرر الكامنػػة، ج - 2

 – 180، ص 6ابػن العمػاد، شػذرات الػذىب، ج – 321، ص 1اضرة، جالسيوطي، حسن احمل – 252، ص 14النهاية، ج
 .525السيوطي، طبقات اٜنفاظ، ص  – 467، ص 1الشوكا ي، البدر الطالع، ج

الشػػوكا ي، البػػدر الطػػالع،  – 489، ص 2ابػػن حجػػر، الػػدرر الكامنػػة، ج – 536-535السػػيوطي، طبقػػات اٜنفػػاظ، ص  - 3
ابػػػن  – 200، ص 1ابػػػن العراقػػػي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج – 208، ص 6ج ابػػػن العمػػػاد، شػػػذرات الػػػذىب، – 359، ص 1ج

 .59قنفذ، الوفيات، ص 
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مد اإلماـ الفقيو سراج الدين أيب حفص عمر بن نور الدين أيب اٜنسن علي بن أ٘ند بن ١ن
برع ُب الفقو كاٜنديث كصنف فيهما . أئمة اٜنديث ُب عصرهحد شيوخ ك األنصارم الشافعي، أ

 .شرح العمدةشرح البخارم، ك : آليفوالكثًن، ك من ت
 :2(م3312 -3123/ هـ811-723)سراج الدين البلقيني  -

اإلماـ شيخ اإلسبلـ اٜنافظ الفقيو اجملتهد سراج الدين أيب حفص عمر بن رسبلف بن نصًن 
عبد اٝنالق بن ١نمد بن مسافر الكنا ي الشافعي، أجازه اٜنافظاف اٞنزم بن صاّب بن شهاب بن 

أخذ الفقو عن ٗناعة منهم التقي السبكي كأخذ النحو عن أيب حياف، كانتهت . كالذىيب ك آخركف
من . غًنهدريس كالتفسًن َنامع ابن طولوف ك إليو  رئاسة  اٞنذىب  كاإلفتاء،  كيل قضاء الشاـ كالت

شرح على اسن اإلصبلح كتضمٌن ابن الصبلح، شرح على البخارم ك ١ن: ديثمؤلفاتو ُب اٜن
 .الرتمذم
 :3(ـ3312 -3121/ هـ816-721)زين الدين العراقي   -

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن بن عبد الر٘ناف بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي، 
دمة الصاٜنٌن كالشيخ تقي الدين نشأ ُب خدـ القاىرة ُب صغره من العراؽ، ك حافظ عصره، ق

األلفية ُب اٜنديث، : من مؤلفاتو. العز بن ٗناعةصره كالسبكي ك ٚنع اٜنديث من علماء ع. القنائي
، نظم منهاج البيضاكم ُب األصوؿ، نظم غريب تكملة شرح الرتمذم  ٔنريج أحاديث اإلحياء،

 .ٔنرٌج عليو الكثًن، كدٌرس ك قضاء اٞندينة اٞننورة كتوى . نظم السًنة النبويٌة القرآف،
 :4(م3171 -3113/ هـ772-713)جماؿ الدين اإلسنوي  -

                                                                                                                                                         
، 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 508، ص 1الشوكا ي، البدر الطالع، ج – 100، ص 6السخاكم، الضوء البلمع، ج - 1

، طبقػػات األكليػػاء، ص ابػػن اٞنلقػػن – 44، ص 7ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج – 542طبقػػات اٜنفػػاظ، ص  – 438ص 
30-68 . 

، ص 1الشػػوكا ي، البػػدر الطػػالع، ج – 85، ص 6السػػخاكم، الضػػوء البلمػػع، ج – 542السػػيوطي، طبقػػات اٜنفػػاظ، ص  - 2
 .51، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 506

ات اٜنفاظ، طبق –السيوطي  – 171، ص 4السخاكم، الضوء البلمع، ج – 360، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج  - 3
 .55، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 245، ص 7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 542ص 

، ص 3اٞنقريػػػزم، السػػػلوؾ، ج – 114، ص 11النجػػػـو الزاىػػػرة، ج – 242، ص 7ابػػػن تغػػػرم بػػػردم، اٞننهػػػل الصػػػاُب، ج - 4
ابػػػػن العمػػػػاد، شػػػػذرات  – 425، ص 1الع، جالشػػػػوكا ي، البػػػػدر الطػػػػ – 463، ص 2ابػػػػن حجػػػػر، الػػػػدرر الكامنػػػػة، ج – 193

 – 103، ص 1ابػػػن إيػػػاس،، بػػػدائع الزىػػػػور، ج – 314، ص 2ابػػػن العراقػػػي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج. 223، ص 6الػػػذىب، ج
 .119، ص 4الزركلي، األعبلـ، ج -429، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج
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. م الشافعيعبد الرحيم بن اٜنسن بن علي، ٗناؿ الدين أيب ١نمد القرشي األموم اإلسنو 
حفظ القرآف، ك تفقو بالقاىرة على ٗناعة كالعبلء القونوم كالتقي السُّبكي، كلد بإسنا بالصعيد، ك 

و  كالعربٌية كاٜنديث كالعركض كالتاريخ لى أثًن الدين أيب حياف األندلسي، كبرع ُب الفقكأخذ النحو ع
ة إى أكىاـ كتاب اٟنداي: من تآليفو. ٔنرٌج بو ٗناعة كالسراج عمر بن اٞنلقن، ك غًنهكالتفسًن، ك 

مع ك كتاب اٛنالكفاية البن الرفعة، اٞننهاج ُب األصوؿ، شرح عركض ابن اٜناجب، كلو الطبقات، ك 
 .الفرؽ

 :1 (م3321 -3161/ هـ826-762)ولي الدين العراقي  -

اإلماـ اٜنافظ الفقيو األصويل أبو زرعة أ٘ند بن أيب الفضل عبد الرحيم بن اٜنسٌن، أخذ عن 
شرح سند أيب داكد : أٌلف فيها الفقو، كبرع ُب علـو اٜنديث كالفقو كاألصوؿ، ك البلقيين كابن اٞنلقن ُب
 .حاشية على الكشاؼ كغًنىا ،شرح جوامع الكلم  الفقو، ٢نتصر اٞنهمات،، شرح البهجة ُب 

 :2(م3339 -3171/ هـ 812-771)ابن حجر العسقالني   -

ر اإلسبلمٌية حسب قوؿ سائر األقطافاظ ُب زمانو بالديار اٞنصريٌة ك شيخ اإلسبلـ ك إماـ اٜن
ن ١نمد بن علي بن ١نمود بن ىو قاضي القضاة شهاب الدين أيب الفضل أ٘ند بن علي بك , تبلميذه

بلغ فيو مرتبة ل باألدب كالشعر ُب أٌكؿ أمره ك اشتغ. أ٘ند الكنا ي العسقبل ي ٍب اٞنصرم الشافعي
اٜنافظ أبا  الـز الشيخ، كٚنع منو الكثًن، كرحل ك م1392/ ھـ794عالٌية، ٍبٌ طلب اٜنديث منذ سنة 

شرح البخارم، هتذيب  :صنف فيونو، ك الفضل   العراقي، كبرع  ُب  علـو  اٜنديث، كٗنيع فنو 
 .أسباب النزكؿ كغًنىا التهذيب، تقريب التهذيب، لساف اٞنيزاف، اإلصابة ُب ٕنييز الصحابة،
كالدرر الكامنة، ك إنباء الغمر، : كما كاف مهتما بالعلـو األخرل كألف ُب الرتاجم   كتبو

توى مشيخة شيوخ اٝنانقاه ك  وامع،جر، كغًنىا، كدٌرس بعٌدة مدارس ك كرفع اإلصر عن قضاة العص

                                                 
ابػػن تغػػرم بػػردم، اٞننهػػل الصػػاُب،  – 548 السػػيوطي، طبقػػات اٜنفػػاظ، ص – 336، ص 1السػػخاكم، الضػػوء البلمػػع، ج - 1
ابػػػن العراقػػػي، – 173، ص 7ابػػػن العمػػػاد، شػػػذرات الػػػذىب، ج – 82، ص 1الشػػػوكا ي، البػػػدر الطػػػالع، ج – 312، ص 1ج

 .، مقدمة احملقق1اٞنصدر السابق، ج
الزاىػػػرة،  ابػػػن تغػػػرم بػػردم، النجػػػـو – 552السػػػيوطي، طبقػػػات اٜنفػػاظ، ص  – 36، ص 2السػػخاكم، الضػػػوء البلمػػع، ج - 2
ابػػن حجػػر  – 270، ص 7ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج – 78، ص 1الشػػوكا ي، البػػدر الطػػالع، ج – 532، ص 15ج

نظػم السػيوطي،  –، مقدمػة اٞنؤلػف 1975عبد الوىػاب عبػد اللطيػف، القػاىرة، : ، تح1، ج2، طتقريب التهذيبالعسقبل ي، 
القلصادم، اٞنصدر  – 53-45، ص 1927السورية األمريكٌية، نيويورؾ، ، حرره فليب حيت، اٞنطبعة العقباف في أعياف األعياف

 .162، ص 1حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج – 154-153السابق، ص 
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البيربسٌية ك مشيخة اٞندرسة الصبلحٌية َنوار  مشهد الشافعي، كما كيل   قضاء  القضاة   ّنصر  سنة 
 .اٞنغاربةبو الكثًن من العلماء اٞنشارقة ك ٔنرٌج ، ك م1424/ ھـ827

 :1(ـ3161/هـ 767 ت)خليل بن إسحاؽ بن موسى بن شعيب المالكي المصري  -

ماـ العبلمة حامل لواء اٞنالكية ّنصر ُب  عصره، كاف  من  ٗنلة  أجناد  اٜنلقة، ككاف ىو اإل
اٜنديث كالعربٌية كالفرائض، العمل، ككاف مشاركا ُب الفقو ك  منقبضا عن أىل الدنيا جامعنا بٌن العلم ك

شرحنا البن  أٌلف.  2ٔنرٌج بو ٗناعة، ك دٌرس بالشيخونيةو اٞنالكٌية عن الشيخ اٞننوُب، ك أخذ فق
أىم مؤلفاتو ٢نتصره ُب الفقو ك . ٠نلدات، كشرح ألفية ابن مالك، كشرحا على اٞندكنةاٜناجب ُب ستة 

 .اٞنالكي
/ هـ 836-778)الشيخ عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن فهد المالكي   -

 :3(م 3332 -3176

ا،  ٌٍب  انتقل إى القاىرة كحفظ قرأ  هبك  شيخ اٞنالكية بالديار اٞنصرية ُب زمانو، كلد بالصعيد
رأسا ُب اٞننقوؿ كاٞنعقوؿ، كطلب اشتغل كاجتهد كصار إماـ كقتو ك  بعض اٞنختصرات ُب مذىبو، ٍبٌ 

اٜنديث على ٗناعة، ك أفّت كانتهت إليو رئاسة مذىب مالك، كدٌرس عٌدة سنٌن كانتفع بو الٌناس ُب 
 .ةاٞندرسة األشرفية برسبام كُب اٝنانقاه الشيخوني

 
 :4(م3198 -3122/ هـ 811-722)تاج الدين السنجاري الحنفي   -

سنٌن كناب ُب اٜنكم بالقاىرة  درسكاف إماما عاٞنا ُب الفقو كاألصلٌن كالعربٌية كالٌلغة، أفّت ك 
 اٞنختار ُب الفقو  البحر اٜناكم ُب الفتاكم،: تآليفودمشق، ككيل ككالة بيت اٞناؿ بدمشق، كمن ك 

 . السراجية ُب الفرائض ٞنطاع البن ظفر،نظم كتاب سلواف ا
 : 1 (ىػ 912 – 813)شمس الدين السخاوي  

                                                 
ابػن  – 115-112التنبكيت، نيل اإلبتهاج، ص  – 116-115ابن فرحوف، الديباج، ص – 96ابن مرمي، البستاف، ص  - 1

، 1ابػن العراقػي، اٞنصػدر السػابق، ج -92، ص 11بػردم، النجػـو الزاىػرة، ج ابػن تغػرم -86، ص 2حجر، الدرر الكامنػة، ج
 .٢223نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  -196ص 

 .ىي اٝنانقاه  الشيخونية ك تسمى أحيانا باٞندرسة ك قد سبق التعريف هبا - 2
 .55-52، ص 7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 3
، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج  – 162، ص 12ن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، جاب – 382، ص 2ابن حجر، الدرر، ج  - 4

911. 
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ىو اٜنافظ مشس الدين ١نمد بن عبد الر٘نن السخاكم، حفظ الكثًن مػن اٞنختصػرات، كأخػذ 
العلم عن كبار علماء عصره كابن حجر الذم حبب إليو اٜنديث كغًنه، ٍب حج كأخذ ّنكػة كاٞندينػة، 

 :إلسكندرية كالقدس كببلد الشاـ كٔنرج بو الكثًن من الطلبة، كتآليفوٍب ارٓنل إى ا

 ،فػػتح اٞنغيػػث بشػػرح ألفيػػة اٜنػػديث ،تكملػػة ٔنػػريج ابػػن حجػػر ،ٔنػػريج األربعػػٌن النوكيػػة .معجػػم شػػيوخو
 :كما ألف ُب التاريخ .شرح العمدة البن دقيق العيد
 ،الػػذيل علػػى تػػاريخ ابػػن حجػػر ،اسػػعالضػػوء البلمػػع ألىػػل القػػرف الت ،ىػػػ845ذيػػل تػػاريخ اٞنقريػػزم مػػن 

 .التاريخ احمليط ،ترٗنة ابن حجر ،الساقي من اللم ُب كفيات األمم
 :2( ـ3111 -3331/ىػ 933 – 839)السيوطي  -

ىػػػو اٜنػػػافظ جػػػبلؿ الػػػدين أبػػػو الفضػػػل عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن الكمػػػاؿ اٜنضػػػًنم األسػػػيوطي، حفػػػظ 
كأخذ العلم عػن ٗناعػة مػن العلمػاء، كسػافر  القرآف، ٍب أحضره كالده ٠نلس الشيخ ابن ُنر العسقبل ي،

 ، ُب طلب العلم إى ببلد الشاـ كاٜنجاز كاليمن كاٟنند كاٞنغرب كالتكركر، ككاف على دراية بسػبعة علػـو
ىػػي التفسػػًن كالفقػػو كالنحػػو كاٞنغػػا ي كالبيػػاف كالبػػديع، كتػػوى عػػدة كظػػائف كالتػػدريس َنػػامع ابػػن طولػػوف 

 .برتبة برقوؽ، كمشيخة اٝنانقاة البًنسيةكالشخونية، كتوى مشيخة التصوؼ 
تكملػة تفسػًن القػرآف االتقػاف ُب علػـو القػرآف،  :كٔنرج بو عدة طلبة كعلماء، كتػرؾ عػدة مؤلفػات منهػا

لػػب  ،تػػاريخ اٝنلفػػاءر كالقػػاىرة، حسػػن احملاضػػرة ُب أخبػػار مصػػ، طبقػػات اٜنفػػاظ، ٛنػػبلؿ الػػدين احمللػػي
 .اللباب ُب ٓنرير األنساب

 :وؼالتػػصػػ -1-2
ك ُب مصر . 3يعترب التصوؼ من العلـو الشرعٌية اٜنادثة ُب اٞنٌلة حسب تعبًن ابن خلدكف

فقد انتشر التصوؼ ُب اجملتمع على نطاؽ كاسع حٌّت أصبح ظاىرة ٣نيزة للحياة الدينٌية، كلقي كالشاـ 

                                                                                                                                                         
-185، ص2؛ الشػػوكا ي، اليػػد الطػػالع، ج153؛ السػػيوطي، نظػػم العقيػػاف، ص3-1، ص1السػػخاكم، الضػػوء البلمػػع، ج - 1

 .، ص   8؛ اٜننبلي، شذرات الذىب، ج186
، 4؛ إبػػػػن إيػػػػاس، بػػػػدائع الزىػػػػور، ج65، ص4البلمػػػػع، ج ؛ السػػػػخاكم، الضػػػػوء335، ص1السػػػػيوطي، حسػػػػن احملاضػػػػرة،ج - 2
، 301، ص3؛ الزركلػػػػػي، األعػػػػػبلـ، ج51، ص8؛ ابػػػػػن العمػػػػػاد اٜننبلػػػػػي، ج328، ص1؛ الشػػػػػوكا ي، البػػػػػدر الطػػػػػالع، ج83ص

 .534، 1البغدادم، ىدية العارفٌن، ج
 .863ا بن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 3
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ؼ كاٞنتصوفة، ىذا اٛنانب اىتماـ السبلطٌن فأكثركا من إنشاء اٞنؤٌسسات التعليمٌية اٝناصة بالتصو 
 .1كتقربوا إى رجاؿ التصوؼ ككاف ٟنؤالء كقع كبًن عند سبلطٌن اٞنماليك

ـ قد ساعدت على اْناه أغلب 13/ككانت ظركؼ العامل اإلسبلمي منذ القرف السابع اٟنجرم
الٌناس إى هنج أسلوب التصوؼ كنمط للحياة ك ليس كمعرفة علم فحسب، خاصة األحواؿ 

 .2جـو اٞنغوؿ ك التتار ك اٜنركة الصليبٌيةالسياسية اٞنرتدية ك ى
كساعد على ازدىار حركة التصوؼ ّنصر ىجرة الكثًن من رجاؿ التصوؼ إليها خاصة من 
ببلد اٞنغرب، فنشر ىؤالء أفكارىم ُب أكساط اجملتمع اٞنصرم اٌلذم ْناكب معهم، ك تأسست ّنوجب 

 . 3طريقة أك مذىب أتباع ذلك عٌدة طرؽ صوفية كمذاىب ُب الفكر الصوُب، ككاف لكلٌ 
 :كمن أشهر اٞنتصوفة ّنصر خبلؿ عصر اٞنماليك

 :4(ـ3217 -3391/ هـ616-193)أبو الحسن الشاذلي   -

ية علي بن عبد اهلل بن عبد اٛنبار بن يوسف أيب اٜنسن اٟنذيل الشاذيل نسبو إى شاذلة قر 
. اتوُب بصحراء عيذاب كدفن هبات ك حٌج عٌدة مر . يقة الشاذليةشيخ الطر بإفريقٌية، نزيل اإلسكندرية ك 

ٚني بالبحر ألنٌو كضع ُب البحر ىو عبارة عن دعاء مشهور من مؤلفاتو كتاب حزب البحر ك 
 .5للسبلمة فيو حٌن سافر ُب ُنر القلـز فتوقفت الريح أياما ٍب عادتك 

 :6(م3287 -3236/ هـ686-636)أبو العباس المرسي   -

اإلسكندرية، صحب  ألندلسي اٞنرسي األنصارم نزيلأبو العٌباس أ٘ند بن عمر بن ١نمد ا
س تبلميذه كتب التصوؼ  كاف يدرٌ خ الطريقة الشاذلية بعد كفاتو، ك أصبح شيشيخو الشاذيل ك 

 .رسالة القشًنمكاإلحياء ك 
                                                 

 .367ص  – 263، ص 5ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 1
 .163عبد الفتاح عاشور، اجملتمع اٞنصرم، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .راجع الفصل الرابع حوؿ الطرؽ الصوفية - 3
ابػػػن تغػػػرم بػػػردم، اٞننهػػػل  – 11 – 4، ص 2الشػػػعرا ي، الطبقػػػات الكػػػربل، ج – 458ابػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػات األكليػػػاء، ص  - 4

١نمػػػد  – 278، ص 5ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج 12ص ، 17الػػذىيب، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 43، ص 2الصػػاُب، ج
ك ألف فيو تلميذه ابن عطاء اهلل السكندرم كتاب   - 50ابن قنفذ، الوفيات، ص         – ٢186نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص 

 .لطائف اٞننن
 .661، ص 2حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج - 5
ابػػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػات األكليػػػاء، ص  – 330، ص 2نفػػػح الطيػػػب، جاٞنقػػػرم،  – 11، ص 2الشػػػعرا ي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج - 6

 .371، ص 67ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 418
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 :1(ـ3119/هـ719)ابن عطاء اهلل السكندري   -

رسي، كاف لو حرمة تاج الدين أ٘ند بن ١نمد بن عطاء اهلل السكندرم تلميذ أيب العباس اٞن
 :كأٌلف ُب مناقب شيوخو كتاب. كقدر كبًن عند  الناس

، ككتاب "شيخو الشاذيل أيب اٜنسنمناقب الشيخ أيب العباس اٞنرسي ك لطائف اٞننن ُب " 
 .2اٜنكم العطائية

 :3(ـ3117/هـ717ت )محمد بن عبد  اهلل بن إبراىيم المرشدي  -

ٞنرشدم، كاف يقيم بزاكية فٌوة بقرية مرشد من قرل ١نمد بن عبد اهلل بن أيب اجملد إبراىيم ا
الوجو البحرم ّنصر قرب اإلسكندريٌة ككاف ٫ندـ الواردين بنفسو ككاف كثًن اإلنفاؽ، ككانت تربطو 

كابنو أيب عبد ( ـ1341/ھـ741ت )عبلقات قويٌة مع الشيخ أيب العباس أ٘ند بن ١نمد بن مرزكؽ 
 .4(ـ1379/ھـ781ت )اهلل ١نمد بن مرزكؽ اٝنطيب 

 :5(ـ3138/هـ738-686)عبد اهلل المنوفي   -

الشيخ عبد اهلل بن ١نمد بن سليماف اٞنالكي اٞنغريب  األصل ٌٍب اٞنصرم، نشأ بالقاىرة كتفقو 
ا  متصوفا، ككاف للناس فيو اعتقاد ك١نٌبة، من تبلميذه  نا   زاىدن

كبرع ُب مذىب مالك، ككاف  عاٞن
 .ألف فيو مصنفا الشيخ خليل صاحب اٞنختصر كاٌلذم

 :اآلداب واللغة -1-1
، كاف أ٨نهػا علػم اللغػة،   قسمت علـو األدب كاللساف ُب مصر اٞنملوكية إى عدة علـو

كعلػم التصػػريف، كعلػم النحػػو كاٞنعػػا ي، كعلػم البػػديع كالبيػػاف كعلػم العػػركض كعلػػم القػواُب كعلػػم قػػوانٌن 

                                                 
، 6ابن العماد، شذرات الذىب، ج – 18، ص 2الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج – 421ابن اٞنلقن، طبقات األكلياء، ص  - 1

 .330، ص 2نفح الطيب، جاٞنقرم،  – 204، ١نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص 19ص 
، ص 3، جتػاريخ آداب اللغػة العربيػةجرجػي زيػداف،  1769-1554-675، ص 2حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج  - 2

261. 
ابػػن حجػػر، الػػدرر الكامنػػة،  – 116، ص 6ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج – 568ابػػن اٞنلقػػن، طبقػػات األكليػػاء، ص  - 3
ابػن مػرزكؼ،  – 47، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السػابق، ج – 570، ص 17جالذىيب، اٞنصدر السابق،  – 462، ص 3ج

 .266-257اٞنناقب اٞنرزكقية، ص ص 
 .394، ص 2، اٞنرجع السابق، جعبد العزيز فيبل يل - 4
الشػػعرا ي،  اٞنصػػدر السػػابق،  – 554ابػػن اٞنلقػػن، طبقػػات األكليػػاء، ص  – 90، ص 7ابػػن تغػػرم بػػردم، اٞننهػػل الصػػاُب، ج -5
 .121التنبكيت، نيل االبتهاج، ص  – 2، ص 2ج
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هػػا بػػالعلـو الشػػرعية كضػػركرهتا لفهػػم أحكػػاـ ،ككػػاف العلمػػاء كالطػػبلب يهتمػػوف هبػػذه العلػػـو لتعلق1اٝنػػط
كمعا ي القرآف كالسنة، كتداكلت عدة كتب كاف يتم ّنوجبها تلقػٌن ىػذه العلػـو مثػل حكػم ابػن سػيدة، 
كمؤلفػػػات ابػػػن اٜناجػػػب كالكافيػػػة ُب النحػػػو، كالكافيػػػة كالشػػػافية لػػػنب مالػػػك، ككتػػػاب سػػػيبويو كشػػػركحو 

 .2كغًنىا
طٌن اٞنماليػػك تقػػرهبم إى األدبػػاء، ككانػػت ٠نالسػػهم كقػػد ازدىػػرت ىػػذه العلػػـو كعػػرؼ عػػن سػػبل

 .عبارة عن ميداف للتنافس بٌن األدباء، كعرض انتاجهم األديب نثرا كشعرا
كقػػػد اختلفػػػت األغػػػراض األدبيػػػة، كتنػػػاكؿ األدبػػػاء كالشػػػعراء ُب مصػػػر ٢نتلػػػف مظػػػاىر اٜنيػػػاة ُب 

دبػاء علػى تصػوير الواقػع السياسػي بلدىم، كتأثر األدب اٞنملوكي ّنؤثرات السلطة كاجملتمػع، كعكػف األ
 . 3كاالجتماعي

كما ارتبطػت علػـو األدب كاللسػاف بػديواف االنشػاء، ككانػت كظيفػة الكاتػب هبػذا الػديواف مػن 
أجػػػل الوظػػػائف ُب عصػػػر اٞنماليػػػك، كاىػػػتم هبػػػا السػػػبلطٌن، ككانػػػت تصػػػدر العديػػػد مػػػن الرسػػػائل عػػػن 

 .4رجيةالكتاب اختصت بأمور الدكلة كاجملتمع كالعبلقات اٝنا
، كػاف أ٨نهػا العلػـو اٞنتصػلة بػاألدب، كأف  ككاف على كاتب االنشاء االٞناـ ّنجموعػة مػن العلػـو

 .5تكوف لو ثقافة كاسعة كحفظ األشعار كخطب البلغاء
ككػػػاف أسػػػلوب الكتابػػػة ُب ذلػػػك العصػػػر يتسػػػم بغلبػػػة العاطفػػػة الػػػديين، ككػػػذلك اخػػػتبلط اللغػػػة 

 .6الفصحى بالعامية كحّت األعجمية
نػػاكؿ الشػػعراء ُب قصػػائدىم عػػدة أغػػراض شػػعرية كمػػدح السػػبلطٌن كٔنليػػد اٞنعػػارؾ الػػيت كمػػا ت

 .7انتصر فيها اٞنماليك على القول اٞنعادية كالتتار
 كما اشتهر ىذا العصر بتأليف القواميس كاٞنعاجم، كظهر من أصحاب ىذا الفن الفًنكزبػادم

صػػػػاحب لسػػػػاف ( ـ1311/ ػىػػػػ 711ت ) ، كابػػػػن منظػػػػور (ىػػػػػ817ت )1القػػػػاموس احملػػػػيط  صػػػػاحب
                                                 

 .1168 – 1055؛ ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص470 – 468، ص1القلقشندم، صبح العشى، ج - 1
 .470 – 468القلقشندم، اٞنرجع السابق، ص - 2
 .20، ص2003فوزم أ٘ند أمٌن، أدب العصر اٞنملوكي األكؿ، دار اٞنعرفة اٛنامعية، االسكندرية،  - 3
عفػػاؼ سػػيد صػػربة، دار الكتػػب العلميػػة، بػػًنكت، : سػػن اٞنوصػػلي، كتػػاب الػػربد كاٞنوشػػى ُب صػػناعة االنشػػاء، تػػحموسػػى بػػن ح - 4

 .89، ص1؛ القلقشندم، صبح األعشى، ج7، ص1990
 .302 -189ص 1القلقشندم، صبح العشى، ج - 5
 .275؛ سعيد عاشور، مصر كالشاـ، ص274عبد اللطيف ٘نزة، اٞنرجع السابق، ص - 6
 .215 -210س الدكادار، اٞنصدر السابق، ص بيرب  - 7
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،كما اشتهرت اٞنوسوعات اليت كانت تظم ٢نتلف األغراض العلمية األدبية كالفنوف، مثػل هنايػة 2العرب
 .األرب ُب فنوف األدب للنويرم، كصبح األعشى ُب صناعة اإلنشا للقلقشندم

 :ك٣نن اشتهر من النحويٌن كاللغويٌن كاألدباء كالشعراء
 :(ـ3119 -3118/ ىػ 763 -718)ابن ىشاـ النحوي 

ىو عبد اهلل بن يوسف بن أ٘ند بن ىشاـ ٗناؿ الدين أبو ١نمد النحوم الشافعي ٍب اٜننبلػي، 
ٚنػع مػن بػدر الػدين ١نمػد بػن ٗناعػة، الـز بػن اٞنرحػل، كتػبل بالسػبع عػن ابػن السػراج، كمػا أخػد الفقػو 

، (3)"فػػارس ميػػداهنا" عػػن ٗنلػػة مػػن فقهػػاء مصػػر، كأتقػػن العربيػػة حػػّت صػػار كمػػا كصػػفو بعػػض اٞنػػؤرخٌن
إضػػػافة إى براعتػػػو ُب الفقػػػو كأصػػػولو، كمػػػن تآليفػػػو الػػػيت فاقػػػت العشػػػرين، كالػػػيت كػػػاف أكثرىػػػا شػػػركحا ُب 

، قطػػر النػػدل "التوضػػيح"مغػػين اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػب، شػػرح ألفيػػة ابػػن مالػػك الػذم ٚنػػاه : النحػو
 .4دمةكبل الصدل، اإلعراب ُب النحو، كقد أثىن عليو ابن خلدكف ُب اٞنق

 :5(ـ3167 -3298/ هـ769 – 698)بهاء الدين بن عقيل  -
ىو عبد اهلل بن عبد الر٘نن بن عقيل اٜنليب الشافعي النحوم نزيل القاىرة، ارٓنل من بلده إى 
مصػػر كتفقػػو هبػػا حػػّت صػػار مػػن أئمػػة الفقػػو كاألدب، كالـز أبػػا حيػػاف حػػّت صػػار مػػن أعيػػاف تبلمذتػػو، 

ٍب اشتغل على القونوم ُب العربية كالفقو، كاخذ القراءات السبع عػن كشهد لو بالفضل ُب علم النحو، 
ابػػػن الصػػػائغ كتػػػوى القضػػػاء كالتػػػدريس، ككػػػاف عاٞنػػػا ُب العربيػػػة كاٞنعػػػا ي كالبيػػػاف كالتفسًنكاألصػػػوؿ، قارئػػػا 

 .هيل ُب العركضشرح ألفية ابن مالك، التس: بالسبع، حسن اٝنط، كمن مؤلفاتو
 :6(ـ3291/هـ691ت )شرؼ الدين البوصيري 

ىو١نمد بن سعد بن ٘ناد الدالصي اٞنولد اٞنغريب األصل البوصرم اٞننشأ، كلػد بػدلس بػاٞنغرب 
 .، كيقاؿ بدالص ّنصرھـ608يـو الثبلثاء األكؿ من شواؿ عاـ 

 

                                                                                                                                                         
 .280، ص2الشوكا ي، البدر الطالع، ج - 1
 .243-240عبد اللطيف ٘نزة، اٞنرجع السابق، ص - 2
، 1؛ الشػػػػوكا ي، البػػػػدر الطػػػػالع، ج336، ص10؛ ابػػػػن تغػػػػرم بػػػػردم، النجػػػػـو الزاىػػػػرة، ج415، 2ابػػػػن حجػػػػر، الػػػػدرر، ج - 3
 .191، 6؛ ابن العماد اٜننبلي، شذرات الذىب، ج131، ص7، ج؛ ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب400ص

 .1058ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص - 4
، 2؛ ابػػن حجػػر، الػػدرر الكامنػػة، ج97-94، ص7؛ اٞننهػػل الصػػاُب، ج100، ص11ابػػن تغػػرم بػػردم، النجػػـو الزاىػػرة، ج - 5
 .386، ص1؛ الشوكا ي، البدر الطالع، ج372ص

 .432، ص5؛ ابن عماد اٜننبلي، شذرات الذىب، ج571ص ،1السيوطي، حسن احملاضرة، ج - 6
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كػػاف مػػن النػػاظمٌن البػػارعٌن، كىػػو صػػاحب القصػػيدة اٞنسػػماة بػػالربدة، كىػػي ُب مػػدح الرسػػوؿ 
 :ه قصيدة ٨نزية مطلعهاصلى اهلل عليو كسلم، كمن شعر 

 1كيف ترقى لرقيػػػك األنبيػػاء         يا ٚنػػاءا ماطاكلتها ٚنػػػاء 
 :كميمية مطلعها

 2أمن تذكػػر جًناف بذم سلػػم         مزجت دمعػػا جرل من مقلة بدـ

 :3( ـ3316 – 3171/هـ 831 – 777) ابن الخراط 
ركزم الشػافعي اٜنمػوم األصػل اٜنلػيب نزيػل ىو عبد الر٘نن بن ١نمد بن سػليماف زيػن الػدين اٞنػ

 .القاىرة، أين توى كتابة االنشاء حّت كفاتو
كػػػاف أديبػػػا بليغػػػا، مػػػدح اٞنلػػػك األشػػػرؼ برسػػػبام ٞنػػػا أسػػػر ىػػػذا األخػػػًن ملػػػك قػػػربص  

 .الفر٤ني، كأنشدىا ُنضرتو كخلع عليو
 :4(ـ 3311 – 3181/هـ 819 – 788) شمس الدين النواجي  

ركضة اجملالسػة ُب : سن األديب، كاف من أبرز أدباء عصره، من تأليفومشس الدين ١نب بن ح
بػػديع اجملانسػػة، صػػحائف اٜنسػػنات، تأىيػػل الغريػػب، كلػػو ديػػواف شػػعر، كمػػن قولػػو ُب مػػدح الشػػيخ ابػػن 

 :حجر العسقبل ي
 يا قاضي القضػاة كمن       ٪نػار ُب كصف معىن جوده النػاشي شكرا لفضلك

 5فغدت        يل عليػو بك أركيهػػا عن الشاشيتوجت رأسػي ّنػػا أىديتو 
 :كقاؿ ُب مغريب
 ػريب قد حجبػػػوا شخصو        عين كعػن قلبػػي مل ٪نػجػبغيب م

 6كلػو مر يب ذكػػػراه ُب مشرؽ        ٨نمػت من اٞنشػرؽ للمغػػرب
 :التاريخ -1-3

                                                 
 .274عبد اللطيف ٘نزة، اٞنرجع السابق، ص  - 1
 .274اٞنرجع نفسو، ص - 2
 .213، ص7اٞننهل الصاُب، ج – 205، ص15ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 720، ص1اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 3
 .144سيوطي، نظم العقياف، صال – 156، ص2الشوكا ي، البدر الطالع، ج - 4
 .144السيوطي، اٞنصدر نفسو، ص - 5
 .147اٞنصدر نفسو، ص  - 6
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، لػذلك قػاـ السػبلطٌن 1ريخاىتم اٞنماليك بالتاريخ كأىلو، ككػاف الظػاىر بيػربس ٪نػب ٚنػاع التػا
 .بتقريب اٞنؤرخٌن إى قصورىم من أجل تدكين سًنىم كتراٗنهم كأعماٟنم

كامتػػازت الكتابػػػة التار٫نيػػػة ُب العصػػر اٞنملػػػوكي ّنجموعػػػة مػػن اٝنصػػػائص، ككانػػػت اٞنؤلفػػػات ُب 
 .2ألكضاع ذلك العصر كأكضاعو السياسية كاالجتماعية االتاريخ انعكاس

تسػػػمت هبػػػا كتابػػػة التػػػاريخ ّنصػػػر اٞنملوكيػػػة ٬نكػػػن حصػػػرىا ُب خصػػػائص كأبػػػرز اٞنميػػػزات الػػػيت ا
 : متعلقة باٞنوضوع كأخرل متعلقة باألسلوب كمنها

نضوج التاريخ كعلم قائم بذاتو بعدما كاف تابعا للعلـو الدينية، كألفت كتب ُب علم التاريخ  -
،  3الػذم يعتمػد علػى النقػد ككضع أسس اٞنػنهج التػاريخ اٜنػديث" المقدمة"مثلما كتبو ابن خلدكف ُب 
بػالتوبيخ  اإلعػالف"، كألف السخاكم كتػاب "الشماريخ في علم التاريخ"كما ألف السيوطي كتاب 

 .4"لمن ذـ التاريخ
تنػػوع اٞنواضػػيع الػػيت تناكٟنػػا اٞنؤرخػػوف بػػٌن السػػًن كالػػرتاجم كاألنسػػاب ك التػػاريخ العػػاـ كالتػػاريخ  -

زبػػػػدة كشػػػػف الممالػػػػك وبيػػػػاف الطػػػػرؽ " شػػػػاىٌن السياسػػػػي كاٜنػػػػريب كاإلدارم، ككتػػػػاب خليػػػػل بػػػػن
 .5"والمسالك

كأبػػػرز مػػػا ميػػػز أسػػػلوب الكتابػػػة التار٫نيػػػة ُب ذلػػػك العصػػػر ىػػػو دخػػػوؿ األلفػػػاظ األعجميػػػة مػػػن 
اللغػػات الرتكيػػة كالفارسػػية كاألكركبيػػة، كذلػػك لكػػوف أغلػػب اٞنماليػػك كػػانوا أتراكػػا، كمػػا شػػاع اسػػتخداـ 

ض اٞنؤلفػػػػات علػػػػى ذكػػػػر الغرائػػػػب كمقيػػػػاس النيػػػػل كبعػػػػض األلفػػػػاظ العاميػػػػة ُب التػػػػأليف، كاشػػػػتملت بعػػػػ
 .6اٜنوادث كالكوارث الطبيعية كالزالزؿ كاألكبئة كالفيضانات

 :اع صيت الكثًن من اٞنؤرخٌن ّنصر نذكر منهمذك 
اٞنػػػواعظ كاالعتبػػػار "ككتػػاب " السػػلوؾ ٞنعرفػػػة دكؿ اٞنلػػػوؾ"تقػػي الػػػدين اٞنقريػػزم صػػػاحب كتػػػاب 

النجػـو الزاىػرة ُب ملػوؾ "تار٫ني جغراُب، ك ابن تغرم بردم صاحب كىو كتاب " بذكر اٝنطط كاآلثار

                                                 
 .182، ص7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج - 1
 .32بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص - 2
 .4ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص - 3
 (ت.د)ة، بًنكت، ، دار الكتب العلمياالعالف بالتوبيخ لمن ذـ التاريخالسخاكم، - 4
 .1894بولس راكيس، باريس، : ، نشرزبدة كشف الممالك وبياف الطرؽ والمسالكخليل بن شاىٌن الظاىرم،  - 5
 .21-17ابن دقماؽ، نزىة األناـ، ص - 6



- 218 - 

 

التػػػرب اٞنسػػػبوؾ ُب "الػػػذم ألػػػف  1، كالسػػػخاكم"اٞننهػػػل الصػػػاُب كاٞنسػػػتوَب بعػػػد الػػػواُب"ك" مصػػػر كالقػػػاىرة
صػػػاحب بػػائع الزىػػػور، كابػػػن  2،كابػػن إيػػػاس"الضػػػوء البلمػػػع ألىػػل القػػػرف التاسػػػع"ككتػػاب " تػػاريخ اٞنلػػػوؾ

" ترٗنػػػاف الزمػػػاف ُب تػػػراجم األعيػػػاف"ك" االنتصػػػار لواسػػػطة عقػػػد األمصػػػار" دقمػػػاؽ الػػػذم ألػػػف كتػػػاب
الػػدرر "، كمػا ألػػف ابػػن حجػػر العسػػقبل ي كتػػاب 3كغًنىػػا" كالسػػبلطٌن ؾُب سػػًن ٞنلػػو   اٛنػوىر الثمػػٌن"ك

حسػػػن "، كألػػػف السػػػيوطي كتػػػاب "إنبػػػاء الغمػػػر"ُب الػػػرتاجم، ككػػػذلك " الكامنػػػة ُب أعيػػػاف اٞنائػػػة الثامنػػػة
، كْنػػػدر اإلشػػػارة إى اٞنػػػؤرخ  عبػػػد الػػػر٘نن بػػػن 4ككتبػػػا أخػػػرل كثػػػًنة" ريخ مصػػػر كالقػػػاىرةاحملاضػػػرة ُب تػػػا

ترٗناف العرب كديواف اٞنبتدأ كاٝنرب ُب أياـ العرب كالعجػم كالرببػر كمػن "خلدكف اٞنغريب الذم ألف كتاب 
 " . عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب

 :العلـو العقلية - 1-1
دكلة اٞنملوكية  كتنوعت اختصاصاهتا كألف فيها الكثًن من ازدىرت العلـو العقلية ُب ال

العلماء مصنفات صارت مراجع تدرس ُب اٞنؤسسات التعليمية ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب كبلغت شهرهتا 
 .العامل األكريب

  :يةالطب العلـو -1-6 
الػيت قػد تصػيبها كيػتم ذلػك مػن  كاألمػراضكافة   اإلنسافجسم  أعضاءبصحة ـ و العل ىذه هتتم

كالوسػائل الوقائيػة، كٞنػا كػاف الطبيػب ىػو اٞنتحمػل  كاألغذيػة باألدكيػةخبلؿ حفػظ الصػحة كبػرء اٞنػرض 
 . 5ىذه كلها تعرؼ بالطب العاـ أعباءهفاف  األمراضالعبلجية، ٞنختلف  األعباءلكل 

 
 :(م3191/هـ797 ت)الدين بديع بن نفيس التبريزي  صدر -

                                                 
 .16، ص8ابن عماد، شذرات الذىب، ج - 1
كشػف الظنػوف،   – 38، ص1993كت، ، دار الكتػب العلميػة، بػًن ابن إياس مؤرخ الفتح العثماني لمصرحسٌن عاصػي،  - 2
 .229، ص1ج
السػػػػخاكم، الضػػػػػوء  -81، ص8ابػػػػػن العمػػػػاد، شػػػػذرات الػػػػذىب، ج -120، ص1ابػػػػن تغػػػػرم بػػػػردم، اٞننهػػػػل الصػػػػاُب، ج - 3

 .146، ص1البلمع،ج
، مكتبػػة النهضػػة اٞنصػػرية، التػػاريخ والمؤرخػػوف فػػي مصػػرٗنػػاؿ الػػدين الشػػياؿ،  -51، ص8ابػن عمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج - 4

 .4، ص1958رة، القاى
 .40ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 5
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ُب الطػب، كثػًن اٜنفػظ ٞنتونػو جيػد  إمامػاصػرية، كػاف بالديار اٞن األطباءاٜنكيم الطبيب كرئيس 
 .1رئيسان ُب صناعتو كاألكابرالتدبًن حاذقان ماىران مقربان عند اٞنلوؾ 

 :(م3196/هـ799 ت)خالطي الشريف برىاف الدين إبراىيم بن عبد اهلل األ -
د كيعػػرؼ بػػالبلزكردم، كػػاف السػػلطاف برقػػوؽ قػػد طلبػػو مػػن حلػػب ليطبػػب ابنػػو ككػػاف كجيهػػان عنػػ

 .2مات أف إى، اشتهر بالطب كالكيمياء، كاستقر ُب مصر كاألعياف كاألمراء األكابرالسلطاف كعند 
 /هــــ833 ت)اليهػػػودي  اإلسػػػرائيليالػػػرئيس إبػػػراىيم بػػػن فػػػرج اهلل بػػػن عبػػػد اهلل الكػػػافي  -

 :(م3331
كُب تنسػػكو  األنبيػػاءمل ٫نلػػف بعػػده مػػن يهػػود مصػػر مثلػػو ُب كثػػرة حفػػظ نصػػوص التػػوراة ككتػػب 

 صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمكػػاف يقػػر بنبػػوة الرسػػوؿ . ينػػو، مػػع حسػػن عبلجػػو ٞنعرفتػػو بالطػػب كتكسػػبو بػػوكد
 .3العرب إىرسوؿ  بأنوك٩نهر 
 :(م3133/ هـ921 ت)عبد الباسط بن خليل بن الغرس  الشيخ زين الدين -

ة كرسػػال( كتػاب ُب الطػػب)لػو مؤلفػػات طبيػػة منهػا كتػػاب دعػػاه  كػاف مؤرخػػان عاٞنػان كطبيبػػان بارعػػان 
 .4(كتأثًناتو العامة األفيوفطبيعة  بياف)عنواهنا 
 :(م3131 /هـ939كاف حياً سنة )تقي الدين المنوفي  -

كرسػم  أصػاهبماألنو عاِب لو عينيػو مػن مػرض  م1513/ھـ919خلع عليو السلطاف الغورم ُب 
 .5(طب العيوف)لو مئة دينار، ككاف بارعان ُب ىذا الفرع من الطب 

 :6(م3136/هـ922 ت)محمد العفيف الكحاؿ   -
 .رئيس الكحالٌن، عاش ُب عصر السلطاف الغورم، كتوُب ُب موقعة مرج دابق

 :والجراحةعلم التشريح  -

                                                 
أ٘ند عيسى ، معجم األطبػاء ذيػل   - 304، ص 1أبن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب،  -844، ص 3اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 1

 .152 - 151، ص 1982، دار الرائد العريب، بًنكت، 2عيوف األنباء ُب طبقات األطباء، ط 
 .67 - 66عيسى، معجم، ص  -356ص، 6ابن العماد، شذرات، ج - 2
 .58عيسى، معجم، ص  -1021، ص4اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 3
 .63، ص3ابن إياس، بدائع، ج - 4
 .322، ص4ابن إياس، بدائع الزىور، ج -5
 .52، ص3ابن إياس، بدائع الزىور، ج -6
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لدراسة الطب كخاصة العمليات اٛنراحية كىو يرتكػز علػى معرفػة  األساسيةمن العلـو التشريح 
 مػػاأ. 1األجػػزاءىػػا مػػن كالعظػػاـ كالغضػػاريف كاللحػػم كغًن  كاألعصػػابمػػن العػػركؽ  اإلنسػػافجسػػم  أجػػزاء
عمليػػات جراحيػػة  إىحػػٌن ٓنتػػاج  باألدكيػػةالػػيت تعػػاِب باليػػد ال  األمػػراضفهػػو علػػم يبحػػث ُب  اٛنراحػػة

 . 2اٛنراحة ألجزاءالضركرية  اآلالتبالشق كالقطع كاٛنرب كاٝنياطة مع 
بػن شػرؼ الػدين بػن محمػد بػن الرئيس عالء الدين علي بن نجػم الػدين بػن عبػد الواحػد  -

 :3(م3193/ هـ796 ت)صغير 
الػدىر ُب الفػن، تػوى رياسػة الطػب طػويبلن كلػو فيػو  أعجوبةبالديار اٞنصرية، كاف  األطباءرئيس 

. ألفػااٞنعرفػة التامػة، قيػل كػاف يصػف الػدكاء الواحػد للمػريض الفقػًن ّنػا يسػاكم در٨نػان كللغػين ّنػا سػاكم 
افػرده للقػرض فكػاف يقػرض مػن  ككاف حسن الصػورة هبػي الشػكل ٗنيػل الشػيبو، ككػاف لػو مػاؿ كثػًن قػد

سػػلطاف مصػػر  إىحضػػر ( م1393/ ھـــ795)كُب سػػنة . ٪نتػػاج مػػن غػػًن استفضػػاؿ بػػل ابتغػػاء الثػػواب
يرسػػػل لػػػو طبيبػػػان ٣نتػػػازان ُب مػػػرض  أفبرقػػوؽ رسػػػوؿ مػػػن السػػػلطاف العثمػػػا ي بايزيػػػد بػػػن مػػراد، يطلػػػب منػػػو 

اقًن لكنو توُب ُب الطريق كىػو ُنلػب من العق إليوالرئيس أبن صغًن كمعو ما ٪نتاج  إليو فأرسلاٞنفاصل 
 .القاىرة كدفن فيها إىٍب ٘نل 
 :الصيدلة -

 

 :4(م3196/ هـ799 ت)خالطي برىاف الدين إبراىيم بن عبد اهلل األ -
 ."لؤلمراض األدكيةكصف "كاف عاٞنان ُب الصيدلة كالطب كالكيمياء من مؤلفاتو ُب الصيدلة 

 :5(م3312/ هـ811 ت)برقوىي غياث الدين األ-
 ."األدكيةكتاب ُب "من مؤلفاتو ُب ىذا العلم كتاب اٚنو 

 :6(م3331/ هـ836 ت) برىاف الدين بن زقاعة -

                                                 
 .297، ص2خليفة، كشف الظنوف، ج -1
 .588، ص2خليفة، كشف الظنوف، ج -2
؛ ابػػن إيػػاس، بػػدائع الزىػػور، 140، ص12؛ ابػػن تغػػرم بػػردم، النجػػـو الزاىػػرة، ج151، ص3ر، الػػدرر الكامنػػة، جابػػن حجػػ -3
 .346، ص6ابن العماد، شذرات الذىب، ج   -300، ص1ج
 .356، ص 6ابن العماد، شذرات، ج -4
 .132، ص 7السخاكم، الضوء البلمع، ج -5
 . 130، ص 1؛ السخاكم، الضوء البلمع، ج1/152اٞننهل،  - 126، ص 14ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج -6
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 أعجوبػػة، حيػػث بػػرع فيهػػا ككػػاف األعشػػاببارعػػان ُب علػػـو كثػػًنة السػػيما ُب معرفػػة  إمامػػاكػػاف 
يػػػة ككصػػػفها النبات ٓنضػػػًن العقػػػاقًن ذات األصػػػوؿ إىكفوائػػػدىا كىػػػو مػػػا دفعػػػو  أنواعهػػػازمانػػػو ُب معرفػػػة 

 .للحاالت اٞنرضية اٞنختلفة
 :1(م3313/هـ818 ت)طامي عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد البس -

كصػف "ك  "ربػةاجمل األدكيػةاٞننتخبػة ُب  األدعيػة"مػن مؤلفاتػو  األدكيػةطبيب كصيديل باحث ُب 
 ."ُب كشف آفاؽ الوباء األدكية

 :علم الكالـ والفلسفة -1-7
 :ك الفرتة عدده من اٞنهتمٌن بعلم الكبلـ كالفلسفة نذكر منهملقد برز ُب مصر ُب تل

 :2(م3311/ هـ811 ت)السيرافي نظاـ الدين بن عيسى  -
دينان عاٞنان بالعديد من العلـو الدينية كالعقلية منها اٜنكمة كاٞننطػق كاٟنندسػة كالطػب  إماماكاف 

 .كاٟنيئة كبعض العلـو الشرعية كاللغوية
 
 
 :3(م3312 /هـ816 ت)بن مسافر بن زكريا الرومي اسم سراج الدين الق -

كاشتغل بالفقو كعلم الكبلـ كمن مؤلفاتو ُب ىذا ( م1392 /ھـ795)كلد أبن مسافر ُب سنة 
 (.م1254/ ھـ652: ت)كماؿ الدين ١نمد بن عباد اٝنبلطي   لئلماـالعلم تلخيص اٛنامع 

 :4(م3361/ هـ863 ت)جالؿ الدين المحلي  -
كالكتاب عبػارة عػن مػنت ٢نتصػر ُب اٞننطػق ألفػو ٤نػم  "الشمسية"على كتاب لو ُب اٞننطق شرح 

 (.م1294/ھـ693ت )الدين عمر بن علي القزكيين اٞنعركؼ بالكاتيب 
 :5(م3373/ هـ879 ت)زين الدين قاسم بن قطلوبغا  -

                                                 
 .293، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج -1
 .207، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج -2
 .243، ص 3السخاكم، الضوء البلمع، ج -3
نوف، ج خليفة، كشف الظ – 209، ص1السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 41 – 39، ص7السخاكم، الضوء البلمع، ج- 4

 .76، ص4
 .151، ص2ابن إياس، بدائع الزىور، ج -5
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منار "كشرح  "األربعٌن ُب أصوؿ الدين"اشتهر بالعديد من العلـو كمن مؤلفاتو ُب علم الكبلـ 
 (.م1036/ ھـ428: ت)ُب اٞننطق ألبن سينا  "النظر

 :1(م3376/ هـ883 ت)بن قطلوبغا سيف الدين  -
عبػػػد اهلل بػػن أ٘نػػػد  لئلمػػاـ "عمػػدة النسػػػفي"حفػػظ العديػػد مػػػن الكتػػب ُب أصػػػوؿ الػػدين منهػػػا 

ألبػن سػينا ُب  "منػار النظػر"كلػو ُب الشػركحات ُب ىػذا اجملػاؿ شػرح ( م1310/ ھــ710: ت)النسفي 
 .اٞننطق

 :الرياضيات-1-8
 :اشتهر فيها من العلماء

  :2 (م3199/ هـ813 ت)عمر بن سراج الدين الفيومي  -
لػػػو مشػػػاركة ُب الشػػػعر كالفقػػػو، ككػػػاف بارعػػػان ُب الفػػػرائض كىػػػي مػػػن فػػػركع علػػػم الفقػػػو اٞنكرسػػػة 

 .ٜنساب اٞنواريث كقسمة الرتكات بٌن مستحقيها شرعان 
 
 
 
 :3 (م3316/ هـ819 ت)لمارداني  بن خليل بن يوسف اجماؿ الدين عبد اهلل -

 إليػوٚني باٞناردا ي نسبة ٛنامع اٞناردا ي، كاف عارفان بعلم اٞنيقات كاٟنيئة ككاف خًنان دينػان انتهػت 
 ."الرسالة الكربل" ٚناهألف كتابان  الرياسة ُب علم اٞنيقات ُب زمانو، كمهر ُب اٜنساب كحل الزيج

 :4 (م3333/ هـ833 ت)نحاس الدمشقي المعروؼ بابن ال محيي الدين   -
اٞنعرفػػة، ُنيػػث كػػاف يصػػرح  أًبكػػاف فقيهػػان شػػافعيان، ككػػاف يعػػرؼ الفػػرائض كاٜنسػػاب كاٟنندسػػة 

طػػرؽ اٜنسػػاب باٟنندسػػة، كاقبػػل علػػى جهػػاد الفر٤نػػة ُب دميػػاط حػػّت مػػات شػػهيدان  إخػػراجباقتػػداره علػػى 
 (.م1411/ ھـ814)سنة 

 :1 (م3119/هـ931 ت)أحمد بن محمد بن عثماف الحلبي شهاب الدين  -
                                                 

 .168، ص2ابن إياس، بدائع الزىور، ج -1
 .9، ص7ابن العماد، شذرات الذىب، ج -2
، 7ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج -19، ص 5السػػخاكم، الضػػوء البلمػػع، ج – 18، ص6ابػػن حجػػر، إنبػػاء الغمػػر، ج -3
 .84ص
 .105، ص 7ابن العماد شذرات الذىب،  ج - 203ص  ،1السخاكم، الضوء البلمع، ج -4
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مػػن مػػرة كاخػػذ عػػن علمائهػػا، كىػػو رياضػػي فلكػػي بػػارع، اشػػتهر  أكثػػرزار القػػاىرة  األصػػلحلػػيب 
 .ألبن اٟنائم "شرح نزىة اٜناسب ُب تلخيص مرشدة الطالب"ُب اٜنساب كمن مصنفاتو فيو 

 :هندسةعلم ال -1-9
 :اشتهر فيو كل من

  :2 (م3333/ هـ833 ت)محيي الدين الدمشقي   -
علػػى درجػػة مػػن  بأنػػواٞنعرفػػة حػػّت انػػو كػػاف يقػػوؿ  أًبيعػػرؼ الفػػرائض كاٜنسػػاب كاٟنندسػػة  كػػاف

 .طرؼ اٜنساب باٟنندسة إخراجاٞنقدرة ُنيث يتمكن من 
 :3 (م3113/ هـ917 ت)بدر الدين سبط المارديني  -

 اٞنصػادر ال فأغػًن . برع ُب العلـو الرياضية كلػو مؤلفػات كثػًنة ُب اٜنسػاب كالفػرائض كاٟنندسػة
 .تذكر مؤلفاتو ُب اٟنندسة

 :(الهيئة)علم الفلك  -1-31
 :ك٣نن اشتهر ُب ىذا العلم

 :4 (م3317/ هـ833ت )شهاب الدين بن القرادح  -
عن اٛنمػاؿ اٞنػاردا ي، كاخػذ  أخذهالشاعر كالواعظ كاٞنادح اٞنشهور مهر ُب علم اٞنيقات الذم 

 .أيوبعلم الفلك عن الشمس ١نمد بن 
 
 :5 (م3373/ هـ879 ت)افيجي محيي الدين الك  -

رسػػائل صػػغًنة،  أكثرىػػاك  ةاٞنائػػ، لػػو مؤلفػػات ُب علػػـو عػػدة تربػػو علػػى النحػػوم كاٞنفسػػر كالفقيػػو
/ ىػػػ618 ت)الػػيت قػػاـ بتأليفهػػا ١نمػػود بػػن ١نمػػد بػػن عمػػر اٛنغميػػين  "الرسػػالة اٛنغمينيػػة"كمنهػػا شػػرح 

 .كىي ُب اٟنيئة( ـ1221
 :6 (م3131/ هـ939 ت)( ابن الصيرفي)شهاب الدين العسقالني  -

                                                                                                                                                         
 .69 - 86، ص8ابن العماد، شذرات، ج -1
 .105، ص7؛ ابن العماد، شذرات الذىب، ج203،ص 1السخاكم، الضوء البلمع، ج -2
 35، ص 9السخاكم، الضوء البلمع، ج -3
 .238، ص 7ابن العماد، شذرات الذىب، ج - 4
 .328 - 326، ص7بن العماد، شذرات الذىب، ج -  151، ص2ابن إياس، بدائع الزىور، ج - 5
 .91، ص8ابن العماد، شذرات الذىب، ج - 319 – 316،ص 1السخاكم، الضوء البلمع، ج - 6
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 مقدمة ؼ"ركض كالفلك كمن مصنفاتو الفلكية و كالعكاف عاٞنان ُب الفقو كأصول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
الرحلة بين المغرب والمشرؽ ودور المرتحلين من العلماء والحجيج 

 في تمتين الروابط الثقافية
 

 التعريف بالرحلة – 3
 اعهدكاف -1-1
 مسالكها -1-2
 امشاقه -1-3

 أنواعهػا -2
 رحلة الحج ودورىا الثقافي -2 -2

 أ٨نية مكة كاٞندينة ثقافيا -2-2-1   
  عينة ركب اٜناج -2-2-2  
 عينة من اٞنؤلفات اٞنغاربية حوؿ رحبلت اٜنج -2-2-5  
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 ظاىرة اجملاكرة ّنكة كاٞندينة -2-2-6  
 الرحلة في طلب العلم -2-1

 ب العلمحث العلماء على الرحلة ُب طل -2-3-1  
 ركاؽ اٞنغاربة باٛنامع األزىر  -2-3-2  
 كدكرىم ُب ٕنتٌن الركابط الثقافيةاٞنرٓنلوف العلماء  -2-3-3  

 اٞنرٓنلوف من اٞنغرب إى اٞنشرؽ -2-3-1           
 اٞنرٓنلوف من اٞنشرؽ إى اٞنغرب -2-3-2           

 
 

ككانت حلقة الوصل بٌن  ،ر الوسطىتعترب الرحلة من مظاىر اٜنياة اليت طبعت فرتة العصو 
، بل تعود جذكرىا إى ـ13/كليدة القرف السابع اٟنجرماٞنشرؽ كاٞنغرب اإلسبلميٌن، كمل تكن 

كاف حافبل  ـ 09/، كُب ىذا الصدد ٬نكن القوؿ أف القرف الثالث اٟنجرملئلسبلـ القركف األكى
ازدىرت اٟنجرة داخل اٞندف اٞنغربية باٟنجرات اٞنغربية إى اٞنشرؽ ُب شكل أفراد كٗناعات، كما 

 . 1كازدادت خبلؿ القركف اٞنوالية يكباْناه اٞنشرؽ اإلسبلم
 

كقد اختلفت األغراض من الرحلة حسب ىدؼ كل مرٓنل، كتأٌب ُب اٞنقدمة األغراض الدينية 
اربة ٍب العلمية فالتجارية كالسياحية، كمن ىنا ٬نكن أف ندرس الدكافع اليت ٘نلت الكثًن من اٞنغ

 .إى االنتقاؿ ٥نو ببلد اٞنشرؽ، ككذلك انتقاؿ بعض من اٞنشارقة إى ببلد اٞنغرب
 

 : دوافع الرحلة -3
 لكل قاصدمصر كالشاـ كاٜنجاز على كجو اٝنصوص مفتوحة  ك كانت ببلد اٞنشرؽ عموما 

طلبا للعلم أك حاجًّا أك تاجر أك سائحنا أك شٌد الرحاؿ إليهايريد التجواؿ فيها 
ثر عدد اٞنرٓنلٌن ، كك2

  .، كساعدىم على ذلك عٌدة عواملغرب إى اٞنشرؽ باختبلؼ أىدافهممن اٞن

                                                 
 .420مفتاح خلفات، اٞنرجع السابق، ص - 1
عي ك مشػهد السػيدة نفيسػة مػن آؿ كاف اٞنغاربة عند سفرىم إى مصر يزكركف ٗنلػة مػن اٞنعػامل التار٫نيٌػة مثػل مقػاـ اإلمػاـ الشػاف  -2

حسػػن ١نٌمػػد الرفػػاعي،  – 128القلصػػادم، اٞنصػػدر السػػابق، ص  –البيػػت ك قبػػور بعػػض الصػػحابة ك كبػػار العلمػػاء ك الصػػاٜنٌن 
 . 11-10، ص ھ 1356، مصر، كتاب األنوار في فضائل و تراجم و تواريخ و مناقب و مزارات آؿ البيت األطهار
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ك٬نكن تقسيم ىذه العوامل إى صنفٌن، الصنف األكؿ يطلق عليو عوامل اٛنذب، كالصنف 
 :الثا ي يطلق عليو عوامل الطرد، أما عوامل اٛنذب فمنها

ُب دكلة اٞنماليك ما جعل السبلطٌن يتفرغوف إى  االستقرار النسيب الذم شهدتو مؤسسات اٜنكم -
اٞننجزات الدينية كالثقافية كاالجتماعية، كإصبلح مقاطعاهتم التابعة ٟنم كاٞنسالك اٞنؤدية إليها، خاصة 

 .للقاصدين إى اٜنجاز كالبقاع اٞنقدسة
م، ككاف السلطاف ًحٍرصي سبلطٌن اٞنماليك على جلب الٌناس للسياحة كالتجارة كالعلم  إى ببلدى - 

ومن يؤثر :" ... سياحٌية، ك٣نٌا جاء فيػواٞننصور قبلككف قد أصدر منشورنا رٚنٌيا أعلن فيو عن الدعاية ال
الورود إلى بالدنا الفسيحة أرجاؤىا، الظليلة أفياؤىا وأفنائها، فليعـز َعْزـ من قدر اهلل لو في 

إلى ميرة وال ذخيرة، ألنّها في الدنيا  ذلك الخير والخيرة، ويحضر إلى بالد ال يحتاج ساكنها
جّنة عدف لمن فطن، ومسالة لمن تغّرب عن الوطن، و نزىة ال يملها َبَصٌر، والمقيم بها  في   

، ويكفيها أف من بعض أوصافها أنّها شامة اهلل في أرضو ، كىي دعوة 1 "ربيع  دائم، وخير مالـز
أراضي الدكلة اٞنملوكية اليت ٕنيزت باتساع األرجاء، كتوفر صر٪نة إى زيارة اٞنسلمٌن كمنهم اٞنغاربة إى 

شركط العيش الكرمي للمسافر كعابر السبيل، حيث أف الدكلة قد تكفلت باٞننشآت اليت كاف من 
شأهنا إيواء كإطعاـ الواردين على مصر خاصة من طلبة العلم أك من التجار كالسياح، مثل اٝنوانق 

 .كالربط كاٞندارس كالفنادؽ
ليهم بالعناية خاٌصة إذا كانوا من ببلد اٞنغرب، لذلك إف سبلطٌن اٞنماليك ٫نصوف الوافدين اك -  

خاٌصة أىل  ،اقتدل هبم ُب ذلك أىل مصرق لئلقامة، كأحسنوا استقباٟنم كإكرامهم، ك ابتنوا ٟنم اٞنراف
 .2اٜنجيجكا بإيثارىم للفقراء كالغرباء ك باديتها اٌلذين اشتهر 

اٜنجيج الذين كانوا يقصدكف اٞنراكز الثقافٌية كالقاىرة ؼ اٞنناسبة لطلبة العلم ك ر الظرك توف -  
دكلة كاإلسكندريٌة أك اٜنجاز أين توجد البقاع اٞنقٌدسة، من حيث االزدىار الثقاُب الذم شهدتو 

لؤلخذ عن  يهاكشيوع ذكر علمائها ُب األقطار، ٣نٌا حٌفز اٞنغاربة أكثر على التوجو إل اٞنماليك،
 .3علومهمك  مالعلماء كالٌتعٌرؼ على مناىجه

                                                 
 .342-340، ص 13، ج القلقشندم، صبح األعشى - 1
 .259-258، ص 1987، اٞنؤٌسسة الوطنٌية للفنوف اٞنطبعٌية، اٛنزائر، رحلة ابن جييرأبو اٜنسن بن جيًن،  - 2
، دار الشػػركؽ، دراسػػات فػػي تػػاريخ المغػػرب اإلسػػالميعػػز الػػدين عمػػر أ٘نػػد موسػػى،  - 778ابػػن خلػػدكف، اٞنقدمػػة، ص - 3

 . 16، ص 1983القاىرة،  –بًنكت 
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فمنها اٜنالة السياسٌية اٞنرتٌدية اٌليت كانت تعيشها ببلد اٞنغرب على العمـو : أٌما عوامل الطرد
 ببلد اٞنشرؽتفضيل إى كخاٌصة األندلس كاشتداد حركة االسرتداد النصرانٌية، ٣نٌا دفع ببعض العلماء 

، كما كاف تعرض بعض كبار العلماء ُب اٞنغرب إى اٞنضايقات سببنا ُب 1كاالرٓناؿ إليها كاالستقرار هبا
 .2على البقاء ُب اٞنغرب باٞنشرؽتفضيلهم اإلقامة 

 
 :مسالكها -2

لتجارة يتبعوف دركبنا لككاف اٞنرٓنلوف من اٞنغرب إى اٞنشرؽ سواء للحٌج أك لطلب العلم أك 
كمن خبلؿ كتب . ببلد الشاـها إى اٜنجاز ك الك برٌية كانت توصلهم إى مصر كمدهنا ك منكمس

، ككاف ىذا الطريق يبدأ باٞنشرؽاٞنغرب ببلد اٛنغرافيا كالرحبلت ٬نكن ٓنديد أىم طريق بٌرم كاف يربط 
اٞنغرب األكسط أين ٪ناذم كصوال إى  األقصىك٬نٌر عرب أىم مدف اٞنغرب  أقصى اٞنغرب غربامن 

 3مدف اٞنغرب األدىن ٌٍب طرابلسزائر كمنها إى َناية كتونس ك الساحل عرب كىراف كتنس كصوال إى اٛن
إى  5منها يٌتجو عرب هنر النيل ك مدف الصعيداإلسكندريٌة، ٍبٌ يصل القاىرة، ك كصوالن إى  4رقةبك الغرب 

 .7اٌلذم كاف يبحر منو اٜنجاج إى ميناء جٌدة باٜنجاز 6ميناء عيذاب
 

                                                 
 .16الدين موسي، اٞنرجع السابق، ص عز  - 1
ابػن اٝنطيػب، كناسػة  – 1056ابػن خلػدكف، الرحلػة، ص  –مثل حالة عبد الٌر٘نن بن خلدكف ك ١نمد بػن مػرزكؽ اٝنطيػب  - 2

 .162-157الدكاف، ص 
السػابق، ص  البكػرم، اٞنصػدر. طرابلس الغرب مدينة على شاطئ البحر، قد٬نة البناء، كػاف هبػا مسػاجد ك أسػواؽ ك رباطػات - 3
، 2الػػوزاف، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 198اإلدريسػػي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 124القلصػػادم، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 6-17

 .99ص 
البكرم . اٚنها بالركمٌية اإلغريقٌية بنطابلس أم ٙنس مدف، ك ىي أٌكؿ ما ينزلو اٞنسافر قادما من مصر على ببلد اٞنغرب: برقة - 4

 .182اليعقويب، اٞنصدر السابق، ص  – 211اإلدريسي، اٞنصدر السابق، ص  – 3 ، اٞنصدر السابق، ص
الصعيد ىو ظػاىر مصػر ك كانػت بػو عػٌدة مػدف كقػوص ك منفلػوط ك أسػيوط ك إٙنػيم، ك كانػت أرضػا فبلحيػو هبػا مسػاجد ك   - 5

ن بطوطػػة، اٞنصػػدر ابػػ – 31-30ابػػن جبػػًن، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 189، ص 1اٞنقريػػزم، اٝنطػػط، ج. كنػػائس ك صػػناعات
 .75-70، ص 1السابق، ج

، كانت مزدىرة بسبب كثرة من يقصدىا من اٜنجيج كٌل عاـ ك كاف (األ٘نر)عيذاب، مدينة على الساحل الغريب لبحر القلـز  - 6
ابػػن جبػػًن،  – 203-202اٞنقريػػزم، اٝنطػػط، ص . هبػػا قػػـو البجػػاة مػػن الزنػػوج، ك كانػػت بيػػنهم ك بػػٌن اٞنماليػػك عػػٌدة صػػدامات

 .203-202ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ص  – 38اٞنصدر السابق، ص 
 .31-28، ص ھ1329، مصر، 1، مطبعة اٛنمالية، ج2، طالّرحلة الحجازية١نٌمد لبيب البتنو ي،  - 7
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اٞنغرب ّنصر، ككانت السفن تصل ميناء اإلسكندريٌة  أٌما الطريق البحرم، فكاف يربط موانئ
كعادة ماكانت سفن التجار البنادقة كاٛننويٌن تقـو ِندمات  .1كتبحر عرب هنر النيل لتصل إى القاىرة
 .التوصيل للمرٓنلٌن بٌن اٞنشرؽ كاٞنغرب

 
 :مشاقها -1

كانت الٌرحلة برٌا أك   صعوبات، سواءن كاف اٞنرٓنلوف بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ يواجهوف عٌدة مشاؽ ك 
الٌنهب مثلما حدث للسفارة ذاية ك غًنىم باإلع الطرؽ لركب اٜنجيج ك ُنرنا، من ذلك تعٌرض قطا 

 .2ـ1307/ھ707اٞنملوكية عند عودهتا من تلمساف إى مصر سنة 
القبائل اٌليت كانت ٕنؤل لٌن تتٌم خاٌصة من طرؼ األعراب ك ككانت عمليات الٌنهب لقوافل اٞنرٓن

 .3، ككانت خارجة عن سيطرة الٌدكلةحواضر ببلد اٞنغرب كاٞنشرؽيق الرٌابط بٌن الطر 
 كما كاف اٞنسافركف يلقوف مشٌقة اٞنسافة كاألحواؿ اٛنويٌة  اٞنضطربة  بٌن اٜنٌر كالربد كاألمطار،

 .4ما يصاحبها من الضعف عن اٞنسًنكاإلصابة ببعض األمراض كاٜنمى ك 
اٛنغرافيوف كثًنا من أىواؿ البحر كما كصف الرٌحالة ك  طريق البحرم، فقدأٌما مشاؽ ال

عندما غرقت سفينة   ـ1380/ھ779يصاحبها من غرؽ للسفن ُب بعض األحياف، مثلما حدث سنة 
، ككذلك غرؽ السفينة اٌليت كانت ٓنمل أىل 5كانت ٓنمل حجاجا مغاربة قرب ميناء اإلسكندريٌة

 .6ابن خلدكف باٞنيناء ذاتو
 

 :دورىا الثقافيو رحلة الحج  - 3
يعد اٜنج من أركاف اإلسبلـ، ككاف اٞنسلموف من مغاربة كمشارقة حريصٌن كٌل اٜنرص على 
أداء مناسكو رغم مشاقو كمصاعبو كبػيٍعد اٞنسافة بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ أين توجد البقاع اٞنقٌدسة 

                                                 
 .1058ابن خلدكف، التعريف كالٌرحلة، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .470، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج - 2
ابػن . اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك تضم ُب تركيبتهػا السػكانٌية الكثػًن مػن القبائػل العربيػة اٝنارجػة عػن سػلطتهاكانت دكؿ اٞنغرب   - 3

 .158أبو ضيف، اٞنرجع السابق، ص -38،ص1بطوطة، ج
، ص 2اٞنقريزم، السلوؾ، ج – 38-34، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج – 124القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 4

 .10ًن، اٞنصدر السابق، ص ابن جب - 12
 .490، ص 4الونشريسي، اٞنعيار، ج  - 5
 .1087ابن خلدكف، الرحلة، اٞنصدر السابق، ص  - 6
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ُب إحدل رسائلو حيث  1باٜنجاز مقصد اٞنسلمٌن ُب العامل، ك ذلك ما أٌكد عليو ابن عٌباد الرٌندم
تميل نفوسهم إليو، و ّما يعظم حرص الّناس عليو م 2المشي إلى الحّج في ىذه األزمنة:"يقوؿ 

 .3 "ويؤثروف المشّقة والقّلة والغربة الالزمة لو على الّراحة والجّدة واإلقامة
وسم ما بركن اٜنٌج، كبذلوا ُب سبيل إ٤ناحو كٌل م كسبلطٌن كأمراء دكؿ اٞنغربكاعتىن ملوؾ 

يستطيعونو من اٞناؿ كٕنهيد الطٌرؽ كتأمينها كإقامة دليل لركب اٜنجيج اٞنغاربة، ككذلك باٞنراسبلت مع 
 .4سبلطٌن اٞنماليك ك شكرىم على ما كانوا يبذلونو إل٤ناح مواسم حٌج اٞنغاربة إى البقاع اٞنقٌدسة

ككانوا يكلفوف كبار  ،اعتادكا بعث الرٌبعات الشريفة كاٞنصاحف كحبسها على اٜنرمٌن كما
 .5الشخصيات ك العلماء للقياـ هبذا الٌدكر اٛنليل

كاف سبلطٌن اٞنماليك أشٌد ما يعنوف باٜنج كاٜنجيج، خاٌصة بعدما أصبحوا أكصياء كما  
على خدمة اٜنرمٌن كالبقاع اٞنقٌدسة اإلسبلمٌية باٞنشرؽ عمومنا، لذلك خٌصصوا ّنناسبة االستعداد 

ـو احململ، ككاف يوما مشهودنا، حيث كاف يركب فيو القضاة األربعة كككيل بيت للحٌج يومنا يسمى ي
احملتسب كأعبلـ الفقهاء كاألمراء، كيقصدكف باب القلعة مقٌر السلطاف فيخرج إليهم على ٗنل، اؿ ك اٞن

حململ كأمامو أمًن اٜنٌج ُب تلك  السنة كمعو اٜنرٌاس كالسقاءكف على ٗناٟنم، ك٩نتمع النٌاس كيطوفوف با
 .6ُب شوارع القاىرة كمصر ُب شهر رجب من كٌل عاـ، كيستعدكف منذ ذلك اٜنٌن للحجٌ 

                                                 
من كبار علمػاء ( ـ1390-1332/ھ 792-733)ىو الشيخ الصوُب أبو عبد اهلل ١نٌمد بن عباد النفزم اٜنمًنم الرندم  - 1

ابػػػػن عبػػػػاد الرنػػػػدم، (. 1309/ھ 709ت)ابػػػػن عطػػػػاء اهلل السػػػػكندرم  األنػػػػدلس، لػػػػو كتػػػػاب التنبيػػػػو الٌػػػػذم كضػػػػعو علػػػػى حكػػػػم
 .اٞنصدرالسابق ، مقٌدمة احملٌقق

 .ـ14/يقصد القرف الثامن اٟنجرم - 2
 .66ابن عباد الرندم، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .86، ص 8القلقشندم، صبح األعشى، ج  - 4
ابػػػن خلػػػدكف، الٌرحلػػػة، ص  – 211ي، تػػػاريخ بػػػين زيػػػاف، ص التنسػػػ – 319ابػػػن اٝنطيػػػب، تػػػاريخ إسػػػبانيا اإلسػػػبلمٌية، ص  - 5

1156. 
 – 9، ص 2اٞنقريػػزم، السػػلوؾ، ج – 140البتنػػو ي، الرحلػػة اٜنجازيػػة، ص  – 65، ص 1ابػػن بطوطػػة، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 6

سػػػعيد عبػػػد الفتػػػاح  – 58-57، ص 4القلقشػػػندم، صػػػبح األعشػػػى، ج – 311، ص 7ابػػػن تغػػػرم بػػػردم، النجػػػـو الزاىػػػرة، ج
رحلػػػػة اٜنػػػػج  "أشػػػػرؼ أبػػػػو اليزيػػػػد،  – 85إٚناعيػػػػل اٜنػػػػداد، اٞنرجػػػػع السػػػػابق، ص  – 181اشػػػػور، اجملتمػػػػع، اٞنرجػػػػع السػػػػابق، ص ع

 .104-100، ص 2006، يناير 566، ع مجلة العربي، "رحبلت احململ الشريف
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كما اعتىن اٞنماليك بشأف مدينيت مٌكة كاٞندينة اٞننٌورة، كصارتا ُب عهدىم من اٞنراكز الثقافٌية 
 .1لكعبةكٌل عاـكاف أمرىم نافذا فيها ككانوا يٍعتػىنيوف ّنسالة كسوة ااٞنعدكدة ُب العامل اإلسبلمٌي، ك 

عين  أمراء مكة كاٞندينة اٞننورة بتنشيط اٜنركة الثقافية كالفكرية كالعمل على ازدىارىا، و
لكن عدـ االستقرار السياسي قد حاؿ عائقا ُب طريق ٓنقيق األىداؼ اٞنرجوة ُب جعل اٜنرمٌن 

 .الشريفٌن ١نج اٞنسلمٌن العلمي من كل األقطار اإلسبلمية
 

، (ـ1375/ىػ777ت )ؤالء األمراء األمًن عجبلف بن رميثة بن أيب ٧ني ك٣نن اشتهر من ى 
 .2الذم كاف مكرما ألىل السنة ّنكة، كقاـ بإنشاء مدرستو باٛنانب الشمايل من اٞنسجد اٜنراـ

من أفاضل األمراء، حيث اىتم بعلماء ( ـ1425/ىػ 829ت )ككاف ابنو حسن بن عجبلف  
طالعة لكتب اٜنديث كالتاريخ، كاٜنرص على حضور اجملالس مكة كاجملاكرين هبا، ككاف كثًن اٞن

 .3العلمية إضافة إى إنشائو جملموعة من اٞنؤسسات التعليمية كاالعتناء هبا ككقف األكقاؼ عليها
 

ىذه اال٤نازات لكونو نشأ ( ـ1454/ىػ859ت)ككاصل ابنو بركات بن حسن بن عجبلف  
 .4من علماء اٜنديث إضافة إى مسا٨ناتو األدبية كالشعريةُب بيئة ثقافية كعلمية، ككاف ىذا األمًن 

 .4كالشعرية
كفضبل عن ىذا فقد حظيت اٜنجاز باىتماـ سبلطٌن اٞنماليك الذين تلقبوا بلقب خادـ  

كبقية ملوؾ كأمراء الدكؿ اإلسبلمية األخرل، كذلك ٞنا للمكاف من مكانة  5اٜنرمٌن الشريفٌن
كإنشاء اٞندارس اليت كانت ملتقى أىل العلم من كل  عظيمة عند اٞنسلمٌن، فقاموا بتقرير الدركس

كُب ىذا الصدد قرر السلطاف األشرؼ شعباف بن حسٌن بن اٞنلك الناصر ، بقاع العامل اإلسبلمي

                                                 
اليمانية ٍب كساىا اٝنلفػاء  مػن بعػده  كاف أٌكؿ من كسا الكعبة اسعد اليما ي ٍبٌ كساىا الٌرسوؿ صلى اهلل عليو ك سٌلم بالثياب  - 1

عصػػاـ فػػارس : ، تػػحاألحكػػاـ السػػلطانية و الواليػػات الدينيػػةك اسػػتمرت كسػػوهتا خػػبلؿ عهػػد العباسػػيٌن، أبػػو اٜنسػػن اٞنػػاكردم، 
 .254-253، ص 1996اٜنرستا ي، ١نمد إبراىيم الزغلي، اٞنكتب اإلسبلمي، بًنكت، 

 .102، ص2ابن فهد، غاية اٞنراـ، ج - 2
 .155، ص4الفاسي، العقد الثمٌن، ج - 3
 .13، ص3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 4
أنظر الباب . تلقب سبلطٌن اٞنماليك بلقب خادـ اٜنرمٌن الشريفٌن ُب جل مراسبلهتم إى ملوؾ الدكؿ اإلسبلمية األخرل - 5

 .األكؿ
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دركسا ُب فقو اٞنذاىب السنية األربعة، كدرسا ُب علم ( ـ1362/ىػ764ت )١نمد بن قبلككف 
 .1ًن يلبغا اٝناصكياٜنديث، كما أنشأ مكتبا لؤليتاـ بإشارة األم

درسا ُب اٜنـر اٞنكي ( ـ1453/ػى857ت)كقرر السلطاف الظاىر جقمق اٞنتفقو   
 .2إلقراء كتاب صحيح البخارم

فأنشأ مدرستو على . بعلماء اٜنجاز عامة( ـ1495/ىػ901ت )كاعتىن السلطاف قايتبام  
تبة، إضافة إى رباط كزكدىا ّنكـ 1477/ىػ882مشارؼ مكة لتدريس فقو اٞنذاىب األربعة سنة 

للفقراء كمكتبا لؤليتاـ، كنظم الدراسة هبذه اٞنؤسسات كأنفق على اٞندرسٌن بالذىب كأكقف عليها 
 .3األكقاؼ

 -ـ 1232/ىػ630) ُب ببلد اليمنأما سبلطٌن دكلة بين رسوؿ الذين اشتهركا بالعلم  
 .4 من اٞندارس ّنكةفقد سا٨نوا ُب ىذه اإل٤نازات كأقاموا بدكرىم الكثًن( ـ1454/ىػ858

اىتماـ سبلطٌن اٞنماليك كبين  مل يقل عنملوؾ اٟنند كأمراؤىا اٞنسلموف مسا٨نة  أفكما  
( ـ1411/ػى814ت)رسوؿ رغم البعد اٛنغراُب، فأقاـ اٞنلك غياث الدين أبو اٞنظفر أعظم شاه 

مكرما للعلماء صاحب ببلد بنجالة مدرسة ّنكة كأخرل باٞندينة، ككاف ملكا ١نبا للعلم فقيها 
كأقاـ السلطاف أ٘ند شاه بن أ٘ند شاه بن حسن شهاب الدين أبو اٞنغازم ، 5كأىل الصبلح

 .6رباطا كمدرستٌن ّنكة كاٞندينة، ككاف كثًن النفقات على اٜنرمٌن الشريفٌن( ـ1434/ػى838)
 

اـ ، كقككاف السلطاف الظاىر بيربس البندقدارم أٌكؿ ملك ّنصر كساىا بعد اٝنلفاء العباسيٌٌن 
خٌصصوا قرية ُب ظاىر القاىرة كقفوىا لصناعة الكسوة من غبلهتا  بذلك بعده سبلطٌن اٞنماليك، ك 

 .7كاف اسم السلطاف يكتب عليهاكٌل عاـ ك 
 

 :1على الحرمين الشريفينالمغاربة أوقاؼ أحباس و  -3-3
                                                 

 .190، ص2، جالكامنةابن حجر، الدرر  - 1
 .83، ص3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 456، ص15ىرة، جابن تغرم بردم، النجـو الزا - 2
 .124 -123سابق، صالاٛنابرم، اٞنرجع  - 3
 .139 -130، ص نفسواٛنابرم، اٞنرجع  - 4
 .458، ص 2ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 5
 .210، ص1السخاكم، الضوء البلمع، ج - 6
دار إحيػاء الكتػب  -، مكتبػة النهضػة اٜنديثػة 2، جاـ بأخبػار البلػد الحػراـشفاء الغر أبو الطٌيب تقي الدين الفاسي اٞنكي،  - 7

 .299-298، ص 1956العربٌية، مٌكة اٞنكٌرمة، 



- 232 - 

 

اقتداءا تعترب األحباس أك األكقاؼ من الصدقات اليت يتقرب هبا العباد إى خالقهم، ك 
بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عمل أبناء األمة اإلسبلمية من األثرياء كالعلماء على ٓنبيس 

كُب ىذا السياؽ أمكن حصر عينات من  العقارات كاٞنكتبات على حجاج بيت اهلل اٜنراـ،
 :األكقاؼ اليت خصها اٞنغاربة للحرمٌن الشريفٌن كىي كالتايل

ف اٞنريين  مصحفا على اٜنـر اٞنكي سنة ٓنبيس السلطاف أيب يعقوب يوس -
ًب ٘نلو رفقة ركب اٜناج اٞنغريب ككاف حجمو كبًنا كمرصعا بالدر كالذىب  ـ1303/ىػ703

 .2كالياقوت
ٓنبيس السلطاف أيب اٜنسن اٞنريين مصحفا كتبو ِنط يده، كتوى ٠نموعة من أكابر   -

 بتذىيبو، كزين باٛنواىر، كغلف باٛنلد القراء بتدقيقو اللغوم كتضبطو، ككلف ٠نموعة من الوراقٌن
 .3كاٜنرير

، (ىػ687ت )ٓنبيس أيب العباس أ٘ند بن علي بن أيب بكر العبدرم اٞنيورقي األندلسي  -
كالذم كاف يقيم ُب مدينة الطائف باٜنجاز، كما سكن مكة كحبس مكتبتو على طلبة العلم هبا، 

منها مؤرخ اٜنجاز الشيخ تقي الدين الفاسي  ككانت مكتبة مشتملة على فوائد ٗنة، ك٣نن استفاد
 .4الذم كظف ١نتوياهتا ُب كتابة تاريخ مكة اٞنكرمة

ٞنكتبتو على ( ـ1345/ىػ745ت )ٓنبيس الشيخ األديب أبو عبد اهلل ١نمد الغرناطي  -
 .5طلبة العلم بإحدل اٞندارس باٞندينة اٞننورة، ككاف من اجملاكرين

جملموعة من الكتب ُب الفقو ( ـ1364/ىػ766ت )ا ي ٓنبيس الشيخ إبراىيم التلمس -
 .6كاألصوؿ كاٜنديث كاللغة ّنكة كاٞندينة

                                                                                                                                                         
مشاركة أىل " ١نمد بن زين العابدين رستم، : للمزيد من اٞنعلومات حوؿ ىذا اٞنوضوع ٬نكن الرجوع إى الدراسات التالية - 1

، اٛنامعة اإلسبلمية، اٞنملكة العربية للمؤتمر العالمي لألوقاؼ، ُنث مقدـ "ٌن الشريفٌنالغرب اإلسبلمي ُب الوقف على اٜنرم
، ُنث مقدـ "أحباس اٞنغاربة ُب اٜنرمٌن الشريفٌن"حسن الواركلي،  –كما يليها  727ـ، ص 2009/ىػ1430السعودية، 

 .84-67، ص ص 2012/ىػ1433اٞنكرمة، ، جامعة أـ القرل، مكة لمؤتمر األوقاؼ األوؿ في المملكة العربية السعودية
 .173-172اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص ص  - 476ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص  - 2
 .12، ص3السبلكم، االستقصا، ج - 3
 .74، ص2الفاسي، العقد الثمٌن، ج - 4
 .76الواركلي، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .77الواركلي، اٞنرجع السابق، ص  - 6
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ٓنبيس أيب الطيب تقي الدين الفاسي ٞنكتبتو العامرة على العلماء كالطلبة كعامة  -
 .1القراء

 

 :ركب الحاج المغربي -3-2
العناية السامية للملوؾ يعد ركب اٜناج اٞنغريب مؤسسة قائمة بذاهتا، كقد خص ىذا الركب ب

كاألمراء ٞنا لو من بعد ديين كىي داللة على التدين العميق للمغاربة كارتباطهم الكبًن بالبقاع اٞنقدسة 
اٜنجيج اٞنغاربة ينطلق من اٞنغرب األقصى باْناه كاف ركب مهبط الرسالة النبوية كمنبع اإلسبلـ، ك 

٣نٌن ٟنم القدرة على إقامة ركن اٜنج، كخاٌصة من كاف يتكٌوف من عٌدة فئات من اجملتمع اٜنجاز، ك 
الطلبة كالعلماء اٌلذين كاف ىدفهم من رحلة اٜنٌج أبعد من اٜنج نفسو، حيث  توفر  ٟنم  بعد   

لقاء العلماء كاالختبلط هبم ك تبادؿ اٞنعارؼ معهم كاألخذ  2قضاء اٞنناسك كالسياحة ُب اٜنجاز
 .3عنهم كاالستفادة من علومهم

العلماء من اٞنغرب فرصة صر ذىابا ك إيابنا توفر للطبلب ك قافلة اٜنٌج عند مركرىا ّنككانت 
العامل اإلسبلمي، كيتم بينهم ٣نن ذاع صيتهم ُب  اٞنشارقةااللتقاء باٞنشايخ كالفقهاء كأعياف العلماء 

اف يرٌغب ما ك اٞنشرؽ كعلمائوعند عودة الرٌكب إى اٞنغرب كانت تنتشر أخبار التبادؿ الثقاُب، ك 
 .4الطٌلبة أكثر ُب االرٓناؿ إليو

 

عٌدة  علماء  ُب إطار تبادؿ ثقاُب ميزه  كجود كما كاف اٞنشارقة يأخذكف العلم من اٞنغاربة
لعطاء العلمي احد، ٣نٌا سٌهل عملٌية االتصاؿ كألخذ ك كطلبة من عٌدة أقطار إسبلمٌية ُب مكاف ك 

 اشتهرصلة ُب بقاع العامل اإلسبلمٌي، ك علمٌية اٜنااطبلع كٌل شخص على اٞنستجدات ال، ك كالثقاُب
التدريس ف هبا ُب غالب األحياف للتعٌبد ك اٞندينة بأهٌنم كانوا ٩ناكرك عن الوافدين اٞنغاربة على مكة ك 
ككاف بعضهم يبقى ٠ناكرنا حّت كفاتو

5. 
                                                 

 .311، ص3السخاكم، الضوء البلمع، ج - 1
كانت ىناؾ عٌدة مزارات مقصودة مػن طػرؼ اٞنسػلمٌن باٜنجػاز باٞندينػة ك مٌكػة منهػا قبػور الٌرسػوؿ الكػرمي ك قبػور الصػحابة ك   - 2

رنسي جانٌن سورديل طومٌن، اٞنعهد الف: ، تحكتاب اإلشارات إلى معرفة الزياراتأبو اٜنسن اٟنركم، . غار حراء كأماكن أخرل
، مكتبػػة الػػدرة الثمينػػة فػػي تػػاريخ المدينػػة١نمػػد بػػن ١نمػػود بػػن النجػػار،  – 96-85، ص 1953للدراسػػات العربيٌػػة، دمشػػق، 

 . 136القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  – 397-332، ص 1956النهضة اٜنديثة، مٌكة اٞنكٌرمة، 
 .135ق، ص القلصادم، اٞنصدر الساب – 70ابن عباد الرندم، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .5-4، ص 3اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 4
 .166-165، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 5
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ؽ، كيتم من اٞنشر تزج فيها أفكار علماء   اٞنغرب ك كبذلك كانت رحلة اٜنج توفر فرصة ٖنينة ٕن
خبلٟنا تعٌرؼ العلماء على بعضهم البعض شخصيا بعدما كانوا يتعارفوف عن طريق اٞنراسبلت 

آراء عامل قدره كمكانتو عند اآلخرين كمدل توافق أفكاره كآرائو مع أفكار ك كاٞنؤلفات، فيعرؼ كٌل 
علماء مٌكة كاٞندينة اٞننورة، ٪نٌصل اٞنزيد من العلم بالتقاء كبار اإلسبلمٌية، ك  أقرانو من علماء األقطار

من كجود شيوخ لو أخد عنهم ّنٌكة كاٞندينة أك  اإلسبلمياٞنغرب علماء كال تكاد ٔنلو ترٗنة عامل من 
 .1أخذكا عنو، ككاف  ذلك من فضائل كخصاؿ رحلة اٜنٌج ُب اجملاؿ الثقاُب

 :كفيما يلي عينات من ركاب اٜناج اٞنغربية
 

 :ـ3111/ىػ711 عاـركب الحج  -
جهز اٞنرينيوف أكؿ ركب للحجاج اٞنغاربة بعدما انقطع ٞندة بسبب  ـ1303/ػى703ُب سنة 

الظركؼ األمنية اليت سادت اٞنغرب ُب هناية اٜنكم اٞنوحدم كبداية حكم بين مرين، كُب ىذا 
واستجد أىل المغرب عزما في قضاء :" ... الصدد يقوؿ عبد الر٘نن بن خلدكف ُب كتابو العرب

، 2"رغبوا من السلطاف إذنو في السفر إلى مكة، فقد كاف عهدىم بعد بمثلهافرضهم، و 
، فقاـ 3كيستفاد من ىذا أف ْنديد كإحياء تقليد ركب اٜنجيج بعد انقطاعو كاف لرغبة شعبية

السلطاف اٞنريين يوسف بن يعقوب باالعتناء بتنظيمو شخصيا، كأسس بذلك تقاليد مغربية ُب 
كمن ٗنلة اإلجراءات اليت خص هبا الركب ىو أنو راسل كبًن . اٞنقدسة ْنهيز اٜنجاج إى البقاع

أشراؼ آؿ أمغار يلتمس منو فيها أف يعٌن من عنده ثبلثة رجاؿ ليكونوا رفقة الركب اٞنتوجو إى 
، كما عٌن لو قاضيا ىو ١نمد بن زغبوش ككاف من كبار أعبلـ اٞنغرب، كأرفقو بفرقة 4اٜنجاز

جندم من الزناتيٌن، كما ٘نلهم أمواال ٗنة  500شكلة من حوايل عسكرية للحماية كانت م
 .5لتوزيعها على أىل اٜنرمٌن الشريفٌن

                                                 
 .135-134القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .226، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 2
 .172صاٞنرجع السابق، اٞننو ي، كرقات،  - 3
 .173اٞنرجع نفسو، ص - 4
 .226، ص7كف، العرب، جعبد الر٘نن بن خلد - 5
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ككاف ىذا الركب يضم الكثًن من العلماء الذين أككلت ٟنم مهمة ٘نل اٞنصحف الشريف 
١نمد الذم قدمو السلطاف اٞنريين كهدية للحـر اٞنكي، كمنهم أبو عبد اهلل القصار، كأبو عبد اهلل 

 .1الذم كلف شخصيا ُنمل الربعة القرآنية( ـ1307/ػى707ت )بن إبراىيم البقورم 
فأمر يوسف ... :" كقد قدـ لنا عبد الر٘نن بن خلدكف كصفا للمصحف اٞنغريب كقاؿ عنو

بانتساخ مصحف رائق الصنعة، كتبو ونمقو أحمد بن الحسن الكاتب المحسن، واستوسع 
الصنعة، واستكثر فيو من مغالق الذىب المنظم بخرزات  في جرمو، وعمل غشاءه من بديع

الدرر والياقوت، وجعلت منها حصاة وسط المغلق تفوؽ الحصيات مقدارا وشكال وحسنا، 
 .2"واستكثر من األصونة عليو

وقد رأيت بمكة شرفها اهلل تعالى المصحف :" كقاؿ ابن مرزكؽ اٝنطيب ُب اٞنسند
ابن الحسن، وكاف وجهو محلى بالذىب المنظـو الذي بعثو المولى أبو يعقوب بخط 

بالجواىر النفيسة، فانتزع ما عليو، وبقي في قبة الشراب يقرأ فيو احتسابا، وقد قرأت فيو 
 .3"في أعواـ

  
 :ـ3123/ىػ723ركب الحج عاـ  -

يذكر ابن مرزكؽ اٝنطيب ُب كتابو اٞنناقب اٞنرزكقية كُب خضم حديثو عن رحبلتو اٞنشرقية 
كُب شهر ربيع األكؿ انطلق ركب اٜنج اٞنغريب من اٞنغرب األقصى  ـ1324/ىػ724سنة أنو ُب 

برئاسة الشيخ أيب زكرياء بن عمر بن جدار العبد الوادم الذم كاف من أىل فاس، كضم الركب 
٠نموعة كبًنة من العلماء قدموا من فاس كطنجة كتلمساف كمليانة، كمر الركب ببجاية كقسنطينة 

ل مدينة كاف الركب يزداد ُب عدد اٞننضمٌن إليو من القاصدين اٜنج إى مكة، ٍب كتونس، كُب ك
 .4مر باإلسكندرية كالقاىرة ٍب منها إى مكة

 

 :ـ3113/ىػ713ركب الحج لعاـ  -
استعد أىل اٞنغرب ٞنوسم اٜنج اٛنديد، ككردت أخبار مفصلة عن  ـ1333/ىػ733ُب سنة 

ة كشهادة حية، حيث ًب ٓنضًن لواـز الرحلة كالسفر ككاف ىذا الركب ُب كتاب اٞنناقب اٞنرزكقي
                                                 

 .322ابن فرحوف، الديباج، ص - 1
 .226، ص7عبد الر٘نن بن خلدكف، العرب، ج - 2
 .476 ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنسند، ص - 3
 .304-301ابن مرزكؽ، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص - 4
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أىل اٞنغرب يعدكف لذلك طعاما خاصا اٚنو الفداكش، كيسمى ُب مصر باألطرية، ككاف ٪نمل منو 
 .1الكثًن نظرا لكونو مفيدا جدا للحجاج اٞنسافرين فضبل عن كونو خفيف اٜنمل

الربيع ُب أكلو، ككاف عدد ككاف فصل  ـ1334/ىػ734انطلق الركب ُب شهر ١نـر سنة 
، ككاف يقـو على 2مسكن أك خيمة، ككانت كل خيمة تضم ٗناعة منهم 300اٜنجاج بو حوايل 

 .3فارسا كٗناعة من الرماة 280حراسة الركب حوايل 
كالشيء اٛنيد ُب ذلك العاـ أنو كاف كثًن اٝنصب حيث توفر الدقيق كالغنم ُب كل 

غرب إى اٞنشرؽ، ككصل الركب إى القاىرة ُب شهر ٗنادل اآلخرة اٜنواضر اليت كاف ٬نر هبا من اٞن
 .4أم بعد ٙنسة أشهر من السفر، كمنها توجو إى ببلد اٜنجاز

 

 :ـ3118/هـ 718ركب الحج عاـ  -
يكتسي ىذا الركب ُب السنة اٞنذكورة أ٨نية خاصة ُب تاريخ اٜنجاج اٞنغاربة إى البقاع 

اٞنغرب كاٞنشرؽ، كٕنيز ُنج األمًنة اٞنرينية حظية كالد أيب اٞنقدسة، حيث بلغت شهرتو أقطار 
اٜنسن، كالربعة الشريفة اليت بعثها أبو اٜنسن اٞنريين إى اٜنـر اٞنكي، إضافة إى أنو اشتمل على 
كجهاء بين مرين كأعياف العرب كرجاؿ العلم كالدين كالصبلح، كعددا من نساء الدكلة اٞنرينية، 

 .5غاربةكٗناعات كثًنة من اٞن
 

ككاف أبو اٜنسن اٞنريين كبعد توحيده للمغربٌن األقصى كاألكسط، سعى لتأمٌن طرؽ اٜناج 
اٞنغاربة، كقاـ بكتابة نسخة من القرآف الكرمي ِنط يده كأمر الوراقٌن بتذىيبها كتنميقها بعد 

 .6هتذيبها كضبطها من طرؼ اٞنقرئٌن، عازما على جعلها كقفا بببلد اٜنرمٌن الشريفٌن
كإى جانب ىذه الربعة الشريفة اليت ٘نلها الركب، أرسل أبو اٜنسن إى الناصر اٞنملوكي 

 .7كخادـ اٜنرمٌن الشريفٌن هبدية عظيمة ٓندث هبا الناس ُب اٞنغرب كاٞنشرؽ

                                                 
 .197ابن مرزكؽ، اٞنصدر نفسو، ص  - 1
 .حاج كىو عدد كبًن 3000ف العدد اإلٗنايل للحجاج ىو أشخاص لكا 10لو افرتضنا أف كل خيمة كانت تضم  - 2
 .198ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص  - 3
 .اٞنصدر نفسو، الصفحة نفسها - 4
 .183اٞننو ي، كرقات، ص - 5
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، ككصل ـ1338/ػى738ربيع الثا ي  25ككاف الركب قد انطلق من تلمساف ُب يـو اٝنميس 
، كيتضح ذلك 1فسو، كاستقبل استقباال حافبل من طرؼ اٞنماليكرمضاف من العاـ ن 22مصر ُب 

 .2من خبلؿ كصف الرسالة اليت بعث هبا اٞنلك الناصر إى أيب اٜنسن
 

 :في مكة والمدينة المنورة ظاىرة المجاورة -2-1
البقاء ُب مكة أك اٞندينة النبوية َنوار اٜنرمٌن الشريفٌن لدكافع دينية أك  3يقصد باجملاكرة 

ية أك اقتصادية أك سياسية، كبرزت ىذه الظاىرة بشكل كاضح ُب عصر اٞنماليك، ككاف أكثر علم
اجملاكرين من مصر كببلد الشاـ كالعراؽ كاٞنغرب اإلسبلمي، ككاف أغلبهم من العلماء كالزىاد، 
إضافة إى بعض اٞننفيٌن أك اٞنطركدين من السلطة السياسية ُب ىذه البلداف، كما كجد من 

رين طائفة من كبار رجاؿ الدكلة اٞنملوكية الذين فضلوا قضاء بقية حياهتم َنوار اٜنرمٌن اجملاك 
كمن خبلؿ كتب الرتاجم يبلحظ أف عدد اجملاكرين قد ازداد منذ القرف السابع ليبلغ . الشريفٌن

 .4الذركة خبلؿ القرف التاسع اٟنجرم حٌن أصبح اجملاكركف ٬نثلوف نسبة كبًنة من اجملتمع اٜنجازم
كمن العوامل اليت جعلت اٜنجاز مقصدا ٟنذه األعداد الغفًنة من الناس إضافة إى العامل  

الديين كاٛنو العلمي، ىو كجود اٞنرافق الضركرية للمجاكر كاٞندرسة كالرباط كالدكر لئلقامة، 
 .5كالنفقات اليت كانت  ٢نصصة ٟنم من طرؼ سبلطٌن كأمراء دكؿ العامل اإلسبلمي

 

ىذا اٛنو اٞنليء بالنخب العلمية كالسياسية كالتجار من إضفاء جو خاص على  كقد ساعد 
اٜنركة العلمية باٜنجاز، حيث كفرت الراحة النفسية الناٗنة عن ٠ناكرة العلماء لقرب الرسوؿ صلى 
اهلل عليو كسلم، كااللتقاء اٞنتكرر للعلماء ُب ٠نالس العلم من تبادؿ األفكار كالعلـو كاإلجازات 

من التصانيف اليت أضيفت للمكتبة اإلسبلمية، ما شكل ما يسمى بالوحدة  يف الكثًنكتأل
 .6الثقافية للعامل اإلسبلمي ّنشرقو كمغربو

                                                 
 .447، ص2اٞنقريزم، السلوؾ، ج - 1
  .الباب األكؿ الفصل الثالثانظر  - 2
كقع االختبلؼ ُب حكم اجملاكرة من الناحية الدينية بٌن فقهاء اٞنذاىب السنية األربعة، فالشافعي قد استحبها كأ٘ند بن حنبل  - 3

 .441مفتاح خلفات، اٞنرجع السابق، ص . كبعض األتباع أيب حنيفة كاإلماـ مالك، كىناؾ من قاؿ بكراىتها
بحث مقدـ إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة ، "اجملاكركف ُب مكة كأثرىم ُب اٜنياة العلمية"العزيز بن راشد السنيدم،  عبد - 4

 .3، صىػ1426الثقافة اإلسالمية 
 .146 -145اٛنابرم، اٞنرجع السابق، ص - 5
 .7عبد العزيز بن راشد السنيدم، اٞنرجع السابق، ص - 6
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رباط اٞنغاربة الذم   ككاف للمغاربة اجملاكرين ُب مكة أماكن ٢نصصة ٟنم لئلقامة فيها، كمنها
نشائو القاضي اٞنوفق علي بن عبد كاف يسمى أيضا برباط اٞنوفق كرباط عثماف بن عفاف، قاـ بإ

كىو من أىل مصر، كجعلو خاصا بالفقراء كاٞنتعبدين من ( ىػ624ت )الوىاب اإلسكندرم 
اجملاكرين ّنكة من اٞنسلمٌن القادمٌن من ببلد اٞنغرب، كاستمر نشاط الرباط ُب العهد اٞنملوكي 

وىو من أحسن الرباطات، " :، كقاؿ عنو ابن بطوطة ُب رحلتو1كاعتىن اٞنغاربة بتسيًن شؤكنو
 . 2"سكنتو أياـ مجاورتي بمكة المعظمة

من العلماء كالزىاد،  ـ14/ككثر اجملاكركف اٞنقيموف هبذا الرباط خبلؿ القرف الثامن اٟنجرم
الذم يعد من أىم الشخصيات  (ـ1341/ىػ741ت)أبو العباس أ٘ند بن مرزكؽ  كمنهم الشيخ 

جاكرت باٜنرمٌن الشريفٌن، ككاف لو صيت طيب بٌن أقرانو من  العلمية التلمسانية كاٞنغربية اليت
 .3اجملاكرين كالعلماء

كمن سًنتو خبلؿ ٠ناكرتو ّنكة أنو كاف إذا صلى الصبح ُب مكة جلس لتجويد القرآف  
 .4(ـ1345/ىػ745ت )على يد عامل القراءات الشيخ برىاف الدين بن مسعود اٞنصرم 

ٍب يطوؼ حوؿ الكعبة اٞنشرفة، ٍب يعود إى بيتو كيأخذ ٍب كاف ٫نرج ٞنواساة الضعفاء،  
قسطا من الراحة ٍب يقـو كيتلو القرآف حّت الظهر، ٍب يطوؼ كقد ٩نلس لسماع دركس اٜنديث 

 .5إى صبلة العصر، ٍب يتلو القرآف إى الغركب ككاف مشهورا بالطواؼ الكثًن حوؿ الكعبة
) وسى بن عمر بن يونس الزكاكم            كمنهم الشيخ الفقيو أيب ١نمد عبد اهلل بن م

، كأخذ عن اٞنقرئ الشيخ العفيف ـ1289/ىػ690الذم حج حوايل سنة ( ـ1333/ىػ734ت
كغًنه، كأقاـ ّنكة كاٞندينة متصدرا للتدريس إى غاية كفاتو ككاف  6(ـ1322/ىػ723ت) الدالصي 

 .7يعد من األكلياء الصاٜنٌن

                                                 
 .81الواركلي، اٞنرجع السابق، ص - 216ص  ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب، - 1
 .97ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ص - 2
 .انظر ترٗنتو ُب الفصل األكؿ من الباب الثا ي - 3
 .262، ص 3الفاسي، العقد الثمٌن، ج: انظر ترٗنتو ُب - 4
 .216ابن مرزكؽ، اٞنناقب، ص  - 5
 .496مفتاح خلفات، اٞنرجع السابق، ص - 6
 .217ؽ اٝنطيب، اٞنناقب، ص ابن مرزك  - 7
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من أىل دكالة من ببلد اٞنغرب األقصى بإنشاء رباط ٟنم  كُب اٞندينة اٞننورة قاـ ٗناعة
بأمواٟنم اٝناصة ٚني برباط دكالة، ككاف يشتمل على غرؼ يسكنها اجملاكركف كأكثرىم من اٞنغاربة 

 .1الصاٜنٌن، ككانوا يتلوف فيو القرآف كيذكركف اهلل تعاى
 

 :عينة من مصنفي الرحالت الحجازية من المغاربة -2-3
 من العلماء اٞنغاربة الذين ارٓنلوا إى اٞنشرؽ عموما كإى اٜنجاز كاٜنرمٌن الشريفٌن اىتم الكثًن

على كجو اٝنصوص بتدكين مشاىداهتم بتلك البلداف ككصلت إلينا ُب شكل كتب للرحبلت كىي 
مصدر ىاـ من مصادر التاريخ السياسي كالثقاُب كاالجتماعي كاالقتصادم كاٜنضارم باٞنغرب 

 :عل أىم الرحبلت اٞندكنة خبلؿ عهد اٞنماليك نذكر العينات التاليةكاٞنشرؽ، كل
 :2(ـ3286/ػى681ت )ابن سعيد المغربي  -

ىو نور الدين علي بن موسى بن عبد اٞنلك العنسي الغرناطي، يعد من من الرحالٌن اٞنغاربية 
، ـ1267/ػى666، ٍب سنة ـ1236/ػى639األكائل الذين زاركا اٜنجاز زمن اٞنماليك، كقد حج سنة 

عدة " كُب الثانية ألف " النفحة اٞنسكية ُب الرحلة اٞنكية"كصنف مؤلفا ُب رحلتو األكى ٚناه 
ذكر فيو بعض أخبار رحلتو ببدائعها كغرائبها لكن ىذا اٞنصنف مل يصل " اٞنستنجز كعقلة اٞنستوفز

 . 3إلينا
 :4(ـ3123-3218/ػى723-617)محمد بن عمر بن رشيد السبتي  -
سبتة كتوُب بفاس، كىو من أشهر الرحالٌن اٞنغاربة إى اٞنشرؽ، حيث زار اٜنجاز سنة كلد ب

كالتقى بأىل العلم كأثىن عليو كل من ترجم لو ككصف بالثقة كالعدؿ، ككاف عارفا بعدة  ـ1284/ىػ683
و عناية كما كانت ل. علـو كالقراءات كاللغة العربية كعلم البياف كالعركض، ككاف أديبا خطيبا كلو شعر

ملء العيبة بما جمع بطوؿ "كصنف رحلتو اٞنسماة . بعلم اٜنديث كضبط أسانيده كحافظا للتواريخ
كأىم ما ٬نيز ىذه الرحلة أف ٟنا صبغة علمية، ". الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة

                                                 
 .221ابن مرزكؽ، اٞنصدر نفسو، ص  - 1
 .273، ص2اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 1250/ ىػ923 – 648)الرحلة اٜنجازية اٞنغربية ُب زمن اٞنماليك "هنا مبلعب،  – 271، ص2اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 3
، 2009، 17، س 32ألساتذة ُب اٛنامعة اللبنانية، ع٠نلة دكرية متخصصة تصدرىا رابطة ا:أوراؽ جامعية، ("ـ1517 –
 .117ص

، 2اٞنقرم، أزىار الرياض، ج -137، ص3لساف الدين بن اٝنطييب، اإلحاطة، ج – 310ابن فرحوف، الديباج، ص - 4
 .٢216نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص – 111، ص4العسقبل ي، الدرر الكامنة، ج – 356-347ص
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اٞنشرقية، كأكضح طرؽ  فدكف فيها تراجم من لقيهم من العلماء كاٜنفاظ كالفقهاء كاألدباء ُب اٞندف
التعليم اليت كانت متبعة آنذاؾ، كالربنامج الدراسي الذم كاف سائدا، كالكتب اليت أجيز فيها، فضبل 

 .1عن ذكر أماكن التحصيل العلمي من اٞندارس كاٞنساجد كبيوت الفقهاء
 :2(مجهوؿ تاريخ المولد والوفاة)محمد العبدري  -

ن مسعود العبدرم اٜنيحي نسبة إى حاحة بنواحي ىو ١نمد بن ١نمد بن علي بن أ٘ند ب
ـ ألداء فريضة اٜنج 1279/ ىػ688مراكش، كاف عاٞنا ملما بعلـو كثًنة، ارٓنل إى ببلد اٞنشرؽ سنة 

كصف فيو البلداف اليت " الرحلة اٞنغربية" كألىداؼ علمية كْنارية، كدكف كل نشاطاتو ُب كتاب ٚناه 
اٞنوضوعية كدكف مبالغة، كلفت انتباىو قلة إقباؿ أىل اٞندف على زارىا كأحواؿ ساكنيها بشكل من 

 .العلم
 

 :3(ـ3129 – 3273/ىػ711 – 671)القاسم بن يوسف التجيبي السبتي  -
كلد كنشأ ُب سبتة، أصلو من األندلس، صوؼ بالعامل البارع كاحملدث اٜنافظ كاٞنتقن العارؼ 

، كسار بالطريق اليت تربط بٌن ـ1295/ ػى695سنة  خرج ألداء فريضة اٜنج كلقاء العلماء. باٜنديث
كصلنا " مستفاد الرحلة كاالغرتاب"حواضر اٞنغرب اإلسبلمي إى غاية القاىرة، كدكف رحلتو اٞنسماة 

اٛنزء الثالث منها كالذم ٓندث فيو عن القاىرة كجدة كمكة كتراجم العلماء الذين أخذ عنهم، كما 
عن تراجم مستخلصة من الكتاب األكؿ، كاعتىن ُب الرحلة  كىو عبارة" الربنامج" صنف كتاب 

بتدكين اٞنشاىدات اٛنغرافية كالعمرانية كضبط أٚناء اٞندف كفيها إشارات سياسية كاقتصادية كاجتماعية  
 .4كثًنة ، كما أعطى كصفا دقيقا للمسجد اٜنراـ كحالة مكة اٞنكرمة الدينية كالعلمية كالعمرانية

 :5(ـ3138 – 3273/ىػ739 – 671)بن جابر الوادي آشي  أبو عبد اهلل محمد -
بن جابر بن ١نمد بن ١نمد بن قاسم بن أ٘ند بن إبراىيم القيسي الوادم آشي ىو ١نمد 

، كلد بتونس كتعلم هبا، ٍب ارٓنل إى ببلد اٞنشرؽ طلبا للعلم كحاجا كالتقى بعدد كبًن من 1األصل
 . 2العلماء قيدىم ُب برنا٠نو

                                                 
 .115ق، صعواطف ١نمد، اٞنرجع الساب - 1
٢نلوؼ، اٞنصدر السابق،  –، الرحلة اٞنغربية، مقدمة الكتاب مالعبدر  – 96، ص5ابن القاضي، جذكة اإلقتباس، ج - 2
 .217ص

 .التجييب، الربنامج، اٞنقدمة – 240، ص 3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج – 222التنبكيت، نيل االبتهاج، ص - 3
 .132عواطف ١نمد، اٞنرجع السابق، ص - 350 – 306التجييب، مستفاد الرحلة، ص  - 4
 .102، ص2ابن القاضي، درة اٜنجاؿ، ج – 413، ص3ابن حجر العسقبل ي، الدرر الكامنة، ج - 5
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 :3(ـ3168-3111/ػى771-711)هلل محمد بن عبد اهلل بن بطوطة اللواتي الطنجي أبو عبد ا -

ُب القرف الثامن اٟنجرم، ينتسب إى أسرة علم، ارٓنل  اٞنغاربة كالعرب  ٌنمن أشهر الرحاليعد 
، كأدل فريضة اٜنج سبع مرات، ـ1324/ػى725من طنجة قاصدا اٜنج كزيارة اٞنسجد النبوم سنة 

سنة كعاد إى  25شرؽ اإلسبلمي كبلغ فارس كاٟنند كجزر اٞنالديف، كدامت رحلتو كجاؿ ُب ببلد اٞن
 . ـ1353/ػى754، ٍب قصد األندلس ٍب ببلد السوداف كعاد منها سنة ـ1349/ػى750فاس سنة 

ذكر فيها " ٓنفة النظار ُب غرائب األمصار كعجائب األسفار" كألف بن بطوطة كتابا ٚناه 
 .    مشاىداتو
 

 : 4(ـ3187-3131/ػى781-731)البقاء خالد بن عيسى بن أحمد البلوي أبو  -
اٜنج كطلب العلم، كأجاز البحر مبقصد 1336/ػى736من أىل قنتورية باألندلس، ارٓنل سنة 

إى ساحل اٞنغرب كأقاـ ُب تونس ٍب ركب البحر ثانية إى اإلسكندرية كمنها إى القاىرة، ٍب زار 
ز رفقة ركب اٜناج الشامي، ٍب قضى الفرض كعاد مع ركب اٜناج القدس كمنها سار إى اٜنجا

تاج اٞنفرؽ " اٞنصرم، ٍب غادر مصر إى ببلد اٞنغرب عائدا إى األندلس، كدكف رحلتو ُب كتاب ٚناه 
ذكر فيو ٗنلة الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم ككصف اٞندف اليت مر عليها " ُب ٓنلية علماء اٞنشرؽ
سياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعلمية ُب عصره، كاعتىن بتسجيل الكتابات كأشار إى اٜنالة ال

األثرية على اٞنسجد اٜنراـ كاٞنسجد النبوم ككصفهما كسجل أٚناء اٞندارس كاٞنساجد اٞنكية كاٞندنية 
       . 5كاٞنكتبات اٞنوجودة هبا

 
 : 6(ـ3386/ػى893ت ) أبو الحسن علي القلصادي -

                                                                                                                                                         
 .604اٜنمًنم، الركض اٞنعطارو، ص. من قرل األندلس قرب غرناطة - 1
 .102، ص 2ابن القاضي، درة اٜنجاؿ، ج - 2
 .273، ص3لساف الدين بن اٝنطيب، اإلحاطة، ج -كما يليها 8ابن بطوطة، الرحلة، ص - 3
، 2اٞنقرم نفح الطيب، ج – 262، ص1ابن القاضي، درة اٜنجاؿ، ج –كما يليها  2، ص1البلوم، تاج اٞنفرؽ، ج - 4
 .115التنبكيت، نيل االبتهاج، ص – 500، ص1لساف الدين بن اٝنطيب، اإلحاطة، ج – 532ص

 .140عواطف ١نمد، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 131السيوطي، نظم العقياف، ص  – 141ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 168-82القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 6
إحسػػػاف : تػػػح)اٞنقػػػرين نفػػػح الطيػػػب،  – 209التنبكػػػيت، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 14، ص 5السػػػخاكم، الضػػػوء البلمػػػع، ج –

 .692، 5، ج(عباس
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أخذ اٞنشرؽ ك قاـ برحلة ُب اٞنغرب قرشي البسطي، أصلو من األندلس، د الكىو علي بن ١نمٌ 
أيب عبد اهلل  بد اهلل ١نمد الشريف التلمسا ي ك أيب عابن مرزكؽ اٜنفيد ك : لماء أمثاؿلة من العٗنعن 

اس القلشا ي كأ٘ند أيب العبٌ بتلمساف، ك  1ابن زاغو ك قاسم بن سعيد العقبا يك ١نمد بن الٌنجار، 
الدين زين الدين  طاىر النويرم اٞنالكي كعلم ك  2أيب عبد اهلل الدىاف الطبيب، بتونسًنم ك اٞننست

كذلك ابن حجر العسقبل ي كجبلؿ الدين احمللي كقاسم النويرم ك تقي اٜنصين الشافعي بالقاىرة ك 
 .3الدين الشمين اٜننفي

ة ٞنا عاد من أداء القاىر كما استفاد منو طلبة ككاف يعقد اٜنلقات العلمٌية كيتوى اإلقراء،  
أقاـ ّنصر، فقرأ عليو الٌناس ككتبوا مصنفاتو ككاف مع ذلك يرتدد على العلماء اٞنصريٌن مناسك اٜنٌج ك 

 .4كيدٌرس العقليات على كجو اٝنصوص

نحو كالعركض كاٞننطق كقد ترؾ القلصادم ٠نموعة من اٞنؤلفات ُب اٜنساب كالفرائض كالفقو كال
كشف األسرار ُب ،عتية أكم األلباب ُب شرح كشف اٛنلباب :منها5ك اٜنديثالقراءات كالرتاجم ك 
شرح ٗنل ،شرح ٢نتصر خليل،شرح األرجوزة الياٚنينية،كشف اٛنلباب عن علم اٜنساب،علم الغبار
 .6شرح حكم ابن عطاء اهلل،شرح إيساغوجي،الزجاجي

هبم من أىم مصادر لتقى اذين عٌرؼ فيها بالعلماء الٌ كافى فيها مشاىداتو ك كتعد رحلتو اٌليت دى 
 .الرتاجم، كما احتوت على كصف اٞندف كاٞنقدسات اإلسبلمية ُب اٞنشرؽ

 

 :الرحلة في طلب العلم – 1
العلم  طبلبعلى ٩نب اعترب عبد الٌر٘نن بن خلدكف الٌرحلة ُب طلب العلم من األمور اٌليت 

، كقد عٌلل ذلك بأف االتحكم أكثر من أجل إٕناـ معارفو كتقويتها ك االعتناء هبا  لبشر ُب العلـو
أٌف اإلكثار من الشيوخ يعد أفضل يأخذكف معارفهم إٌما علما كتعليما كإلقاءنا كإٌما ١ناكاة كتلقيننا، ك 

 .7للطالب من أجل ٕنييز اصطبلحات العلـو كتصحيح اٞنعارؼ زيادة على أخذ العلم من منابعو
                                                 

 .109-96القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .122-115، ص القلصادم، اٞنصدر السابق - 2
 .156-149، 129نفسو، ص  - 3
 .15، ص 6السخاكم، الضوء البلمع، ج - 4
 .47-40، ص ٓنقيق رحلة القلصادم أبو األجفاف، مقدمة - 5
 .210التنبكيت، اٞنصدر السابق، ص  – 143-142ابن مرمي، البستاف، ص  - 6
 .1044ابن خلدكف، اٞنقٌدمة، ص  - 7
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 .1لي قد أشاد بفضل الٌرحلة كاعتربىا أصل العلمككاف أستاذ ابن خلدكف ١نٌمد بن إبراىيم اآلب
، بل كانوا اٞنعارؼ ك اٞنغرب ال يكتفوف ّنا ٪نصلونو ُب مدهنم من ببلد ككاف طبلب  العلـو

، 2التعمق فيهاأقطار العامل اإلسبلمٌي من أجل االستزادة من العلـو ك  يشٌدكف الٌرحلة إى ٢نتلف
نٌقل بٌن جامع الزيتونة التحصيل قد دفعتهم إى التٌدرس ك الطلبة   ُب  اٞنزيد من الككانت  رغبة   

َناية ُب مرحلة أكى، ٌٍب كانوا يرٓنلوف إى مصر اس، ككذلك إى غرناطة ك جامع القركيٌن بفبتونس  ك 
 .3كاٝنانقاكات ككبار اٞندٌرسٌن كالشيوخاٞنتخصصة أين كانت تتوفر اٞندارس كالشاـ كاٜنجاز 

 : لم توفر للطلبة ٠نموعة من الفوائد ىيككانت الٌرحلة ُب طلب الع
 .األخذ عنهمشايخ ك العلماء ك االحتكاؾ هبم ك لقاء اٞن -
اٞنصنفات كاٞنختصرات فقط من   أخذه  عن   طريق الكتب ك    أخذ العلم عن طريق الركاية  بدال -

 .4حسب ما أكرده اآلبلي

صات العلمٌية اٞنختلفة، كالتحكم التعٌرؼ على مناىج التعليم كاٞنستجدات الطارئة على التخصٌ -
 .فيها
 

إمكانية التبادؿ الثقاُب بٌن قاليدىم ك تعلى البلداف كالشعوب كثقافاهتم كعاداهتم ك التعٌرؼ -
 .5اجملتمعات اإلسبلمٌية

م اٞنصداقٌية العلمٌية للطالب أخذ اإلجازات من عٌدة شيوخ ُب عٌدة ٔنصصات علمية ما يدعٌ  -
 .6بلده إى بعض الوظائف اإلداريٌة عند عودتوٞنختلفة من التدريس ك  الوظائف ايؤىلو لتويلك 

 اٞنشرؽذة دكر كبًن ُب دفع الطلبة إى االرٓناؿ لطلب العلم، كما كاف التوجو إى تككاف لؤلسا
نابعنا من الٌرغبة ُب العلم ككذلك ٞنا كاف يتوفر  من  عناصر  اٛنذب من اإلقامة كاألرزاؽ كعناية 

                                                 
 .96اٜنفناكم، اٞنرجع السابق،  – 217-216ابن مرمي، البستاف، ص  – 226، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 1
 .36-35حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  – 99ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .327، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 3
 . Bouali, op.cit, p.8-21 -217 ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص - 4
 .100ٝنضر عبديل ، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .246-245ٝنضر عبديل ، اٞنرجع السابق، ص  - 6
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 1وال أوفر اليـو: " يك بالطلبة كالعلماء الوافدين عليهم، كُب ذلك يقوؿ ابن خلدكفسبلطٌن اٞنمال
ـّ العالم و إيواف  اإلسالـ و في ال  .2"ينبوع العلم و الصنائعحضارة من مصر، فهي أ

 :منشآت الطلبة المغاربة بمصر – 1-3
يلحقوف هبا  كاف سبلطٌن اٞنماليك عند تأسيسهم إلحدل اٞننشآت الدينية أك التعليمٌية

ككانت اٞنساكن من عناصر االنتفاع  ،مركبات إلقامة الطلبة كاٞندرسٌن خاٌصة للوافدين من الغرباء
اٞنتصوفة كاٞندرسٌن كانت تستقبل أعدادنا من الطلبة ك الزكايا اٌليت  اٟناٌمة باٞندارس كاٝنانقاكات كالرٌبط ك 

 .3ماليك بأىل العلم الوافدين على مصراٌلذين كانوا يقطنوف هبا، ككاف ذلك من مظاىر عناية اٞن

 :كأىم اٞننشآت اٌليت خٌصصت للطلبة اٞنغاربة ّنصر
 :رواؽ المغاربة بالجامع األزىر – 1-3-3

ٞنا اشتهر عن سبلطٌن ر ألخذ العلم عن كبار علمائها، ك كاف الطلبة اٞنغاربة يقصدكف مص
ن ارٓنل منهم اٞنغاربة إى مصر، ككانت اٞنماليك ترحيبهم كإكرامهم للوافدين عليهم، فقد كثر عدد م

تزايدت ُب عهد الفاطميٌن اٌلذين ى اٞنشرؽ مستمرٌة منذ القدمي، كاستمٌرت ك حركة الٌرحلة من اٞنغرب إ
أٌسسوا دكلتهم انطبلقا من ببلد اٞنغرب كباالعتماد على قبائل الرببر، كاستمٌرت بدكف توقف رغم  

يٌة ن عرب اٞنسالك بسبب الثورات الداخلٌية كاٜنركات العسكر االضطرابات  السياسٌية كاختبلؿ األم
 .اٞنشرؽ كشواطئهماللصليبيٌن ضٌد ببلد اٞنغرب ك 

ن غًنىا من عالرتحيب ّنصر، كٞنا كانوا طائفة ٣نٌيزة لطلبة اٞنغاربة يلقوف اٜنفاكة  ك اف اكك 
اؽ خاص هبم باٛنامع كأىل ريف مصر، فقد كاف ٟنم رك  5كالعجم 4طوائف الطٌلبة اآلخرين كالسوداف

حيث العلـو اٌليت كانت تدرس بو باٛنامع األزىر اٌلذم كاف اٛنامعة األكى ُب العامل اإلسبلمي من 
ذكر اٞنقريزم ُب خططو أنٌو كاف يقيم ك كذلك العدد الكبًن من الطلبة اٌلذين كانوا يدرسوف بو، ك 

                                                 
 .ـ14/يقصد أكاخر القرف الثامن اٟنجرم - 1
 .1051ابن خلدكف، اٞنقٌدمة، ص  - 2
 .321عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص  - 3
. ببلد السوداف الغريب خاصة التكاررة  كأىػل برنػو مدرسػة خاصػة هبػم لدراسػة اٞنػذىب اٞنػالكي ّنصػر كاف للطلبة القادمٌن من  - 4

 .281، ص 4القلقشندم، صبح األعشى، ج
 .56، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج. العجم ىم الرـك أك السبلجقة ك كاف منهم الكثًن من الصوفية ّنصر - 5
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مغاربة ككاف لكٌل مصر ك  فردنا من بٌن عجم كأىل ريف 750باألزىر من الفقراء اٞنبلزمٌن حوايل 
 .1طائفة ركاؽ يعرؼ باٚنهم

االشتغاؿ بأنواع بتبلكة القرآف كدراستو كتلقينو ك  ككاف ركاؽ اٞنغاربة مثل باقي األركقة عامر
 .2حلق الذكرالعلـو من الفقو كاٜنديث كالتفسًن كالنحو فضبل عن ٠نالس الوعظ ك 

األركقة األخرل، كما كاف يلقى الرعاية من  ككاف أىل اٞناؿ يقصدكنو كينفقوف عليو كعلى بقٌية 
وف عليو الكتب مثلما فعل الشيخ عيسى بن عبد الٌر٘نن قفكبار العلماء خاٌصة من اٞنغرب، ككانوا يو 

 .3اٌلذم أكقف ٠نموعة من الكتب على الطلبة اٞنغاربة اٞنقيمٌن بالركاؽ ـ1373/ھ778الزكاكم عاـ 
أحد األمراء اٞنماليك ناظر اٛنامع بإخراج أمر  ـ1416/ھ 818كُب ٗنادل األكؿ سنة 

كراسي اٞنصاحف، ككانت فتنة رين منو كمنعهم من اإلقامة فيو كإخراج متاعهم كخزائن كتبهم ك اجملاك 
أضٌرت باٛنامع ك طلبتو كثًننا

4. 
إٌف كجود ركاؽ اٞنغاربة باٛنامع األزىر َنوار أركقة الطوائف األخرل من الطٌلبة كاف من شأنو 

اٞنغرب االحتكاؾ بأقراهنم القادمٌن من باقي الٌدكؿ اإلسبلمٌية، كىو  ببلد للطلبة القادمٌن من أف يتيح
الستفادة اٞنتبادلة بٌن تبادؿ اآلراء كاادؿ الثقاُب ٕنثل ُب اٞنناظرات ك ما ًٌب بالفعل، ٣نٌا أنتج جوا من التب

هم أكثر ُب مسائل العلـو كاف ذلك سببا ُب توسيع أفق طبلب العلم كتعٌمق، ك العلماءالطلبة ك 
 .5بتخصصاهتا اٞنختلفة

 :دار المغاربة باإلسكندرية – 1-3-2
كقد كصفها الرحالة كانت اإلسكندرية إحدل أىم اٞنراكز الثقافية ّنصر ُب عصر اٞنماليك، 

ابن ا ، فقاؿ عنهالثقافٌيةمرافقها االجتماعٌية كالتجاريٌة ك كثرة كاٛنغرافيوف كبٌينوا مدل اتساع عمراهنا ك 
تُعّرؼ مدينة على نحر البحر رسومها بنية وآثار أىلها ظاىرة تنطق عن ملك وقدرة و : "حوقل

 .6 "...تفصح عن غبطة وعبرة كبيرةعن تمكن في البالد وسمو ونصرة و 

                                                 
 .276، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
 .اٞنقريزم، اٞنصدر نفسو، الصفحة نفسها - 2
 .84السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  - 159، ص6السخاكم، الضوء البلمع، ج - 3
 .277، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .127-126القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 5
 .150، ص 1ابن حوقل، اٞنصدر السابق، ج - 6
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قصبة نفيسة على بحر الرـو عليها حصن منيع وىو بلد : " كعرٌب عنها اٞنقدسي بقولو
 .1 "....شريف كثير الصالحين والمتعبدين

حصينة األسوار، نامية األشجار، جليلة المقدار، كثيرة "...: فقاؿ عنها يإلدريسأما ا
 .2 ...."العمارة، رائجة التجارة، شامخة البناء، رائعة المغنى، شوارعها فساح

ال أعلى مبنى وال أعتق دنا بلدا أوسع مسالك منو و إنّا ما شاى:"... ك قاؿ عنها ابن جبًن
 .3 "و أسواقو في نهاية االحتفاؿ أيضا وال أحفل منو

الجامعة لمفترؽ المحاسن ...ىي الثغر المحروس، والقطر المأنوس: "ككصفها ابن بطوطة
 .4 "لتوسطها بين المشرؽ والمغرب

بلغ عدد مساجدىا ٌسسات الثقافٌية كالتعليمٌية، ك ككانت اإلسكندرية تضم الكثًن من اٞنؤ 
، منها جامع العطارين أك جامع الثغر اٌلذم بناه 5مسجد 12حسب تقدير بعض اٞنؤرخٌن حوايل 
 ،6لنشر اٞنذىب  الشيعي باٞندينة اك كاف مركز  م1084/ ھ477الوزير الفاطمي بدر اٛنمايل سنة 

اٌلذم بناه الوزير ( م1126/ھ520ت)كمسجد الطرطوشي اٌلذم يضم ضريح اإلماـ الطرطوشي 
تكر٬نا ٟنذا اإلماـ عندما زاره  ىذا   األخًن بالقاىرة  ـ1122/ھ516الفاطمي اٞنأموف البطائحي سنة 

أنذ اٞنسجد ُب عهد بين أيوب كاٞنماليك كمرٍكز حملاربة اٞنذىب ، ك "سراج اٞنلوؾ"كقدـ لو كتاب 
 .7الشيعي كنصرة مذىب السٌنة

كما اشتهرت اإلسكندرية ّندارسها، كاٞندرسة العادلية اليت كانت ٢نٌصصة للمذىب 
تلميذ ( م1186/ ھ581ت )ٞندرسة الصوفٌية نسبة للحافظ أيب طاىر بن عوؼ الزىرم ، كا8الشافعي

 .10، ك كذلك مدرسة ابن اٛنارة للفقهاء اٞنالكية9تلميذ الطرطوشي كخصصت للمذىب اٞنالكي
                                                 

 .197-196 اٞنقدسي، اٞنصدر السابق، ص - 1
 .197-196اإلدريسي، اٞنصدر السابق، ص  - 2
 .8ابن جبًن، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .38، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 4
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 .١138نمود زيتوف، اٞنرجع السابق، ص  - 8
 .139اٞنرجع نفسو، ص  - 9
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ا من طرؼ الطلبة اٞنغاربة إضافة إى  ككانت ىذه اٞنؤٌسسات من بٌن األماكن األكثر قصدن
لفاطميوف قد انطلقوا من ببلد اٞنغرب، فقد استخدموا اٞنغاربة ُب مؤٌسسات القاىرة، كٞنا كاف ا
رب كانت اٛنالية اٞنغاربٌية من أكٟنم سلطة كبًنة ّنصر ُب عهدىم، ك اٞنناصب اٜنكومٌية ككانت 

ٞنا جاء األيوبيوف عملوا على كسب ىذه ، ك 1اإلسكندريٌةاٛناليات اإلسبلمٌية ُب مصر كالقاىرة ك 
عد إسقاط دكلة الفاطميٌن، فقاـ صبلح الدين األيويب بإنشاء دار للمغاربة الطائفة إى جانبهم ب
 . م1182/ھ577باإلسكندريٌة سنة 

كذلك دفو من إنشاء اٞندارس بالقاىرة كىو نصرة مذىب السنة ك ككاف ىدفو منها مثل ى
 .2ٓنويل اٞنغاربة اٞنقيمٌن باإلسكندريٌة عن اٞنذىب الشيعي

 ٞندارس   اإلسكندريٌة   اٌليت  كانت  ٢نٌصصة للفقو الشافعي أك   ككانت دار اٞنغاربة  خبلفا
اٞنالكي شاملة ٛنميع اٞنذاىب السنٌية إضافة إى فركع العلـو اٞنختلفة كجيعلت لطبلب العلم كاٞنتعبدين 
الوافدين من ببلد اٞنغرب إى اإلسكندريٌة، ككاف لكٌل كاحد منهم مسكن يأكيو، كمدرس يعٌلمو الفن 

نصب ٟنم مارستاننا للعبلج ك منتظمنا كافيا لو، كما أٜنقت هبا اٜنمامات  أجرايريد تعلمو، ك  اٌلذم
 .3اٝندـ يتفقدكف أحواٟنمككاف األطباء ك 

كعرب أحد الكتاب عن دار اٞنغاربة باإلسكندريٌة بأهٌنا كانت عبارة عن جامعة إسبلمٌية، 
االىتماـ باٞنغرتبٌن من الطلبة، بتوفًن امعي كالتخٌصص ُب فركع العلم، ك كبذلك عرؼ النظاـ اٛن

الصحٌية كاالقتصاديٌة كاالجتماعٌية للتفرغ لطلب العلم عن طريق دار اٞنغاربة اٝندمات العلمٌية ك 
 .4باإلسكندريٌة

كقد كرث اٞنماليك كٌل شيء عن األيوبيٌن خاصة االىتماـ بالطلبة الغرباء كالوافدين من ببلد 
ذه اٞننشآت طواؿ عهدىم، كسهركا على السًن اٜنسن ٜنياة الطبلب اٞنغرب، فواصلوا عنايتهم هب

هتم، كذلك ما ترؾ االنطباع اٛنٌيد ُب نفوس اٞنغاربة عن حسن  الرعاية كاإلكراـ اكالعلماء داخل إقام
اٌلذم كانوا  ٪نظوف بو  ّنصر، لذلك كانوا يػىٍرغبوف كييرغِّبوف غًنىم ُب االرٓناؿ إليها لبلستفادة من 

النظاـ اٞنملوكي ُب اجملاؿ الثقاُب ّنا يوفره من طاقم للتدريس كاألجور كاألرزاؽ، كخاصة عدـ ١ناسن 
                                                 

٪نلقوف فيو كأجرل عليهم األرزاؽ   سبق لصبلح الدين األيويب أف جعل مسجد ابن طولوف بالقاىرة مأكل للمغاربة يسكنونو ك - 1
 . 20ابن جبًن، اٞنصدر السابق، ص .  كٌل شهر

 .76، ص 1اٞنقريزم، السلوؾ، ج – ١141نمود زيتوف، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .19ابن جبًن، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .١143نمود زيتوف، اٞنرجع السابق، ص  - 4
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اٞنغرب دكؿ تمييز بٌن الٌطبلب من ٗنيع اٛننسيات كاألقاليم اإلسبلمٌية ٣نٌا كفٌر فرصة ٖنينة لطلبة ال
 . بٌن الشعوب اإلسبلمٌيةحٌّت ٪نتٌكوا هبم كيتبادلوا معهم العلـو كاٞنعارؼ كربط جسور التواصل الثقاُب

 :دورىا في تمتين الروابط الثقافّيةو  حركة العلماء بين المغرب والمشرؽ – 1-2
 :مميزات ىذه الحركة – 1-2-3

ظلت العبلقات الثقافٌية كالتبادؿ العلمي بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ ُب ٧نو كازدياد منذ الفتح 
تونس  –تلمساف  –فاس  –غرناطة )الكربل  طيلة فرتة العصور الوسطى، ككانت اٜنواضراإلسبلمي ك 

العلماء الوافدين عليها، ككانت مراكز إشعاع الطبلب ك  تستقبل(دمشق -مكة كاٞندينة  –القاىرة  –
، طاف كميدانا  للحركة  العلمٌيةالسللثقاُب من حيث كوهنا مقرا للحكم ك تتوفر على عناصر اٛنذب ا

ينها حٌّت ُب أكقات األزمات السياسٌية كأزمنة القطيعة بٌن كاستمٌر تنقل األساتذة كالشيوخ كالطبلب ب
 .1الدٌكؿ اٌليت كانت تتنافر ألسباب سياسٌية باٝنصوص

ستفادة كاٞنناظرة أك للتدريس ُب لبل كاٞنشرؽككانت رحبلت كتنقبلت العلماء بٌن مدف اٞنغرب 
ات ذات الصيت الذائع ُب اٞنساجد كاٞندارس كاٝنانقاكات كالزكايا، أك لنسخ بعض الكتب كاٞنؤلٌف

 .2العامل اإلسبلمي
 

 :ك ٬نكن ٓنديد أبرز ٣نيزات حركة العلماء بٌن البلدين ّنا يلي
فمن ناحية نسبة التوافد اٞنتبادؿ، ما ٬نكن مبلحظتو ُب ىذا اٛنانب ىو أٌف نسبة توافد علماء  -

ك٬نكن تعليل  ،لى اٞنغرباٞنشرؽ عكانت أكرب بكثرة من  نسبة  توافد  علماء    اٞنشرؽاٞنغرب على 
مصر على كجو التحديد كانت اٞنقصد األٌكؿ اب، منها أف ببلد اٞنشرؽ عموما ك ذلك بعٌدة أسب

لعلماء الببلد كاإلسبلمٌية قاطبة، بسبب مكانتها العلمية كازدىار اٜنياة الثقافٌية هبا، خاصة بعدما 
لماء العراقيٌن إليها فرارنا من قمع انتقاؿ العبلفة العباسٌية بعد سقوط بغداد ك صارت عاصمة للخ

 .4،كما أهٌنا كانت اٞنعرب الرئيسٌي للحجيج اٞنغاربة القاصدين إى اٜنجاز3اٞنغوؿ

                                                 
، ص 1993، أبريػػػل 1، عمجلػػػة الحضػػػارة اإلسػػػالمّية، "شػػػرؽ كاٞنغػػرب اإلسػػػبلميٌ التبػػػادؿ العلمػػػي بػػػٌن اٞن"رشػػيد الػػػزكادم،  - 1

325. 
 .329، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج – 333اٞنرجع نفسو، ص  - 2
عبػد الفتػػاح عاشػور، اجملتمػػع  – 46سػػحر السػيد عبػػد العزيػز سػػامل، اٞنرجػع السػػابق، ص  – 750ابػن خلػػدكف، اٞنقدمػة، ص  - 3

 .141، اٞنرجع السابق، ص اٞنصرم
 .65القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 4
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ُناجة ماسة إى االنتقاؿ إى ببلد اٞنغرب خاٌصة لطلب العلم، ألهٌنم   اٞنشرؽكمل يكن علماء 
ز أين كاف يتم بينهم التبادؿ العلمي كالثقاُب، كانوا يلتقوف بالعلماء اٞنغاربة إٌما ُب القاىرة أك ُب اٜنجا

 .1اٌلذين سجلت ٟنم رحبلت إى اٞنغرب اٞنشارقةلذلك ال ٕندنا كتب الرتاجم بأٚناء كثًنة للعلماء 
ة االجتماعيٌ بالظركؼ السياسٌية كالثقافٌية ك متأثرة  اٞنغرب كاٞنشرؽكانت حركة العلماء بٌن 

عرب  اٞنشرؽإحصاء أعداد العلماء اٞنغاربة اٌلذين ارٓنلوا إى ، لذلك نسجل تفاكتنا ُب كاالقتصادية
 .2دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنمايلفرتات تاريخ 

اه مصر كالشاـ كاٜنجاز ينسجوف عبلقات باْنماء الذين يرٓنلوف بٌن بلداف اٞنغرب  ككاف العل
ا اآلراء ُب العلـو كانوا يتبادلوف فيهعلمٌية قويٌة مع أقراهنم من خبلؿ اٛنلسات العلمٌية اٌليت  ثقافٌية ك 

كانت ىذه اٛنلسات تتم   داخل  كاٞنصنفات كاٞنستجدات ُب اٞنسائل الفقهٌية كالعلمٌية اٞنختلفة، ك 
اٞنشرقية اٞندف بالرٌبط كالزكايا اٌليت كانت منتشرة كاٞنساجد كاٞندارس كاٝنوانق ك    اٞنؤٌسسات  التعليمٌية

اإلعادة ليك الوظائف العلمٌية كالتدريس ك ب عادة ما يعرض عليهم اٞنما، ككاف علماء اٞنغر اٞنملوكية
، كمل يكن التدريس بالنسبة اٞنشارقةهبذه اٞنؤٌسسات مع اإلكراـ كالركاتب اٞنغريٌة، فيستفيد منهم الطلبة 

رس بعضهم ُب اٞندارس للمغاربة مقتصرنا على اٞندارس اٌليت كانت ٢نٌصصة للمالكٌية فقط بل د
تبادلوا ماء اٞنالكيٌن فحسب بل اختلطوا ك هم بالعلكحٌّت اٜننفٌية، كما مل يقتصر احتكا ة ك الشافعيٌ 
بدكف ٕنييز ٣نٌا يسمح لنا بالقوؿ بأٌف مصر كانت تعيش جٌوا ؼ مع الفقهاء من ٗنيع  اٞنذاىب ك اٞنعار 

بادؿ الثقاُب التعايش بٌن اٞنذاىب الفقهية السنٌية اٞنختلفة، كىو ما جعل مسألة التمن التسامح ك 
 .  اٞنغرب كاٞنشرؽ على السواءتتجاكز األطر اٞنذىبٌية كالعرقٌية، فتوسعت اٞنعارؼ العلمٌية لدل علماء 

ككذلك عٌينة عن  اٞنشرؽ، ارٓنلوا إىفيما يلي عٌينة عن بعض العلماء من اٞنغرب من اٌلذين ك 
 :ببلد اٞنغرب٣نن قصدكا  اٞنشرؽعلماء 

 :المرتحلين من المغرب إلى المشرؽ عّينة من العلماء -1-2-2
 : منهماٞنشرؽ ك كثر عدد العلماء اٞنرٓنلٌن من اٞنغرب باْناه 

                                                 
سػبق لػػببلد اٞنغػػرب أف عرفػػت توافػد عػػٌدة علمػػاء مشػػارقة ُب خضػم تيػػار الفػػتح اإلسػػبلمي باٝنصػوص كالػػذين عملػػوا علػػى نشػػر  - 1

ادم، اٞنصػػػدر القلصػػػ -98-97، ص ١2نمػػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج. اإلسػػػبلـ ك توطيػػػد أركانػػػو ك كػػػذلك نشػػػر التعريػػػب
 .65السابق، ص

-3/العلماء الجزائريوف في البلداف العربّية  واإلسالمّية  فيما  بين القرنين التاسع و العشرين الميالديين عمار ىػبلؿ،  - 2
 .252، ص 1995، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية، اٛنزائر،  ه14
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 :1 (ـ4721/ىػ672 ت ) النحوي مالكابن  جماؿ الدين -

كاف  ،اٞنشهورة ُب النحو العريباأللفية  اٛنيا ي صاحب ١نمد بن عبداهلل بن مالك الطائيىو        
، كأخذ ـ1263/ىػ666جياف باألندلس سنة مدينة  كيلد ُب ،ُب عصره بيةة العر النحاة كاللغ من أئمة 
 ببلد الشاـل إى ٓنر ا ، ٍبالشلوبٌن ُب موطنو، كاستمع إى أيب عليٌ  عن ٗنلة من العلماءالعربية 

استوطن دمشق كتوى هبا  ٍب ،تصدر لئلقراء مدةٍب  ،اٜناجب كأخذ عنو ابن  كلقي ،كاستقر ُنلب
 .عادليةاٞندرسة ال مشيخة

 ،النحو كالصرؼ منظومات ٢نتلفة ُب يكتبجعلو  ما ذلك بشكل جيد ، نػظم الشعريكقد كاف     
اٞنؤٌصل  "كمنها ،ُب ثبلثة آالؼ بيت "الكافية الشافية"منها ألفيتو اٞنشهورة اليت تقع ُب ألف بيت، ك

 ."اٞنودكد ُب اٞنقصور كاٞندكد ٓنفة"للز٢نشرم، ك "ُب نظم اٞنفصال

 التسهيل" ،"شرح الكافية" :دمشق، كخلف مصنفات كثًنة ُب العربية منها ُب وُب ابن مالكت     

 ،"كعٌدة البلفظ كشرحو عمدة اٜنافظ" ،"إعراب مشكل صحيح البخارم "،"شرح اٛنزكلية" ،"كشرحو
بٌن  ثبلثٌن مصنفناال قرابةمصنفاتو  كقد بلغت "الفوائد ُب النحو " ،"إ٩ناز التعريف ُب علم التصريف"

 .منظـو كمنثور

كقد ٔنرج على ابن مالك النحوم عدد كبًن من طلبة العلم، كاف ٟنم شػأف عظيم فيما بعد على      
اٞنزم، كالعلم الفارقي، كالشمس البعلي، : نذكر منهم على سبيل اٞنثاؿ. صعيد العلم كعلى صعيد اإلدارة

/ ىػ 675ي اٞنعركؼ بابن النويرة اٞنتوَب سنة ، ككذلك اٞندرس ١نمد بن عبد الر٘نن السلم2كالشيخ النوكم
ـ،  1296/ ىػ 695ـ، كزين الدين أبو الربكات اٞننجا بن عثماف بن أسعد الدمشقي اٞنتوَب سنة  1277

": األلفية"الذم برع ُب علم النحو على حياة أستاذه ابن مالك، الذم قاؿ عنو حينما سئل عن شرح 

                                                 

. ، عػػػػين بنشػػػػره ج2، ج ة فػػػػي طبقػػػػات القػػػػراءغايػػػػة النهايػػػػاٛنػػػػزرم،  - 359، ص 2، ج المصػػػػدر السػػػػابق الصػػػػفدم، - 1
، ٓنقيق ١نمد اٞنصرم، طبعة دمشق، البلغة في تاريخ أئمة اللغةالفًنكزآبادم،  -180، ص 1962، القاىرة، 1برحسرتاير، ط 

 .76، ص 3، ج 1960، حيدر آباد الدكن، 1، ط ذيل مرآة الزمافاليونيين،  -229، ص 1972

 
2

 .428ػ  427ص  ، ص2، ج الطيب نفحاٞنقرم،  - 
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/ ىػ 715ن إبراىيم األزرعي الذم كيل قضاء مدينة دمشق سنة ، ك١نمد اب1"شرحها لكم ابن اٞننجا"
ل من ٔنرج على ابن مػالك ـ، ك١نمد بن ١نمد مشس الدين األنصارم الشافعي الذم يعد من أفض 1306
ـ، ك١نمود بن سليماف بن فهد اٜنليب اٞنتوَب 1284/ ىػ 682ة، كتوُب بعد أستاذه ُب سنة يو كالعربُب النح
ـ، الذم تسلم كظيفة كتابة السر، ككصفو بعضهم بأنو مل يكن بعد القاضي الفاضل  1325/ ىػ 725سنة 
 .كمصر كغًن ىؤالء كثًنكف 2كبقي ُب ديواف اإلنشاء ٥نوان من ٙنسٌن سنة بدمشقمثلو، 

ابن مالك النحوم على االىتماـ بعد كفاتو ما مل يستحوذ عليو أحد من قبلو أك من  كاستحوذ  
الشاـ، فأثىن عليو كثًنكف من اٞنهتمٌن بالنحو، ككصفوه بالكماؿ، كاٞنعرفة التامة بعده على صعيد ببلد 

بعلم النحو، كذكره ركن الدين ابن القوبع أف ابن مالك النحوم كضع حٌدان لعملية االبتكار كالتجديد ُب 
، كقاؿ "...إف ابن مالك ما خٌلى للنحو حرمة": ميداف علم النحو ال ٬نكن ْناكزه، فكاف يقوؿ دكمان 

شرؼ الدين اٜنصين يرثيو مبينان ٚنو منزلتو كٕنيز شخصيتو ُب ميداف علمو، كما عكس ضخامة الفاجعة 
 :اليت أٞنت بعلم النحو من بعده يقوؿ

 بعد موت ابن مالك اٞنفضاؿ     يػا شػتات األٚنػاء كاألفعاؿ             

 اٞنفضاؿ بعد موت ابن مالك     كا٥نراؼ اٜنركؼ بعػد ضبػط       

 3ك٠ناؿشػبهة غػًن مػن             كمػصدران كاف للعلـو بإذف اهلل       

 :4(ـ3277/ىػ677ت )أبو القاسم التنوخي المهدوي  -
من علماء اٞنغرب األدىن، أخذ العلم باٞنهدية،  بن علي بن عبد العزيز بن الرباءىو أبو القاسم 
 .القاىرة كاإلسكندرية كاٜنرمٌن الشريفٌنكدرس ب ـ1222/ ىػ622ٍب ارٓنل إى اٞنشرؽ سنة 

  :5(ـ3283/ه681:ت)أبو إسحاؽ إبراىيم بن يخلف التنسي  -

                                                 
1

 .121ػ  120، ص ص 3، ج السابق اٞنصدرالنعيمي،  - 

2
 .236، ص 2، ج نفسو اٞنصدرالنعيمي ،  - 

3
 .363ػ  362، ص ص 2، ج السابق اٞنصدرالصفدم،  - 

 .١191نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص - 4
 . 273، ص صاٞنرزكقية ابن مرزكؽ، اٞنناقب - 5
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التقى كتونس، ارٓنل إى   القاىرة ك َناية بعد ما درس ّنسقط رأسو، كّنليانة كشلف كتلمساف ك   
كالشيخ   2ـ1286/ ىػ684ت ) القراُبشهاب الدين ك  1ُب رحلتو أعبلـ اٞنصريٌن كالشمس األصبها ي

 .3اإلجازات العلمٌيةي، كأخذ عنهم ٠نموعة من العلـو كاٞنصنفات ك سيف الدين اٜننف
كعرض عليو نقيب اٛنيوش بالديار اٞنصريٌة األمًن  طيربس  بن عبد  اهلل  الوزيرم 

قٌرر هبا َنوار اٛنامع األزىر بالقاىرة ك  كظيفتو التدريس ّندرستو اٌليت أنشأىا( م1419/ھ719ت)
اعتذر عنها رغم إصرار األمًن أبا إسحاؽ التنسي رفض الوظيفة ك  ، لكن4للفقهاء الشافعٌيةدرسنا 

اٞنملوكي اٌلذم  قاـ بتكليف الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قاضي القضاة إلقناعو، كما عرض عليو 
راتبا مغرينا لكنو أصٌر على عدـ القبوؿ
5. 

اٛندؿ كالعلـو إى زيادة معارفو ُب  اٞننطق  ك  فةكقد كٌفرت ىذه الٌرحلة أليب إسحاؽ التنسي إضا
تهت إليو رئاسة كقد ان ببلد اٞنغربالدينٌية أف صارت لو ٚنعة طيبة ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب، كعاد إى 

 .6استفاد منو طلبة العلماٞنذىب اٞنالكي ك 
 :7(3282/ىػ683ت )عبد السالـ بن علي الزواوي  -

ي بن عمر بن سيد الناس الزكاكم اٞنالكي اٞنقرئ، كاف أبو ١نمد زين الدين عبد السبلـ بن عل
، ارٓنل إى القاىرة سنة ـ1193/ىػ589شيخ القراء كاٞنالكية بالشاـ، كلد ُب َناية سنة 

كأخذ على علمائها ُب الفقو اٞناكي، ٍب كلف بتويل قضاء اٞنالكية ّندينة دمشق سنة  ـ1216/ىػ614
 .ن بدمشقٍب اعتزلو حّت كفاتو، كدف ـ1266/ىػ664
 

                                                 
، مػن تصػانيفو شػرح احملصػوؿ (ـ1290/ ھ 688ت )ود بػن عبػاد الكػاُب األصػبها ي نزيػل مصػر أبػو عبػد اهلل ١نمػد بػن ١نمػ - 1

، ص 16الػذىين، اٞنصػدر السػابق، ج. للرازم ك كاف أصوليا، كما أٌلف كتاب القواعد، ك عنو أخػذ التنسػي علػـو اٞننطػق ك اٛنػدؿ
246. 

٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، . تنقيح ُب أصوؿ الفقو اٞنالكيكتاب ال:درس على ابن اٜناجب كالعز بن عبد السبلـ، من تآليفو - 2
 .189-188ص 

 .67ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .383، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .329، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق،ج - 5
تنسػي، تػاريخ بػن زيػاف، ص ال – 114، ص 1٪نػي بػن خلػدكف، اٞنصػدر السػابق، ج – 67ابن مػرمي، اٞنصػدر السػابق، ص  - 6

126. 
 .256، ص 7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 7
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 :1(ـ3283/ىػ683ت )ابن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي  -
القاضي أبو ١نمد عبد اٜنميد بن أيب الربكات بن عمراف، فقيو كأصويل، أخذ العلم بتونس ٍب 
ارٓنل إى اٞنشرؽ كأخذ عن علماء مصر مثل العز بن عبد السبلـ،كيل قضاء تونس، ك٣نن أخذ عنو 

 .ٗناعة أبو العباس الغربيين كابن
 :2(ـ3293/ىػ691ت )عفيف الدين التلمساني  -

أبو الربيع عفيف الدين سليماف بن علي بن عبد اهلل العابدم الكومي التلمسا ي، أصلو من 
بين عابد كىي من بطوف قبيلة كومية بساحل تلمساف قرب ىنٌن كندركمة، أديب كشاعر كصوُب ذاع 

، ككلف ببعض ، ـ1223/ىػ620صيتو ُب ببلد اٞنشرؽ، كلد سنة  ارٓنل القاىرة كالشاـ كببلد الرـك
. الوظائف اإلدارية ُب دمشق، ككاف يعد من الصوفية ذكم اٞنيوؿ االٓنادية مثل ابن سبعٌن كابن عريب

 .ألف الكثًن كترؾ ديواف شعر
 (:ـ3291/ه691:ت)محمد بن عبد اهلل حافي رأسو   -

كلد  بن عبد العزيز بن عمر اٞنالكي التلمسا ي،ىو ١ني الدين أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل       
أخذ هبا عن سكندريٌة ك ، ٍبٌ ارٓنل إى مصر كاستقر باإل4كتعلم بتلمساف 3بتيهرت 1209/ھ606سنة 

ٔنرٌج بو الكثًن من العلماء منهم تاج الٌدين ٌٍب تصٌدر للٌتدريس مٌدة طويلة ك ، 5عن ٗنلة من العلماء 
، ككاف أحد الٌنحاة 7صار شيخ ىذا العلم هباالٌنحو باإلسكندريٌة ك ليو رئاسة ، ك انتهت إ6الفاكها ي

                                                 
 .٢192نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 – 31-29، ص ص 8ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 43 – 38، ص ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 2

 .95ص  3ماف، جالعيين، عقد اٛن – 412، ص5ابن العماد، شذرات الذىب، ج
 .175، ص 17الذىيب، اٞنصدر السابق، ج - 3
 .244عٌمار ىبلؿ، اٞنرجع السابق، ص  - 4
عبد العزيز بن ٢نلوؼ بن اٛنراد، ابن الصفراكم، ابن ركاج، أبو زيد بن الزٌيات، كما تلقى : منهم شيوخ اإلسكندريٌة ُب النحو - 5

 .175، ص 17، سًن أعبلـ النببلء، جالذىيب: انظر . عن اٞنعيد اليعمرم صاحب ابن برم
 .١201نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 6
 .119عادؿ نويهض، اٞنرجع السابق، ص  - 7
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ابن الٌنحاس ندريٌة ك ابن مالك بدمشق ك حاُب رأسو باإلسك: الثبلثة اٞنشهورين باٞنشرؽ، حٌّت قيل 
 . 1ّنصر

                                قيل كاف أٌكؿ أمره مكشوؼ الرٌأس  فأعطي               ُب رأسو حفرة فقالوا حفي رأسو، ك ككاف        
  .2رأسي حاُب؟ فأمر لو بعمامةىذا لبد ي ك :  ثيابا   فقاؿ 
تقي الدين أبي القاسم بن أبي بكر بن مسافر التونسي المعروؼ بابن زيتوف  -
 :3(ـ3297/ىػ699ت)

 

يقية يعد ابن زيتوف من أكرب علماء اٞنغرب اإلسبلمي، ككاف قاضيا كمفتيا، كبعدما تفقو ُب إفر 
كأخذ عن علماء مصر مثل العز بن عبد  ـ1250/ىػ648ارٓنل إى اٞنشرؽ مرتٌن كانت األكى سنة 

ٍب رجع إى تونس، ك٣نا جاء بو من اٞنشرؽ طرؽ  ـ1252/ىػ656السبلـ، ٍب ارٓنل للمرة الثانية سنة 
 .التدريس اليت كانت منتشرة ُب اٞندارس اٞنملوكية

 :4(ـ3131/ىػ731ت )لتونسي محمد بن أبي القاسم الربيعي ا  -
بعدما درس ببلده ُب تونس، ارٓنل إى مصر، كٕنكن من علـو الفقو كالفتيا، ككاله اٞنماليك      

 .القضاء ُب مدينة اإلسكندرية، كما استفاد منو طلبة العلم ّنصر، كاستقر ىناؾ حّت كفاتو بالقاىرة
 5:(ـ3173/ىػ713ت)أبو علي ناصر الدين الزواوي المشذالي   -

كلقي الكثًن من العلماء كأخذ عنهم منهم العز بن عبد  سنة 20اٞنشرؽ حوايل بارٓنل كأقاـ       
السبلـ، كمشس الدين األصفها ي، كصدر الدين سليماف اٜننفي، كشرؼ الدين السبكي، كاستفاد  

م غزير، كىو أكؿ كثًنا منهم، كتبحر ُب العلـو الدينية كالعقلية كاللسانية، كعاد إى ببلد اٞنغرب بعل
من أدخل ٢نتصر ابن اٜناجب الفرعي إى َناية كمنو انتشر ُب سائر ببلد اٞنغرب اإلسبلمي، كاستفاد 

أبو منصور الزكاكم، كابن مرزكؽ اٛند، كأبو : منو الكثًن من الطلبة الذين صاركا الحق علماء كمنهم
 . علي البجائي كغًنىم

 

                                                 
 .218، ص 1شاكش  رمضاف، الغوثي بن د٘ناف، اٞنرجع السابق، ج - 1
 .175، ص 17الذىيب، اٞنصدر السابق، ج - 2
 .٢193نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  -الديباج، ص  ابن فرحوف،  - 4
 .٢217نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  -200الغربيين، عنواف الدراية، ص  - 5
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 :1(ـ3131/ىػ731ت )الزواوي أبو الروح عيسى بن مسعود المنكالتي   -
فقيو ك١ندث، درس ّندينة َناية، ٍب ارٓنل إى اٞنشرؽ كقرأ على علماء اإلسكندرية كالقاىرة ٍب انتهت 
إليو رئاسة الفتول هبا، كتوى الكثًن من الوظائف اإلدارية منها القضاء ّندينة نابلس، ٍب بدمشق، 

لوؼ بالقاىرة، ٍب عن قاضي القضاة تقي الدين كتوى النيابة عن قاضي القضاة شرؼ الدين بن ٢ن
 .من مؤلفاتو شرح على صحيح مسلم. األخنائي

ت )أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروؼ بابن الحاج   -
 :2(ـ3133/ىػ733

عرؼ بالعلم كالزىد كالصبلح، أخذ عن أيب إسحاؽ التنسي، ارٓنل إى مصر كأخذ عنو ٗنلة من      
 .منهم عبد اهلل اٞننوُب ك الشيخ خليل، توُب بالقاىرة علمائها

ت )اشمي ػرشي الهػرحمن  القػن عبد الػمد بػن محػد بػو عبد اهلل محمػأب  -
 :3(ـ3118/ىػ718

عرؼ بابن القوبع، كبشيخ الديار اٞنصرية كالشامية ُب فنوف العلم، كاف فقيها ك١ندثا، أصلو من      
ف كاألصوؿ على قاضي تونس ١نمد بن عبد الر٘نن، كارٓنل إى الشاـ تونس، قرأ النحو على ابن زيتو 

، كٚنع من ابن عساكر كابن القواس كآخرين، كما درس الطب ـ1299/ىػ699كاستقر ُب دمشق سنة 
هبا، كاجتمع بو أكم العباس أ٘ند بن فضل اهلل العمرم الدمشقي صاحب كتاب مسالك األبصار، 

ى هبا بعض اٞنناصب اإلدارية ٍب اعتزٟنا، كلو عدة مؤلفات منها كاستفاد منو، كدخل القاىرة كتو 
كاستفاد منو كثًن من شيوخ مصر، كمنهم الشيخ . كلو شرح على ديواف اٞنتنيب" تفسًن سورة ؽ"

ما أعرؼ :" الصوُب عبد اهلل اٞننوُب، كبقي ُب القاىرة إى غاية كفاتو، كقاؿ عنو تقي الدين السبكي
 .4"أحدا مثلو

 

 (:ـ3116/ه717:ت)بن إبراىيم اآلبلي  محمد  -
ة   ، كقد كاجهتو ١ننة كبًنة ُب سفره ُنرنا، حيث   ركب   السفينببلد اٞنشرؽارٓنل اآلبلي إى  

أصيب ّنرض أثناء الٌرحلة، ٣نٌا تسبب ُب عدـ ٕنكنو من استغبلؿ رحلتو من  تونس  إى اإلسكندريٌة ك 
                                                 

 .٢19نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .٢208نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 2
 .٢208نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص -299كفاية احملتاج، ص/  387التنبكيت، نيل االبتهاج، ص - 3
 .٢208نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 4
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دقيق العيد، ك ابن الرٌفعة، كالصفي اٟنندم، ابن : ّنصربشكل جٌيد، ك ٣نٌن التقى هبم من العلماء 
غٌصت انتصب للتدريس ك ، ٌٍب حٌج كرجع إى تلمساف، كالـز علماء  فاس كمرٌاكش ك 1التربيزمك 

بة عن علماء ذلك العصر بٌث آراءه اٌليت كانت تبدك غري٠نالسو بالطلبة كانتشر علمو العقلي كالنقلي ك 
ن بن خبلؿ مؤلفاهتم خاٌصة عبد الٌر٘ن ن أخرجوىا إى الوجود منعقوؿ تبلميذه الٌذيُب نفوس ك 

 .2خلدكف
  (:ـ3119/ه719:ت)أبو عبد اهلل المقّري   -

ثًن الدين أبا أ: عند مركره ّنصر التقى بالكثًن من العلماء منهمارٓنل اٞنقٌرم إى اٞنشرؽ، ك 
س الدين بن عدالف اٌلذم ٚنع مشس الدين األصبها ي كمشحٌياف  الغرناطي كركل عنو كاستفاد منو، ك 
تاج و اٞنالكٌية أبا ١نمد اٞننوُب، ك مشس الدين بن الٌلباف، كفقيمنو بعض شركحو على كتب اٞنز ي، ك 

دينة كدمشق كبيت اٞنقدس كناظر اٞنباقي اٞنراكز الثقافٌية كمٌكة ك  كغًنىم، ٍبٌ انتقل إى 3الدين التربيزم
هت بو الٌرحلة   إى  غرناطة،  ك٣نٌن ٔنرٌج عنو ابن خلدكف تانمساف ك استفاد، ٌٍب رجع إى تلك  كأفاد
 4بن اٝنطيب لساف الدينك 

 :5(ـ3171/ه776:ت)ابن أبي حجلة التلمساني   -
كلد ىو أبو العباس شهاب الدين  أ٘ند بن ٪نٍن بن عبد الواحد بن أيب حجلة التلمسا ي،  

ة عٌلم على شيوخ اٞندينة، ٍبٌ ارٓنل رفقكسط عائلة صوفٌية، كت ـ1325/ھ725بتلمساف سنة بزاكية جده 
، ٍبٌ ـ1352/ىػ752إى  ىػ742ما بٌن  استقٌر بدمشقٍب قصد الشاـ ك  عائلتو إى اٞنشرؽ فزرا اٜنجاز

                                                 
 .828-325ابن خلدكف ، التعريف، ص  - 1
، 6اٞنقػرم، نفػػح الطيػػب، ج -214ابػػن مػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 120، ص 1٪نػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػدر السػػابق، ج - 2

ر أيب رقراؽ ، دا(ىػ717 – 683)اآلبلي نابغة المغرب الكبير وأستاذ ابن خلدوف علي رحومة سحبوف،  –.205-202ص 
 .45، ص2009للطباعة كالنشر، الرباط، 

 .229-209، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 3
النبػػػػػاىي، اٞنصػػػػػدر  – 254-249التنبكػػػػػيت، اٞنصػػػػػدر السػػػػػابق، ص  – 165-136، ص 2ابػػػػػن اٝنطيػػػػػب، االخاطػػػػػة، ج - 4

 .164-154ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 170-169السابق، ص 
، 1939، القػاىرة، 2اٞنقػرم، أزىػار الريػاض ُب أخبػار عيػاض، ج – 337، ص 2ٞنقرم، نفح الطيػب، جا: انظر ترٗنتو ُب - 5

ابػن تغػرم بػردم،  – 350، ص 1ابن حجػر، الػدرر الكامنػة، ج – 383، ص 2ابن العراقي، اٞنصدر السابق، ج – 321ص 
 – 240، ص 6ذرات الػػذىب، جابػػن العمػػاد، شػػ – 243، ص 3، اٞنقريػػزم، السػػلوؾ، ج 131، ص 11النجػػـو الزاىػػرة، ج

٠ناىد مصطفى هبجت، كنوز لئلنتاج : ابن أيب حجلة التلمسا ي، ديواف ابن أيب حجلة، تح – 55اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص 
 .38 – 13، ص ص 2011كالنشر كالتوزيع، اٛنزائر، 
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بظاىر اٞندينة ُب أكاخر حياتو،  1ارٓنل منها إى القاىرة، كتوى مشيخة الصوفٌية َنامع صهريج منجك
انٌن أٌلف أكثر من ٖنابن أيب حجلة شاعرنا كأديبنا، ك  افكك. 2ـ1375/ھ776كتوُب بالطاعوف سنة 

كاٌلذم كاف " الٌصبابة"أ٨نها ديوانو الشعرم  اٞنسمى  3الٌنحو   كاآلدابمصنفا ُب العلـو الدينٌية ك 
 .5(ـ1355/ھ756)سنة  4موضوعو احملٌبة، كقٌدمو إى السلطاف الٌناصر حسن

 : 6 (ـ3179/ه783ت )ابن مرزوؽ الخطيب   -
اٌلذين كاف ٟنم أثر ملحوظ ُب مصر  اإلسبلميبن مرزكؽ اٝنطيب من أبرز علماء اٞنغرب يعد ا

األمراء اٞنماليك، ككانت لو عٌدة بٌن العلماء اٞنصريٌن كعند السلطاف اٞنملوكي ك  نظرنا ٞنكانتو اٞنعتربة
ٌية، فارٓنل أٌكؿ رحبلت إى مصر التقى خبلٟنا كبار العلماء كتوى الوظائف العلمٌية باٞندارس اٞنملوك

 ـ1324/ھ724، ٌٍب ارٓنل مرٌة ثانٌية ما بٌن 7سنة 15كعمره  ـ1317/ھ717مرٌة سنة 
جاكر خبلٟنا مع كالده ّنٌكة كاٞندينة مٌدة ٙنس سنوات كزار خبلٟنا القدس  1329/ھ729ك

ٞنٌدة سنتٌن  أقاـ رفقة كالده بالقاىرةارٓنل مع كالده للمرٌة الثالثة ك  ـ1334/ھ734، كُب سنة 8كاٝنليل
عبلء  منهم بالقاىرةوخ اٞنصريٌن ُب العلـو الدينية كالتصوؼ، ك تزكد خبلٟنا بالعلـو على كبار الشي

جبلؿ الدين القزكيين  ،(ـ1349/ھ750 ت)نائي قتقي   الدين   ١نمد   األك     ،9الدين   القونوم
لفارقي ك١نمد بن نباتة ا (ـ1340/ھ 741:ت)كالربىاف اٜننبلي ( ـ1339/ھ739ت)
حياف  كأيب، 10(ـ1353/ھ733:ت)كأيب ١نمد بن  اٞننًن ( ـ1366/ھ768:ت)

                                                 
٩ننا فعػػرؼ بػػو كرتػػب فيػػو صػػوفية ـ، ك جعػػل بػػو صػػهر 1350/ھ 751بنػاه األمػػًن سػػيف الػػدين منجػػك اليوسػػفي الػػوزيرم سػػنة  - 1

 .320، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج: انظر. كخطيبنا للجمعة 
 .173، ص 1عبد الٌر٘نن اٛنيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 2
 .365-364عادؿ نويهض، اٞنرجع السابق، ص  - 3
ف اٞنتحػػدث ُب الٌدكلػػة ك ـ، ك كػػا1348/ھ 748الناصػػر بػػدر الػػدين أبػػو اٞنعػػايل حسػػن بػػن ١نمػػد بػػن قػػبلككف، تسػػلطن سػػنة  - 4

اٞنقريزم،  – 257، ص 6ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج. صاحب القرار ُب عهده األمًن شيخو صاحب اٝنانقاه الشيخونية
 .240، ص 2اٝنطط، ج

جرجػػي زيػػداف، اٞنرجػػع  – 403، ص 2عبػػد العزيػػز فػػيبليل، تلمسػػاف، ج – 383، ص 2ابػػن العراقػػي، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 5
 .129، ص 3بق، جالسا

 .كما يليها 55ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب، ص  - 6
 .23ماريا خيسوس بغًنا، مقٌدمة ٓنقيق اٞنسند، ص  - 7
 .184ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 324-323، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 8
 .24، ص 3ر الكامنة، جابن حجر، الدر (. ـ1329/ھ729ت )ىو أبو اٜنسن علي بن اٚناعيل فقيو شافعي   - 9

 ..٢205نلوؼ، اٞنصدر السابق، ةص  – 325، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 10
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٘ند اٞنرادم بن أ :كباإلسكندريٌة( ـ1355/ھ 756:ت)كتقي الدين السبكي ( ـ1344/ھ745:ت)
فضبل عن  (ـ1337/ھ733ت )العشاب، كأيب القاسم بن علي بن الرباء، كناصر الدين بن منًن 

 .1آخرين باٜنجاز

سنة، ٘نلو إى الشيخ  19كاف عمره آنذاؾ كؽ اٝنطيب ٞنٌا ارٓنل مع كالده ك مرز كاف ابن ك 
ٞنرشدم خطبتو كٚنٌاه اٌلذم قٌدمو إللقاء خطبة اٛنمعة، فاستحسن ا 2اٞنتصوؼ ١نٌمد اٞنرشدم

ة، ككاف البن مرزكؽ اعتقاد ُب ىذا الشيخ، أمره بأٌف ٫نطب باٛنامع الغريب باإلسكندريٌ باٝنطيب، ك 
 .3تابو اٞنناقب الكثًن من كراماتوكذكر ُب ك
كمعيد  للٌدركس  َنامع اٜناكم كجامع   قد ذاع صيت ابن مرزكؽ ّنصر فعرض عليو العمل ك 

 .4ُب رحلتو رفض ذلك ومرٌتب مغر لكن كالده اٌلذم كاف يصاحبابن طولوف ك 
 
ريٌة ٍبٌ ، فنزؿ اإلسكند5، ارٓنل ابن مرزكؽ إى مصر بنية االستقرارـ1360/ھ763ُب سنة ك    

 6فاه الشيخونيةنالٌتدريس باٝناشعباف ككاله الوظائف العلمٌية ك قدـ القاىرة، فأكرمو السلطاف األشرؼ 
قدر كبًن عند اٞنماليك، كظٌل مبلزمنا كالٌنجمية، ككاف لو حرمة ك  7اٞندرسة الصرغتمشيةك  6الشيخونية

 منصب قاضي كاف من اٞنرشحٌن لتويل، ك ـ1379/ھ781لنفع الطلبة حٌّت كفاتو بالقاىرة سنة 
 .8اٞنالكٌية ّنصر
  (:ـ3316/ه818ت )عبد الّرحمن بن خلدوف   -

                                                 
 .307-305ابن فرحوف، اٞنصدر السابق، ص  – 41ماريا خيسوس بغًنا، مقدمة ٓنقيق اٞنسند، ص  - 1
 . 264-257ابن مرزكؽ، اٞنناقب، ص . ىو صاحب زاكية فوة بٌن القاىرة كاإلسكندريٌة ُب صعيد مصر - 2
 .355-344، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج -259ابن مرزكؽ، اٞنناقب، ص  - 3
 .333، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 4
ابػن اٝنطيػب، كناسػة الػدكاف، . كاف للظركؼ السياسٌية دكر كبًن ُب دفع ابػن مػرزكؽ اٝنطيػب إى االرٓنػاؿ ك االسػتقرار ّنصػر  - 5

 .309ابن فرحوف، اٞنصدر السابق، ص  – 185رمي، اٞنصدر السابق، ص ابن م – 162-157ص 
 .ىي اٝنانقاه اليت بناىا األمًن شيخو كتسمى أحيانا باٞندرسة كقد سبق التعريف هبا - 6
ف تقع ىذه اٞندرسة خارج القاىرة َنوار جامع ابن طولوف، بناىا األمًن صرغتمش الناصرم من ٣ناليك الناصر ١نمػد بػن قػبلكك  - 7
اٞنقريػػػزم، اٝنطػػػط، . ـ، ك كانػػػت مػػػن أبػػػدع اٞنبػػػا ي ك أحسػػػنها1357-1356/ھ 757-756سػػػنة ( ـ1359/ھ 759ت )
، ص 1حسػػن عبػػد الوىػػاب، اٞنرجػػع السػػابق، ج – 242، ص 6ابػػن تغػػرم بػػردم، اٞننهػػل الصػػاُب، ج – 405-403،ص 2ج

160. 
ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 115ص  ،1٪نػػي بػػن خلػػدكف، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 848ابػػن خلػػدكف، التعريػػف، ص  -8

 .143اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص  – 186-187
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ُب     يعد عبد الٌر٘نن بن خلدكف من أبرز الشخصٌيات العلمٌية اٌليت   قامت   بدكر   كبًن
رحبلتو اٞنتعٌددة إى  ، حيث كانتاإلسبلميٌن اٞنغربربط  العبلقات كالصبلت الثقافٌية بٌن اٞنشرؽ ك 

قد مكنتو من ٓنديد معامل التفكًن كالشاـ األدىن ٌٍب إى مصر غرب األقصى كاألكسط ك األندلس كاٞن
يعد فكره ٟنا، ك مدل اتصااإلسبلمٌية ُب العامل اإلسبلمي ككضع أسسا اٞنقارنة بينها ك لدل اجملتمعات 

 .امتدادنا لفكر أساتذتو خاٌصة ١نمد بن إبراىيم اآلبلي

، ٌٍب قاـ برحلتو إى 1األكسط ُب كتابو اٞنقٌدمة باٞنغرب أفكارهة كاف ابن خلدكف قد دٌكف زبدك       
اتصل بالسلطاف الظاىر برقوؽ  2ـ13/ھ784ٞنا حٌل ّنصر سنة طار اإلسبلمٌية مشرقا كمغربنا، ك األق

كُب  3اٌلذم أكرمو ككالٌه التدريس باٞندرسة القمحٌية، كما دٌرس باٞندرسة الربقوقٌية كالصرغتمشية
 .5توى قضاء اٞنالكٌية بالٌديار اٞنصريٌة، ك 4دٌرس مٌدة باٛنامع األزىريربسية ك اٝنانقاه الب
صر قد مٌكنت الطبٌلب اٞنصريٌن كانت حلقات ابن خلدكف العلمٌية باٞنؤٌسسات التعليمٌية ّنك       

ٕنكن من غرس أسس مناىج بلمٌية من االستفادة من أفكاره كعلومو، ك الوافدين من األقطار اإلسك 
، فطبقوىا بشكل مل يطٌبقو حٌّت ىو نفسو ُب كتاباتو، فتٌم 6علـو  ُب عقوؿ الطلبة أمثاؿ اٞنقريزم عٌدة

كف خاصة عن طريق عبد الٌر٘نن بن خلد اٞنشرؽفتٌم بذلك انتقاؿ عٌدة نظريات عقلٌية من اٞنغرب إى 
 .7فلسفتوُب ٠ناؿ علم االجتماع اإلنسا ي كعلم االقتصاد كعلم التاريخ ك 

 :8(ـ3331/ىػ836ت )بن محمد بن عبد القوي البجائي عبد القوي   -
سنة إى القاىرة كأخذ العلم عن  18كارٓنل كعمره  ـ1342/ىػ743أصلو من َناية حيث كلد سنة 

الشيخ ٪نٍن الرىو ي، كحج ثبلث مرات ٍب استقر ّنكة، ك٣نن أخذ عنهم العلم باٜنـر اٞنكي الشيخ 

                                                 
 .335، ص 7ابن خلدكف، العرب، ج. دٌكف ابن خلدكف مقدمتو ُب مغارة بين سبلمة تاكغزكت - 1
 .1058ابن خلدكف، التعريف، ص  - 2
 .1121عبد الر٘نن بن خلدكف، التعريف، ص  - 3
 .1138اٞنصدر نفسو، ص  - 4
 .1223اٞنصدر نفسو، ص  - 5
 .154، ص 2006، يناير 566، ع مجلة العربيقاسم عبده قاسم، اٞنقريزم،  - 6
 .237، ص 1الشوكا ي، البدر الطالع، ج - 7
 دكر َناية اٜنمادية ُب تكوين نظرية ابن خلدكف التار٫نٌية العمرانية عن العمػراف البشػرم، كأثػر ذلػك ُب تػاريخ"سعيد ١نمد رعد،  -

 .533، ص 1974، َناية، الملتقى الثامن للفكر اإلسالمي، "الفكر اإلسبلمي
ابن العماد، شذرات  – 302، ص4السخاكم، الضوء البلمع، ج – 328، ص7ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 8

 .121، ص7الذىب، ج



- 260 - 

 

، ٍب توى التدريس كالفتول، ككاف ذا معرفة بالفقو موسى اٞنراكشي، كسعد الدين اإلسفرائيين
 .كيستحضر كثًنا من األحاديث كاٜنكايات كاألشعار

 :1(ـ3321/ىػ829ت )الشيخ خليفة المعتقد المغربي   -
أصلو من ببلد اٞنغرب، قدـ القاىرة كنزؿ باٛنامع األزىر كأقاـ بو ٞندة تزيد على األربعٌن سنة، 

رأيتو :" قاؿ عنو ابن تغرم بردم. اس فيو اعتقاد كبًن، ككاف يقصد للزيارةككاف من اٞنتصوفة كصار للن
غًن مرة، كحضرت ٠نلسو، كاف عليو حرمة كمهابة كخفر زائد، ُنيث أف الناس ال يتحدثوف معو ُب 

 .2..."الغالب إال جوابا
    :(ـ3331/ه 831ت)أبػو الفضػػل محّمػد بػػن إبػراىيم بػػن عبػد الػػّرحمن بػن محّمػػد بػن اإلمػػاـ   -

درس بتلمسػػػػاف كٕنكػػػػن ُب علػػػػـو البيػػػػاف كالتصػػػػوؼ كالطٌػػػػب كاآلداب، كقػػػػد أثػػػػىن عليػػػػو كػػػػٌل مػػػػن       
ىػػو أٌكؿ مػػػن إى القػػاىرة كزار القػػػدس، كتػػزاحم عليػػػو  النٌػػاس  بدمشػػػق، ك ارٓنػػػل ، 3اٞنقريػػزمالسػػخاكم ك 

ختصػػػر، ٞنغػػػرب  منهػػػا  كتػػػاب  شػػػامل هبػػػراـ كشػػػرحو علػػػى اٞنأدخػػػل بعػػػض الكتػػػب اٞنشػػػرقٌية إى بػػػبلد ا
لكتػػب  غًنىػػا  مػػن  اي  ك شػػرح  ابػػن ىػػبلؿ علػػى ابػػن اٜناجػػب الفرعػػفتػػازا ي  علػػى العضػػد ك حاشػػية  التك 

٣نٌػن أخػذ عنػو  ّنصػر  الشػيخ  تقػي الػدين الشػمين شػارح ، ك 4متداكلة باٞنغرباٌليت  مل  تكن  معركفة  ك 
 .5اٞنغين

  6:)ـ3311/ه813ت )قاسم بن سعيد العقباني   -

                                                 
السخاكم، الضوء  – 134، ص15ة، جابن تغرم بردم، النجـو الزاىر  – 231، ص5ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 1

 .187، ص3البلمع، ج
 .231، ص5ابن تغرم بردم، اٞننهل الثاُب، ج - 2
التنبكػيت، اٞنصػدر السػابق، ص  74، ص 10السػخاكم، الضػوء البلمػع، ج – 221-220ابن مرمي، اٞنصدر السػابق، ص  - 3

 .١254نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 305
 .221سابق، ص ابن مرمي، اٞنصدر ال - 4
ىػػػػو تقػػػػي الػػػػدين أيب العبٌػػػػاس أ٘نػػػػد القسػػػػنطيين التميمػػػػي اٜننفػػػػي، كػػػػاف إمػػػػاـ النجػػػػاة ُب زمانػػػػو، بػػػػرع ُب العلػػػػـو الدينيػػػػة، كلػػػػد  - 5

 872باإلسػػكندرية ك قػػدـ القػػاىرة كأخػػذ هبػػا عػػن الشػػمس البسػػاطي كالػػويل العراقػػي كأيب الفضػػل بػػن اإلمػػاـ التلمسػػا ي، تػػوُب سػػنة 
عبػد الػر٘نن اٛنػيبليل، اٞنرجػع  – 151القلصادم، اٞنصدر السػابق، ص : انظر. شرح مغين ابن ىشاـ: توـ، كمن مؤلفا1468/ھ

 .218، ص 1السابق، ج
السػخاكم، الضػوء البلمػع،  – 224-223التنبكيت، اٞنصدر السػابق، ص  – 149-147ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 6
اٜنفنػػاكم،  – ١255نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 107-106القلصػػادم، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 181، ص 6ج

 .85اٞنرجع السابق، ص 
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حضر إمبلء ابن حجر العسقبل ي ، ك ـ 1430/ھ830ٌٍب ارٓنل إى مصر سنة درس بتلمساف      
انتفع هبما كثًننا، كعاد إى تلمساف بدرجة ، ك 1حضر درس البساطيفأجازه، ك كاستجاز ابن حجر 

ن علماء تلمساف أمثاؿ ابن زكرم كابن مرزكؽ ٔنرٌج بو الكثًن مكبًنة ما أٌىلو لتويٌل التدريس ك علمية  
 .2اغًن٨نالكفيف ك 

 

 :ن من المشرؽ إلى المغربعينة من العلماء المرتحل -3-2-3
عرفت ببلد اٞنغرب اإلسبلمي توافد الكثًن من اٞنشارقة منذ الفتح، ككاف من ٗنلتهم العلماء  

كاٞنثقفوف، لكن ىذا العدد بدأ ُب التناقص تدر٩نيا لعدة عوامل أ٨نها أف اٞننابع األكى للثقافة 
 الفكرية كانت باٜنواضر اٞنشرقية، أم أف اٞنشارقة كانوا ُب غىن عن االنتقاؿ إى اإلسبلمية كالتيارات

ببلد اٞنغرب ألخذ العلم إال ُب حاالت ناذرة عندما يتعلق األمر بالتجار العلماء، كما أف اٞنغاربة كانوا 
ة لؤلخذ عنهم ُب حركة مستمرة إى ببلد اٞنشرؽ لزيارة البقاع اٞنقدسة كىناؾ كاف يلتقي هبم اٞنشارق

 .إى ببلد اٞنغرب رالسف مشقةبدال من تكلف 
 

كخبلؿ القرف السادس شهدت الدكلة اٞنوحدية كفود عدد من اٞنشارقة ُب شكل بعثات 
 .3دبلوماسية أك ُب مبادرات حرة كفردية

 

أما ُب عهد الدكؿ اٞنستقلة بعد اٞنوحدين فتكاد كتب الرتاجم ٔنلوا من أٚناء العلماء أك  
ة ٣نن آثركا االرٓناؿ من اٞنشرؽ إى اٞنغرب، كمن خبلؿ البحث أمكن التعرؼ على ٠نموعة الطلب
 :منهم

 : (ـ1330/ىػ731)جالؿ الدين األقشهري  -
ىو ١نمد بن أ٘ند بن أمٌن الرتكي القونوم، ذكر عنو لساف الدين بن اٝنطيب بأنو قدـ ببلد  

و أمثاؿ أيب مركاف عبد اٞنلك الشريشي كأيب اٞنغرب فاستوطن بعض ببلده، كاستفاد من علمائو كشيوخ
بكر ١نمد بن ١نمد بن معنصر اٞنومنا ي، كاتصل بأيب ابراىيم اٞناجرم، ٍب ارٓنل إى ببلد األندلس 

                                                 
، ٔنػػرٌج بػػو أغلػػب (ھ 842ت ) ىػػو قاضػػي القضػػاة مشػػس الػػدين أيب عبػػد اهلل ١نمػػد بػػن أ٘نػػد بػػن عثمػػاف البسػػاطي اٞنػػالكي  - 1

-241، اٞنصدر السابق، ص ٢نلوؼ – 466، ص 15ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج: علماء مصر ك أفّت   كدٌرس، انظر
242. 

 .149ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 2
، ج - 3  .149، ص1ابراىيم حركات، مدخل إى تاريخ العلـو
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، كذكره ابن اٜنجر العسقبل ي ُب كتابو الدرر الكامنة ُب أعياف اٞنائة الثامنة 1ـ1304/ ىػ704سنة 
رب، فسمع من أبي جعفر بن الزبير باألندلس، ومحمد بن ورحل إلى مصر ثم إلى المغ:" بقولو

محمد بن عيسى بن معنصر بفاس، وغيرىما، وجمع رحلتو إلى المغرب والمشرؽ في عدة 
كيظهر من ىذه الرتٗنة اٞنوجزة أف ىذا العامل قد ارٓنل من اٞنشرؽ كطاؼ ببلداف اٞنغرب . 2"أسفار

التقى بالكثًن من الشيوخ كالعلماء ٣نن أخذ عنهم، كالشك أنو مر بأىم حواضر اٞنغرب اإلسبلمي، ك 
كتوُب باٞندينة . كٞنا أًب الرحلة ُب ٓنصيل العلم قاـ َنمع مبلحظاتو ُب كتاب يتكوف من عدة أجزاء

 .3ـ1330/ىػ731اٞننورة سنة 
تقي الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الغرس الحنفي  -

 :المصري
اٞنقرم ُب نفح الطيب، كقاؿ أنو قدـ األندلس كالتقى بالوادم آشي ككقعت  ذكره أبو العباس 

 .4بينهما ١نادثات ُب الفقو كعلو الدين كمل يذكر معلومات أكثر عنو إال أنو كاف من أعبلـ اٞنصريٌن
 :سيدي يوسف الدمشقي -

رتدد ـ، كاف متصوفا على الطريقة الشاذلية، قدـ األندلس ككاف ي15/ىػ9من أعبلـ القرف  
 .5على كادم آش
 :6(ـ1386-1309/ىػ788-709)ابن طراد النحوي الحجازي  -

ىو أبو العباس أ٘ند بن ١نمد بن عبد اٞنعطي بن أ٘ند بن عبد اٞنعطي بن مكي بن طراد 
األنصارم اٞنخزكمي اٞنالكي النحوم عامل اٜنجاز، كلد بالقاىرة، كهبا درس حيث تفقو على الشيخ 

قرأ عليو الرسالة البن إيب زيد القًنكا ي ك ٚنع عليو ٢نتصر ابن اٜناجب، كما عبد اهلل اٞننوُب الذم 
أخذ العربية على الشيخ أثًن الدين بن حياف، ٍب سافر مع كالده إى ببلد اٞنغرب مع كالده، كالتقى 

                                                 
 .١258نمد اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص  - 1
 309، ص3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج 2
 .258اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص - 3
 .147، ص 3لطيب، جاٞنقرم، نفح ا - 4
 .148، ص 3اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 5
 .176، ترٗنة رقم 80ابن القاضي، درة اٜنجاؿ، ص – 157-155، ص ص 2ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج - 6
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 الذم كاف يقرئ اٞندكنة ُب 1ّنجموعة من العلماء كمنهم الشيخ أبو زيد عبد الر٘نن بن عفاف اٛنزكيل
 .الفقو اٞنالكي فحضر دركسو

ٍب درس ّنكة على شيوخها كعلى القادمٌن إليها من العلماء اٜنجاج، ٍب استقر هبا لتدريس العربية 
 .كالعركض، كاشتهر ِنطو اٜنسن

 :2(ـ3133/ه921 ت)عبد الباسط بن خليل  -

سنة  يبن شاىٌن الشيخي األصل اٞنلطي ٌٍب القاىرم اٜننفكلد عبد الباسط بن خليل       
القراءات، ٍب حفظ كدمشق، اٌليت قرأ فيها القرآف ك ُنلب كنشأ هبا ك  3ّنلطية   ـ1440/ھ844

الكثًن، كحضر دركس قواـ الدين ك٘نيد الدين  4أقرأه  أبوهكنصف اجملمع، ك  النسفي كالكنزمنظومة 
مي قاضي قضاة لرك قرأ على ٗناعة من علماء الٌرـك كالعبلء االنعما ي كغًن٨نا من علماء اٜننفية، ك 

الـز النجم القرمي ُب بغدادم ُب مدينة طرابلس الشاـ، كقدـ القاىرة ك الربىاف الالعسكر بدمشق، ك 
الكبلـ، ه الشيخونية ُب اٞننطق كاٜنكمة ك اٞنعا ي كالبياف، كالٌشرؼ يونس الٌركمي نزيل اٝنانقالعربية ك ا

 .5ابن الٌديرم ك آخركفالٌشمين ك  و كثًننا كأجاز   لو  كاحمليوم الكافياجي اٌلذم استفاد من

ٞنا كانت ببلد اٞنغرب ال تزاؿ مشهورة هبذا العلم الطب، ك  كماؿ عبد الباسط إى دراسة علم
 .6قٌرر أف يرٓنل لؤلخذ عن كبار علماء الطب هبا عرب حواضرىا

، ـ1461/ھ866سنة  البنادقةٓنت ستار التجارة غادر اإلسكندرية على ظهر سفينة للتٌجار  ك       
 بعدما بقوا ـ1461/ھ866ذم القعدة  12كنزؿ طرابلس ٍبٌ قصد تونس، اٌليت كصلها ُب يـو األربعاء 

                                                 
ك كٔنرج ينتسب إى قبيلة جزكلة الرببرية باٞنغرب األقصى، كاف يلقب بشيخ اٞندكنة، ككاف من أعلم الناس ّنذىب اإلماـ مال - 1

 .1001، ترٗنة رقم 329ابن القاضي، درة اٜنجاؿ، ص. ـ1340/ىػ741بو الكثًن من العلماء توُب سنة 
عبػػػد ١نمػػػد كمػػػاؿ الػػػدين عػػػز الػػػدين،  – 122السػػػيوطي، نظػػػم العقيػػػاف، ص  – 27، ص 4م، الضػػػوء البلمػػػع، جك السػػػخا - 2

١نمػود بوعيػاد، رحالػة مصػرم يػزكر اٛنزائػر  –ا يليهػا كمػ 15، ص 1990، مطبعػة عػامل الكتػب، القػاىرة، الباسط الحنفي مؤرخا
، الرحالػة المسػلموف فػي العصػور الوسػطىزكي ١نمػد حسػن،  – 135-124، ص 1975، 24، ع األصالة، ھ9ُب القرف 

 .445كرا تشكو فسكي، اٞنرجع السابق، ص   – 172، ص 1981دار الرائد العريب، بًنكت، 
 – 205اليعقػػويب، اٞنصػػدر السػػابق، ص  –ندر، ك بػػىن جامعهػػا الصػػحابة بعػػد الفػػتح مػػن مػػدف الشػػاـ، بناىػػا اإلسػػك: ملطيػػة - 3

 .192، ص 5اٜنموم، معجم البلداف، ج
أبوه خليل بن شاىٌن الظاىرم كاف من كبار أمراء اٞنماليك ك أعبلـ رجاؿ اإلدارة ك ىو صاحب كتاب زبدة كشػف اٞنمالػك  - 4

 .273، ص 3السابق، ج ك بياف الطرؽ ك اٞنسالك جرجي زيداف، اٞنرجع
 .27، ص 4السخاكم، الضوء البلمع، ج - 5
١نمػػػد بوشػػػقيف، اٞنرجػػػػع  – 445كػػػرا تشػػػكو فسػػػكي، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص   – 27، ص 4السػػػخاكم، اٞنصػػػدر نفسػػػو، ج - 6

 .16السابق، ص 
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ُب البحر ثبلثا كثبلثٌن يومنا
كاجتمع مع الكثًن من علمائها َنامع الزيتونة كأنشد بٌن يدم السلطاف  ،1

 :اٜنفصي اٞنسعود باهلل ١نمد بن اٞنتوكل على اهلل عثماف قصيدة جاء فيها
 أال يا آؿ حفص يا ملوكا     كيا دررا هبم نظمت سلوؾ

 2أال فقتم فمػا بعػدكم       ملوؾ األرض أحد مليك
كاجتمع بالشيخ أيب القاسم ١نٌمد اٞنشدايل  ـ1463/ھ868ى َناية ُب ذم القعدة إٍبٌ توٌجو  

اف الثعاليب كٚنع  بعضا  من  ٌٍب دخل مدينة اٛنزائر كتربٌؾ بالٌشيخ الويٌل عبد الٌر٘ن  3كأخذ عنو الكثًن
فوائده كسألو بعض األسئلة اليت كانت تشكل عليو فأفاده بإجابتها كما رأل تفسًنه كقرأ عليو من 

 .4أكائلو بعض السطور كأجازه
دخل تلمساف ُب دينة مازكنة كقلعة ىٌوارة كالبطحاء ك ّنمٌر ُب طريقو إليها ٌٍب قصد تلمساف ك      

د الٌنحر أك عيد األضحى يلو   إليها  مناسبة عو ، ك صادؼ كص5ـ1463/ھ868أكاخر ذم القعدة 
 .6فحضر االحتفاؿ ُب اٞنصٌلى بظاىر اٞندينة مع السلطاف ١نمد بن أيب ثابت

 الشيخقصد عبد الباسط العٌباد بظاىر تلمساف كزار ضريح  ـ1464/ھ869ُب احملـر سنة ك  
عالمها وخطيب جامع : "كقاؿ عنو ،7بن العٌباس أيب مدين شعيب كاجتمع بالشيخ أيب عبد اهلل ١نمد

جامع العّباد تغّمده اهلل، فوجدتو بحًرا في الفنوف العلمّية آية في ذلك، فأنس بي ثّم سمعت من 
خطبتو الّتي شّنف بها األسماع وموعظتو الّتي بها  االنتفاع وترّددت إليو بعد ذلك وحضرت  

علمّية واستنفذت الجّم من فوائده في مّدة سّتة كثيًرا من دروسو الحافلة في كثير من الفنوف ال
                                                 

 Deux récits de: ، نشر ك ترٗنة إى الفرنسٌية ركبرت بركنشفيك ُب كتابرحلة عبد الباسطعبد الباسط بن خليل،  - 1

voyage inédits en Afrique du Nord au XV siècle ABDALABA Sit B.HALILET 

ADORNE, LAROSE éditeurs, Paris, 1936, p.17. 
 اٞنصدر نفسو، ص  -  2
ة كمفتيهػا كىو أبو عبد اهلل ١نمد بن أيب القاسػم اٞنشػدايل البجػائي عػامل َنايػ .41عبد الباسط بن خليل، اٞنصدر نفسو، ص  - 3

 .263، صاٞنصدر السابق٢نلوؼ، .كخطيبها 
  .41، ص عبد الباسط، اٞنصدر السابق - 4
 . 41، اٞنصدر السابق، ص عبد الباسط بن خليل - 5
التنسػػي، تػػابع بػػين زيػػاف، ص . ـ1469/ ھ 873حػػّت  ھ 866ىػػو أبػػو عبػػد اهلل ١نمػػد اٞنتوكػػل الزيػػا ي، تػػوى اٜنكػػم سػػنة  - 6

255. 
العباس بن ١نمد بن عيسى العبادم، أخذ عن ابن مرزكؽ اٜنفيد كأيب الفضل العقبا ي كأخػذ عنػو اٜنػافظ التنسػي ىو ١نمد بن  -7

١نمػػػد  – 223ابػػػن مػػػرمي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص . ـ1469/ھ 871تػػػوُب سػػػنة . كابػػػن مػػػرزكؽ الكفيػػػف ك السنوسػػػي كابػػػن زكػػػرم
 .109القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  – ٢264نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص 
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من الّسن نحو الثمانين سنة أو جاوزىا مع  وجّل علماء تلمساف في عصره ذلك ولشهور وكاف أ
 .1"تمّتعو بحواسو وسالمة بدنو

عبد اهلل ١نمد  شيخ أيبقاضي اٛنماعة هبا البكما التقى عبد الباسط من علماء تلمساف 
إمامو الشيخ ١نمد بن مرزكؽ خطيب جامع تلمساف الكبًن ك  2سامل إبراىيمأخيو أيب ك  العقبا ي 
قريب الشريف التلمسا ي  4الشريف ٪ني بن أيب الفرجالشيخ ابن زكرم مفيت تلمساف، ك ك   3الكفيف

 .5قاضي غرناطة
حضر أطٌباء تلمساف كٚنع من فوائده ك  كما التقى بالطبيب ١نمد بن علي بن فشٌوش أحد      

ي ، ك الـز ُب الٌطب الطبيب موشي بن ٚنويل بن يهود اإلسرائيلي اٞنالقي األندلس6أجازهدركسو ك 
كمثلو في مهارتو في ىذا   لم أسمع بذّمي و ال رأيت: " قاؿ عنواليهودم اٞنعركؼ بابن األشقر ك 

        في علم الوفق والميقات وبعض العلـو القديمة مع التعّبد الّزائد في دينو على ما يزعموالعلم و 
و أخذ عن أبيو وغيره   ه821ولد  بمالقة  قبل  د األندلس و األصل من يهو   ىو فيويعتقده و 

وشهر في صناعة الطب و انتقل إلى تلمساف فقطنها و قصده الكثير من الفضالء لألخذ عنو، 
 .7"غيره و أجازنيعنو نبذة كبيرة نافعة في الّطب و الزمتو مّدة و أخذت 

                                                 
 .44-43عبد الباسط بن خليل، رحلة، ص  - 1
ابن مرمي،  – ھ 880ك توُب سنة  /ھ 808إبراىيم بن قاسم بن سعيد بن ١نمد العقبا ي التلمسا ي قاضي اٛنماعة كلد سنة  -2

 .١265نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 58-57اٞنصدر السابق، ص 
، تفقو بعلماء تلمساف ك مصر كأيب (ـ1495/ھ 901ت )بن مرزكؽ الكفيف  أبو عبد اهلل بن ١نٌمد بن أ٘ند بن اٝنطيب - 3

 – 347، ص 6اٞنقػرم، نفػح الطيػب، ج –الفضل العقبا ي كأيب زيد الثعاليب كابن حجر، ك أخذ عنو الكثًن مػن علمػاء تلمسػاف 
 .٢268نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 249ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص 

٢نلػػوؼ،  – 45ابػػن مػػرمي البسػػتاف، ص  –( ھ 895ت )جعفػػر أ٘نػػد بػػن أيب ٪نػػي الشػػريف التلمسػػا ي قاضػػي اٛنماعػػة أبػػو  - 4
 .267اٞنصدر السابق، ص 

 .44عبد الباسط بن خليل، رحلة، ص  - 5
الػػػروابط الثقافيػػػة بػػػين الجزائػػػر الٌطمػػػار،  – 246ٝنضػػػر عبػػػديل، اٞنرجػػػع السػػػابق، ص  –اٞنصػػػدر نفسػػػو، الصػػػفحة نفسػػػها  - 6

 .230، ص 1983شركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اٛنزائر،  ، الوالخارج
 .من الٌنص الفرنسي 107ك ص  – 44عبد الباسط بن خليل، رحلة، ص  - 7
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كىراف   ـ اْنو عبد  الباسط  ٥نو  مدينة1464ديسمرب  24/ھ869سنة ربيع ثا ي  24ُب ك 
التقى بكبار علماء اٞندينة أمثاؿ من زاكية الشيخ إبراىيم التازم ك أقاـ بالقرب ككصلها بعد ثبلثة أياـ ك 

 .1الشيخ أبو العٌباس أ٘ند بن العٌباس اٞنالكي مفيت كىراف ك الشيخ سليماف اٜنميدم
ن سط كليمة ُب منزؿ خطيب اٞندينة ّنناسبة ختم كلده للقرآف كحضرىا ٗناعة محضر عبد البا       

 فقيو اٞنكتببن عزكز إماـ الزاكية التازية ك  حٌصل الشيخ  عبد الٌر٘نافاألعياف اٞندينة كأىل البلد ك 
عبد ة من اٞناؿ قٌدرىا ىو فقيو الصيٌب اٌلذم أًب حفظ القرآف كمٌية كبًن اٌلذم أنشأه الشيخ اٞنذكور ك 

 .2دينار ذىبا 100 الباسط بػ
نزؿ ُب بيت صاحب ك  ـ1464/ھ869ٌٍب توجو من كىراف إى تلمساف ُب شهر رمضاف       
سألو ابن النٌجار أف ينظم ك كاف لو نفوذ كبًن ُب الٌدكلة الزيانٌية، شغاؿ عبد الٌر٘ناف بن النٌجار ك األ

 أربعٌنظم قصيدة مكٌونة من ب بو عبد الباسط ـو عيد الفطر فأجاقصيدة ٬ندح فيها السلطاف الزٌيا ي ي
ٞنا كصلت إى السلطاف دعاه إليو ك رفع من شأنو كشكره على ذلك ككتب لو ظهًننا ّنسا١نتو ك  ،بيتنا

إى حٌن سفره من اٞنغرب أمر بإقامة نزؿ لو بوىراف اف يتصٌرؼ  فيو من البضائع، ك ُب كٌل ما ك
باحثو ُب دة   أشكلت  عليو  فأجابو عنها ك ضع من القصيسألو عن موااألكسط كرٌتب لو طعامنا، ك 
فوجدتو   مّمن   ينسب للعلم والفضيلة التاّمة ومعرفة األدب " : ذلك، فقاؿ عبد الباسط عنو

 .3"ونقد الّشعر
أف يقرأىا إنساف من أىل تلمساف ٣نٌن  ي بأف تكتب القصيدة ِنٌط جٌيد ك أمر السلطاف الزياك 

 : ٣نٌا جاء فيهادىا بٌن يديو ُب يـو العيد، ك ينشلو حسن الصوت حٌّت 
 دػاؿ أمػاجياف أقيػمن آؿ زيٌ      *     اٞنليك اٌلذم شاع مكارمػوأعين  
 4يقل سول ذا فذاؾ القوؿ مردكد *    ن ػػمىم اٞنلوؾ ك أبناء اٞنلوؾ  ك  
 

كدخل مدينة ، ٌنرفقة ْنار من تلمساف ككىراف ُب مركب للجنويٌٍب قصد عبد الباسط األندلس       
كاجتمع بالعامل أيب العباس أ٘ند الشريف  م1465/ھـ870ربيع اآلخر سنة  23مالقة يـو اٛنمعة 

، فأنس بنا وسمعنا بل عالم المغرب في وقتو...:" التلمسا ي قاضي اٛنماعة بغرناطة كقاؿ عنو
                                                 

1
 .Brunshvie, op.cit, p.110 – 45نفسو، ص اٞنصدر  -  

2
 .47نفسو، ص اٞنصدر  -  

3
 .48، ص اٞنصدر السابقعبد الباسط خليل،  -  

4
 .49، ص ر السابقاٞنصدعبد الباسط،  -  
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مالقة كخطيبها كالذم  ، كما اجتمع بالعامل أيب عبد اهلل ١نمد بن الرتعة قاضي 1"الكثير من فوائده
سألو عن ترٗنة الشيخ خليل اٞنالكي، كذكر لو أنو بصدد شرح ٢نتصره كأفاده عبد الباسط بالرتٗنة 
كٚنع منو الكثًن من الدركس خاصة ُب العربية، ٍب دخل غرناطة كجاؿ هبا كقدـ ٟنا كصفا دقيقا ُب 

ربيع  11دا إى كىراف، كُب ركب البحر عائ م1465/ھـ870رحلتو، كُب يـو اإلثنٌن فاتح رجب 
ركب البحر ثانية إى تونس فطرابلس الغرب اليت أقاـ هبا شهورا ٍب سافر مع   م1466/ھـ871األكؿ 

م1466/ ھـ871ذم القعدة  07ركب من اٜنجاج اٞنصامدة ، ككصل القاىرة ُب يـو الثبلثاء 
2 ،

عصره أمثاؿ مشس الدين السخاكم، كاستقر باٝنانقاه الشيخونية، ككاف يرتدد على أشهر العلماء ُب 
، 3كجبلؿ الدين السيوطي، كاشتغل بالتأليف ُب الفقو اٜننفي كالسًن كالتاريخ كالطب كالتدريس

ربيع اآلخر  05شهرا كتوُب ُب يـو الثبلثاء  18كأصيب ُب هناية حياتو بداء السل كالزمو اٞنرض ٞندة 
 .4ـ1514/ىػ920

 :وسوعيٌن، كمن مؤلفاتو ُب التاريخككاف عبد الباسط من اٞنؤرخٌن اٞن  
 .تاريخ األنبياء األكابر كبياف أكيل العـز منهم -
 .الركض الباسم ُب حوادث العمر كالرتاجم -
 .غاية السؤؿ ُب سًنة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم -
 .نزىة األساطٌن فيمن كيل مصر من السبلطٌن -
 5.نيل األمل ُب ذيل الدكؿ -

ٕنكٌن علماء اٞنشرؽ كاٞنغرب من التواصل فيما بينهم كتبادؿ بلت َند ُب لقد سا٨نت ىذه الرح
اٞنعارؼ كالعلـو كاٞنستجدات كاآلراء، كعادة ما كاف اٞنغاربية اٞنهاجركف إى اٞنشرؽ يفضلوف االستقرار 

غبة كتويل الوظائف العلمية أك اإلدارية مثل التدريس أك الفتيا أك القضاء، ككاف أغلبهم ٣نن كاف ٟنم ر 
ُب االبتعاد عن جو الصراعات ُب ببلد اٞنغرب خاصة كأف ببلد اٞنماليك كانت أكثر استقرارا من 
الناحية السياسية، كما أف اٞنسلمٌن كانوا يعتربكف كل ببلد اإلسبلـ ىي أكطاهنم كمل تكن ىناؾ ما 

ي كاف لو كل يسمى باٛنهوية أك القطرية، ككاف اٞنغريب يرحب بو ُب ببلد اٞنشرؽ ككذلك اٞنشرق
                                                 

 50عبد الباسط ،اٞنصدر السابق، ص  -  1
 .446كراتشكوفكي، اٞنرجع السابق، ص   - 2
 .48، ص اٞنصدر السابقعبد الباسط،  - 3
 .١27نمد كماؿ الدين، اٞنرجع السابق، ص -27، ص 4م، الضوء البلمع، جك السخا - 4
 32-31ن، اٞنرجع السابق، ص ص ١نمد كماؿ الدي -374، ص 4ابن إياس، بدائع الزىور، ج  - 5
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الرتحاب ُب ببلد اٞنغرب خاصة من الشيوخ الصوفية ٣نن كاف الناس يعتقدكف ُب بركاهتم، فضبل عن 
 .العلماء كالطلبة كاٜنجيج الذين مل ينتقص من قدرىم طيلة فرتات التاريخ اٞنغاريب

 

 
 
 

 

 

 

 الرابعالفصل 
 مظاىر التواصل الثقافي 

 يكبين دوؿ المغرب اإلسالمي ودولة الممال

 
 اٞنظاىر الدينية كالركحية -1

 انتشار اٞنذىب السين -1-1

 انتشار التٌصوؼ كالطٌرؽ الصوفٌية -1-2

 اٞنظاىر العلمية -2

 تطور مناىج التعليم كطرؽ التدريس -2-1

 اإلجازات العلمٌية -2-2

 اٞنناظرات العلمٌية -2-3
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 الًوراقة كالٌنسخ كتبادؿ الكتب -3
 

 

 

 

 

 

 
بٌن ملوؾ اٞنغرب بفعل اٞنراسبلت اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ توطدت العبلقات بٌن 

كسبلطٌن اٞنماليك، كعن طريق رحبلت اٞنغاربة إى مصر كاٜنجاز كالشاـ ّنختلف فئاهتم من الطلبة 
كالعلماء كاٜنجيج، كاًلتقائهم ُب اٞندف اٞنصريٌة كاٜنجازيٌة كالشامٌية بنظرائهم اٞنشارقة، ما مكن من 

متنٌوعة فيما بينهم، كنتيجة لذلك حدث تبادؿ ثقاُب كاسع النطاؽ مشع اٞنيادين الدينٌية  نسج عبلقات
كالركحٌية  كالعلمٌية ّنختلف جزئياهتا كمركباهتا، ككاف ىذا التبادؿ من الطرفٌن ُب عملٌية أخذ كعطاء 

 .كتأثًن كتأثر من اٛنانبٌن
الثقافٌية  بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ  كقد حاكؿ بعض اٞنؤرخٌن الغربيٌن حصر مظاىر  العبلقات 

عمومنا ُب االستفادة اٌليت تلقاىا اٞنغاربة من اٞنشارقة كاٞنتمثلة حصرنا ُب الديانة اإلسبلمٌية كالتعريب
1 ،
كإف كاف ىذا صحيحنا ُب الفرتات األكى من تاريخ اٞنغرب اإلسبلمي نظر للضركرة اٌليت أملتها مهٌمة 

، إاٌل أٌف األمر اختلف ُب مرحلة ما بعد الفتح كقياـ الٌدكؿ 2غة العربٌيةالفآنٌن كىي نشر اإلسبلـ كاللٌ 
اٞنغاربٌية كمسا٨نتها ُب إثراء اٜنضارة اإلسبلمٌية، كأصبح اٞنشارقة يأخذكف من اٞنغاربة بقدر ما كاف 

 .اٞنغاربة يأخذكف منهم من العلـو كالتأثًنات الثقافٌية اٞنختلفة
 

 :يةالمظاىر الدينية والروح - 3

                                                 
١نمود عبد الصمد ىيكػل، منشػأة : تربالد المغرب و عالقاتها بالمشرؽ اإلسالمي في العصور الوسطى،  جورج مارسي، - 1

 .54-44، ص 1991اٞنعارؼ،اإلسكندريٌة، 
ُب، اٞنرجػع السػابق، ص عبد اٜنميد حاجيات، تلمساف مركز اإلشػعاع الثقػا – 98، ص ١2نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ج - 2

 .263-262، ص 1979، منشأة اٞنعارؼ، اإلسكندرية، 1، جتاريخ المغرب العربيعبد اٜنميد سعد زغلوؿ،  – 36-37
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بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلميٌن خبلؿ القرنٌن السابع الثقافية إف اٜنديث عن مظاىر العبلقات 
يدفعنا بالضركرة إى اٜنديث عن اٛنو الديين العاـ كما ٕنيز بو من انتشار للمذاىب  ،كالتاسع اٟنجريٌن

ٌن عن انتشار مذىب كإف كاف العلماء ُب القطرين ىم اٞنسؤكل، اىب األخرلالسنية كاضمحبلؿ اٞنذ
من اٞنذاىب ُب بلداهنم من خبلؿ تدريس مؤلفاتو كنشرىا، إال أف السبلطٌن مل يغفلوا مسألة الرقابة 
اٞنذىبية كاالنتصار للمذاىب السنية، حيث ًب تأسيس اٞندارس ٟنذا الغرض، كقامت حرب فكرية ضد 

 .اٞنذىيب اٞنخالفٌن من اٞنبتدعٌن ُب الدين ١ناكلة للحفاظ على نقاء اٛنو

 
 :انتشار المذىب السني -3 – 3

عمل ملوؾ اٞنغرب اإلسبلمي على إرجاع مكانة اٞنذىب اٞنالكي إى سابق عهده قبل ٠نيء 
اٞنوحدين اٌلذين اتبعوا سياسة مذىبٌية رسم معاٞنها ١نمد اٞنهدم بن تومرت، كتلخصت ُب االعتناء 

نشر بعض األفكار اٞنقتبسة من إى على حساب اٞنذىب اٞنالكي، إضافة  1باٞنذىب الظاىرم
 .2فكرة   اإلمامة   كاٞنهدكية كالعصمةاٞنذاىب األخرل مثل 

ككاف اٞنوحدكف قد عملوا على ٓنويل اٞنغاربة بشّت الطٌرؽ عن اٞنذىب اٞنالكي اٌلذم كاف 
ا أياـ اٞنرابطٌن، كأمركا باالجتهاد كلعودة إى األصوؿ كنبذ علم الفركع اٞنناظرات ، كاستخدموا 3سائدن

مع الفقهاء اٞنالكية كاللغة الرببرية لزرع عقيدهتم ُب أعماؽ اجملتمع، كادعاء بعض الكرامات، كاستعماؿ 
 .4اٞنعارؾ الكبلمٌية كاٞنسلحة لنشر الٌدعوة اٞنوحديٌة كبث أفكارىا

اٞنستقلة باٞنغرب اإلسبلمي عمل حكامها على  ؿكٞنا اهنارت سلطة اٞنوحدين كقامت الدك 
أركاف اٞنذىب اٞنالكي عن طريق إقامة اٞنؤٌسسات التعليمٌية كاستقداـ كبار فقهاء اٞنالكٌية تدعيم 

 يخلف بن إبراىيم إسحاؽ أباللتدريس هبا، فاستقدـ العاىل الزيا ي يغمراسن بن زياف الفقيو اٞنالكي 

                                                 
نسب اٞنذىب الظاىرم إى ابن حـز األندلسي الذم كاف يلتـز بنص القرآف كالٌسٌنة كاالجتماع كنبػذ القيػاس كالػرٌأم ُب الػٌدين،  -1

 بػػبلد اٞنغػػرب أيػػاـ يعقػػوب بػػن يوسػػف بػػن عبػػد اٞنػػؤمن كأحرقػػت كتػػب الفػػركع بعػػدما جػػٌرد مػػا فيهػػا مػػن قػػرآف كسػػاد ىػػذا اٞنػػذىب ُب
 – 203-188، ص 1993، أبريل 1، عمجلة الحضارة اإلسالمّية، "التعديل عند ابن حـز"اٞنكي قبلينة، : انظر. كأحاديث

 .800-799ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص 
 .234-229، ص ابن تومرت، اٞنصدر السابق - 2
 .107حاجيات، مبلحظات، اٞنرجع السابق، ص  - 3
عصػر )الحضػارة اإلسػالمّية فػي المغػرب واألنػدلس حسن علي حسػن،  – 204-202اٞنراكشي، اٞنصدر السابق، ص   - 4

 .43-42يل تورنو، اٞنرجع السابق، ص  – 400، ص 1980، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، (المرابطين والموحدين
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 أبااألٌكؿ الفقيو ، كاستقدـ السلطاف أبو تاشفٌن عبد الٌر٘نن 1ليدرس باٛنامع الكبًن بتلمساف التنسي
 .2للتدريس ُب مدرستو التاشفينية المشذالي موسى عمراف

كنتيجة لذلك عادت إى حلقات الٌدرس باٞنساجد كاٞندارس كتب اٞنالكٌية اٌليت اشتهرت بببلد 
كالٌرسالة البن أيب  3 (ـ850/ھ240ت )اٞنغرب كىي اٞنوطأ لئلماـ مالك، كاٞندٌكنة لئلماـ سحنوف 

، ٍبٌ 6كغًنىا 5(ـ983/ھ392:ت)ككتاب التهذيب للربادعي  4(ـ966/ھ386:ت) زيد القًنكا ي
دخلت اٞنؤلفات اٞنصريٌة اٞنشهورة ُب اٞنذىب اٞنالكي، خاصة ٢نتصر ابن اٜناجب أك اٞنختصر 
الفرعي، ككذلك ٢نتصر خليل اٌلذم كاف يعد من أجل كتب الفركع، كعرؼ تداكالن كبًننا كاعتىن 

، كعاد الفقو اٞنالكي إى سابق عهده كازدىاره، ككاصل الطلبة االشتغاؿ بو 7ماءبدراستو الطلبة كالعل
كبعلم الفركع، ككاف أغلب العلماء اٞنغاربة على مذىب مالك، ككانوا يفتخركف بو ك٩نتهدكف كيفتوف 

 .8ُب إطاره
غم أٌما باٞنشرؽ، فبالرغم من أٌف اٞنماليك قد حكموا بعد قرف من سقوط دكلة الفاطميٌن، كر 

اٛنهود اٌليت بذٟنا األيوبيوف ُب ١ناربة اٞنذىب الشيعي، إاٌل أٌف اٞنعتقدات الشيعية كانت ال تزاؿ منتشرة 
، فعمل السبلطٌن اٞنماليك على إتباع سياسة 9ُب بعض مدف الصعيد مثل أسواف كإدفو ك إسنا
ىر بيربس قاـ السلطاف الظا ـ1264/ھ665مذىبٌية كاضحة كموثقة ّنراسيم عليا، ففي سنة 

البندقدارم بتحرمي أم مذىب ما عدا اٞنذاىب السنٌية األربعة، كمل تعد تقبل شهادة كال يرشح أحد  

                                                 
 .127-126سي، تاريخ بين زياف، ص التن - 1
 .141التنسي، تاريخ بين زياف، ص  – 131-130، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج - 2
بشًن : ، تح1، جرياض النفوسأبو بكر عبد اهلل بن ١نمد اٞنالكي، : انظر. ىو عبد السبلـ بن سعيد التنوخي قاضي القًنكاف -3

 .138، ص 2سزكٌن، اٞنرجع السابق، ج – 376-385، ص 1984، بكوش، دار الغرب اإلسبلمي، بًنكت
 .154، ص 2سزكٌن، اٞنرجع السابق، ج – 131، ص 3ابن العماد، شذرات الذىب، ج. كاف يلقب ّنالك الصغًن  - 4
-359، ص 2الزركلػػي، األعػػبلـ، ج. أبػػو القاسػػم خلػػف بػػن أيب القاسػػم األزدم، كػػاف مػػن كبػػار أصػػحاب أيب زبػػد القػػًنكا ي -5

360. 
 .39حاجيات، أبو ٘نو، اٞنرجع السابق، ص  - 6
حركػػات، اٞنرجػػع السػػػابق،  -214-213، ص 1ابػػن زكػػرم، اٞنصػػػدر السػػابق، ج – 169، ص 2الونشريسػػي، اٞنعيػػار، ج - 7
 .204، ص2ج
 .101-١100نمد بوشقيف، اٞنرجع السابق، ص  – 96ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 8
 .210ق، ص فوزم أمٌن، اٞنرجع الساب - 9
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للقضاء أك اٝنطابة أك اإلمارة أك الٌتدريس إاٌل إذا كاف الٌشخص من أتباع إحدل اٞنذاىب السنٌية 
 .1ىب اٜننبلياٞنذىب اٞنالكي كاٞنذىب الشافعي كاٞنذىب اٜننفي كاٞنذ: اٞنعتمدة كىي

ككاف ٟنذه اٞنذاىب أتباع كفقهاء يقوموف على تدريسها ُب اٞنؤٌسسات التعليمٌية اٌليت خٌصصت 
لكٌل مذىب أك اٌليت كانت ْنمعها معنا، كٔنرٌج فيها عٌدة علماء
، كما انتشرت عٌدة كتب بٌن الطلبة 2

اٞنسند لئلماـ الشافعي، : الطلبة اٞنشارقة كانوا يتدارسوف من خبلٟنا  الفقو على ىذه اٞنذاىب كمنها
كالٌركضة ٛنماؿ الدين اإلسنوم، كالوسيط للغزايل، كاٞننهاج للنوكم ُب فقو الشافعٌية، كالنوادر البن أيب 
زيد، كالذخًنة للقراُب ُب فقو اٞنالكٌية، كاٞنغين البن قدامة كالنهاية الصغرل البن رزين ُب فقو 

 .3كبًن ُب فقو اٜننفٌية كغًنىااٜننابلة،كالبداية ك٠نمع البحرين كاٛنامع ال
كنتيجة للسياسة اٞنذىبٌية اٌليت اتبعها اٜنكاـ اٞنغاربة كاٞنماليك، فقد ضيق اٝنناؽ على باقي 
ا ُب ٠نتمع البلدين، خاٌصة اٞنذىب الشيعي اٌلذم أعلن اٞنماليك حربا  اٞنذاىب اٌليت مل ْند ٟنا منفذن

ٞنا بدأه صبلح الدين األيويب كخلفاؤه من جهود  حملو حقيقٌية على منتحليو، كىذا األمر ىو مواصلة 
آثار الشيعة كالتشيع من اجملتمع كإحبلؿ مذىب أىل السيٌنة
، ككاف مذىب الشيعة شبو ٢نتف من 4

اٞنغرب األكسط رغم بعض احملاكالت من طرؼ البعض لنشر أفكار التشيع كما أكرده ابن خلدكف 
 .5عند تعرضو لرتٗنة شيخو اآلبلي

لنا بعض اٞنصادر ٓنوؿ الكثًن من فقهاء اٞنغرب اإلسبلمي إى اٞنذىب الشافعي أك كتسجل 
 :ٗنعوا بٌن اٞنذىبٌن اٞنالكي كالشافعي، كمنهم

، الذم يعود أصلو إى (ـ3263/ىػ661: ت)محمد بن أبي بكر الوتري البغدادي  -
ة بغداد ٍب عاد إى اٞنغرب  اٞنغرب األقصى، كدرس باألندلس كارٓنل إى اٞنشرؽ كتلقى عن علماء مدين

كعرؼ بالوعظ، كٔنرج على يديو ّنراكش ابن رشيد السبيت كغًنه، ككاف من فقهاء الشافعية كعلى 
 .6ىذا اٞنذىب كاف يناظر ك٪نتج لو

                                                 
 .134، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 344، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 1
 .197-196عبد الٌلطيف ٘نزة، اٞنرجع السابق، ص  - 2
 .474-473، ص 1القلقشندم، صبح األعشى، ج - 3
 .805-804ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  – 343، ص 2اٞنقريزم، اٝنطط، ج - 4
 .827تعريف، ص ابن خلدكف، ال - 5
 .317، ص 2حركات، اٞنرجع السابق، ج - 6
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، من علماء األندلس درس (ـ3293/ىػ693: ت)أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي  -
اللغة كأصوؿ الدين ُب اٞنغرب األدىن، كاعترب من ببجاية كتونس كمصر كاٜنجاز، كاشتغل بتدريس 

 .1أعبلـ الشافعية بببلد اٞنغرب ككانت عقيدتو أشعرية، كألف ُب اللغة كعلم الكبلـ
، قاؿ عنو السبكي ُب  (ـ3111/ ىػ712: ت)تاج الدين محمد بن إبراىيم المراكشي  -

 .2ق كزاكؿ هبا دراستو كتوُب هباكتابو طبقات الشافعية كاف فقيها ٥نويا كفيفا استقر ّندينة دمش
 
كىو من األشراؼ  (ـ3161/ىػ761: ت)أبو القاسم محمد بن أحمد السبتي  -

اٜنسنيٌن، درس ّندينة سبتة ككاف فقيها أديبا لغويا، ككاف جامعا بٌن اٞنذىبٌن الشافعي كاٞنالكي، 
 .3كتوى القضاء بغرناطة

، أصلو من اٞنغرب ككلد ّنكة كهبا (1425/ىػ821)محمد بن موسى الدكالي المراكشي  -
 .4توُب كجاؿ أقطار اٞنشرؽ كٔنصص ُب علـو اٜنديث، ككانت على اٞنذىب الشافعي

لقد كاف انتشار اٞنذىب السين باٞنغرب اإلسبلمي كأقاليم الدكلة اٞنملوكية ٣نثبل ُب اٞنذىب 
لسمات البارزة ُب ٠ناؿ اٞنالكي عند ملوؾ اٞنغرب كاٞنذاىب السنٌية األربعة عند اٞنماليك من ا

العبلقات الثقافٌية ُب جانبها الدييٌن، كال شٌك أٌف حكاـ دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي قد أدركوا أٌف اٞنذىب 
اٞنالكي ىو األكثر قبوال ُب األكساط الشعبٌية للمغاربة، فعملوا على تدعيمو رٚنٌيا كجعلو اٞنذىب 

ا على دراية تاٌمة بالتوجهات اٞنذىبية جملتمعاهتم لذلك األكحد كالٌرٚني للٌدكلة، كما كاف اٞنماليك كانو 
يفصل ُب اٞنسائل اٌليت كانت  5فسحوا اجملاؿ للمذاىب السنٌية األربعة كعٌينوا لكٌل مذىب قاض

ٓندث بٌن اٞنتخاصمٌن من أبناء اٞنذىب الواحد، كُب ما ٫نٌص قضاء اٞنالكٌية ّنصر فقد تواله بعض 
٘نن بن خلدكف اٌلذم أسند لو ىذا اٞننصب من طرؼ السلطاف الظاىر اٞنغاربة نذكر منهم عبد الرٌ 

                                                 
 .317حركات، اٞنرجع نفسو، ص - 1
 .7السيوطي، بغية الوعاة، ص - 2
 .318، ص2حركات، اٞنرجع السابق، ج -177-171النباىي، اٞنصدر السابق،ص ص - 3
 .3018، ص 2حركات، اٞنرجع السابق، ج - 4
 .121، ص 7ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج – 35، ص 4القلقشندم، صبح األعشى، ج - 5
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، كما كاف أبو عبد اهلل ١نمد بن 1حٌّت كفاتو م1406/ ھـ 808برقوؽ عٌدة مرٌات كاف آخرىا سنة 
 .2مرزكؽ اٝنطيب من اٞنرشحٌن لتويل قضاء قضاة اٞنالكٌية ّنصر

 :انتشار التّصوؼ والّطرؽ الصوفّية –3-2
تشار التصٌوؼ ُب اٞنغرب اإلسبلمي كمصر كالشاـ خبلؿ من أبرز ٣نٌيزات تعد ظاىرة ان

 .كمظاىر العبلقات الثقافٌية اٌليت ٗنعت بٌن البلدين، كدليبل على عمق الركابط الركحٌية بينهما كتأصلها
كما مٌيز التصٌوؼ خبلؿ ىذه الفرتة خركجو عن صبغتو الدينٌية البحتة، كأخذه لصبغة 

 . بعد تأسيس الطٌرؽ الصوفٌية كانتساب عاٌمة اجملتمع ُب البلدين إى ىذه الطرؽ اجتماعٌية، خاٌصة

قدمي ُب اجملتمع اإلسبلمي، كظهر حوايل القرف الثا ي اٟنجرم ُب شكل زىد ككرع،  3كالتصٌوؼ
ككاف عبارة عن احتجاج على اال٥نراؼ عن اٞنبادئ اإلسبلمٌية، ٌٍب تطور حٌّت صار نظاما للعبادة 

 .4ا نفسٌيا كعقلٌيا خاصًّاكاْناىن 
العكوؼ على العبادة كاالنقطاع إى اهلل تعاى، كاإلعراض عن : "كعرٌفو ابن خلدكف بأنٌو

زخرؼ الدنيا كزينتها، كالزىد فيما أقبل عليو  اٛنمهور  من  لذة  كماؿ كجاه، كاالنفراد عن اٝنلق ُب 
 . 5"اٝنلوة ك العبادة

بلمٌي مشرقا كمغربا، ككاف يستند ُب أصولو كمبادئو إى كقد انتشر التصٌوؼ ُب العامل اإلس
 .6اإلسبلـ كمضمونو، كيقتبس من الكتاب كالسٌنة

كدخل التصٌوؼ إى ببلد اٞنغرب على شكل زىد ككرع، ٌٍب تطور إى تصٌوؼ فلسفي نتيجة 
ى مؤلٌفات عٌدة مؤثرات أ٨نها اتصاؿ اٞنغاربة باٞنشارقة   عن   طريق   اٜنج  كالرحلة كاطبلعهم عل

كمذاىب كاْناىات الصوفٌية باٞنشرؽ، كالتزٌكد ّنصنفاهتم اٌليت نقلوىا، خاٌصة رسالة القشًنم ككتاب 
 .7إحياء علـو الدين لئلماـ أيب حامد الغزايل

                                                 
 . 237، ص 2الشوكا ي، البدر الطالع، ج – 1224-1223ابن خلدكف، التعريف كالرحلة، ص  - 1
 .848ابن خلدكف، التعريف كالرحلة، ص  - 2
األب أغنػػاطيوس : ، تػحشػفاء السػائل لتهػذيب المسػائلعبػد الٌر٘نػاف بػن خلػػدكف، : اختلػف ُب اشػتقاؽ ىػذه الكلمػة، انظػر - 3

، دار العلػم للمبليػٌن، تاريخ الفكػر العربػيعمر فركخ،  – 27، ص 1959عبده خليفة اليسوعي، اٞنطبعة الكاثوليكٌية، بًنكت، 
 .470، ص 1966بًنكت، 

 .٢11نتار فيبليل، اٞنرجع السابق، ص  - 4
 .863ابن خلدكف، اٞنقٌدمة، ص  - 5
 .384، ص 2ج عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، - 6
 .147إبراىيم بوتشيش، اٞنرجع السابق، ص  – 866ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 7



- 275 - 

 

كاشتهر تياراف للتصٌوؼ باٞنغرب، ٬نكن تسميتهما بتيار التصٌوؼ الفلسفي كتيار التصٌوؼ 
 1(ـ1198/ھ595:ت)قطب  أبو مدين شعيب االشبيلي دفٌن العٌباد السيٌن، كتزٌعم ىذا  األخًن ال

ببغداد كاٌلذم كاف متأثرا بفكر  2 (ـ1166/ھ561:ت)اٌلذم أخذ التصٌوؼ عن عبد القادر اٛنيبل ي 
 .الغزايل ُب ىذا اٛنانب

ككاف للموحدين موقف خاص من أيب مدين كتياره الصوُب، كاستبعد بعض الباحثٌن أف يكوف 
ف عدائيا كما ىو شائع لدل عاٌمة اٞنؤرخٌن، فمنهم من أرجع استدعاء اٝنليفة اٞنوحدم ىذا اٞنوق

يعقوب اٞننصور أليب مدين من َناية أين كاف يقيم إى مراكش بدافع كرعو كزىده كتقديره للصاٜنٌن ك 
لعدك خاٌصة رغبة منو ُب التربٌؾ بالويل الصاّب كنيل رعاية اهلل كرضاه من خبلؿ دعائو لو بالنصر على ا

ُب خضم جهاده اٞنستمر باألندلس، ك٬نكن القوؿ بأٌف التيار الصوُب مل يضطهد ُب عهد اٞنوحدين 
 .3بقدر ما عظم شأنو كانتشاره

كُب عهد ما بعد اٞنوحدين شهد اٞنغرب اإلسبلمي ازدىار تيار التصٌوؼ اٌلذم انتشر بقٌوة منذ 
اىرة دينٌية خاٌصة ببعض اٞنتصٌوفة إى االنتشار ، كانتقل التصٌوؼ من كونو ظـ12/ھ6هناية القرف 

كسط اجملتمع، كاعتقد الكثًن من األمراء السبلطٌن ُب رجاؿ الصوفٌية كقاموا بالسعي إى احتوائهم 
 .4كجعلهم ٓنت اٞنراقبة كالسيطرة نظرا ٞنا كانوا يتمتعوف بو من شعبية كبًنة لدل الناس

ات البارزة للحياة الدينٌية كاالجتماعٌية، كأدت أٌما ّنصر كالشاـ فكاف التصٌوؼ من السم
أحداث العامل اإلسبلمٌي خاٌصة اٟنجمة الصليبٌية كحركة التتار كاٞنغوؿ كاالضطرابات السياسٌية 

 .5كالكوارث الطبيعٌية كاالجتماعٌية إى نزكع عاـ ْناه تيار التصٌوؼ
ا لرجاؿ التصٌوؼ من بقية األقطار اإلسبل مٌية األخرل، خاٌصة من كما أصبحت مصر مقصدن

العراؽ كاٞنغرب، كنتيجة لذلك ازدىرت اٜنركة الصوفٌية، كأٌسست عٌدة طرؽ صوفية، كساىم ُب ذلك 

                                                 
، ص 1الشػػعرا ي، اٞنصػػدر السػػابق، ج – 65-55الغربيػػين، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 108ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  - 1

131. 
 .350-319، ص 1السابق، جأبو اٜنسن الندكم، اٞنرجع  – 108، ص 1الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج - 2
 .109عبد اٜنميد حاجيات، مبلحظات، اٞنرجع السابق، ص  - 3
 .142-139، ص2حركات، اٞنرجع السابق، ج - 4
سػػحر سػػامل، العراقيػػوف ُب مصػػر، اٞنرجػػع  –. 163-162سػػعيد عبػػد الفتػػاح عاشػػو، اجملتمػػع اٞنصػػرم، اٞنرجػػع السػػابق، ص  - 5

 .50السابق، ص 
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اىتماـ سبلطٌن اٞنماليك بتيار التصٌوؼ كرجالو فأنشؤكا ٟنم اٞنؤٌسسات الصوفٌية كاٝنانقاكات كالزكايا 
 .كالرٌبط

انت ُب معظمها كافدة كليست من تأسيس كاشتهرت بدكلة اٞنماليك عٌدة طرؽ صوفٌية ك
 :اٞنصريٌن كأ٨نها

 :الطريقة القادرية -
، كاعتمد ُب تصوفو على الكتاب 1 (ـ1165/ھ561:ت)أٌسسها الشيخ عبد القادر اٛنيبل ي 
، كأصبحت ىذه الطريقة أصل الكثًن من الطرؽ الصوفٌية 2كالسٌنة، كانتشرت طريقتو ُب مصر كالشاـ

 .كاٞنغرب باٞنشرؽ
 :الطريقة الرفاعّية –

نسبة ٞنؤٌسسها الشيخ أ٘ند بن أيب اٜنسن بن أيب العٌباس  اٞنعركؼ بابن الرفاعي 
، كقد أٌسسها بالعراؽ ٌٍب انتقلت ىذه الطريقة إى مصر عرب تلميذه أيب الفتح 3 (ـ1191/ھ587:ت)

سكندريٌة عرؼ ، كأنشأ رباطا لو كٞنريديو باإلـ12/ھ6أكاخر القرف  4 (ـ1184/ھ580:ت)الواسطي 
، كاستمر نشاط ىذه الطريقة ّنصر خبلؿ عصر اٞنماليك كانتسب إليها الكثًن من 5برباط الواسطي

 .6أفراد اجملتمع اٞنصرم

 :الطريقة السْهُروَرِدية –

                                                 
، 12ابػػػن كثػػػًن، البدايػػػة كالنهايػػػة، ج – 3-2، ص2الكتػػػيب، فػػػوات الوفيػػػات، ج -246ات األكليػػػاء، صابػػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػ  - 1
أبػػو اٜنسػػن  – 108، ص 1الشػػعرا ي، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 198، ص4ابػػن العمػػاد اٜننبلػػي، شػػذرات الػػذىب، ج – 52ص

، دار 3، طإلػػى التصػػوؼ اإلسػػالمي مػػدخلأبػػو الوفػػاء الغنيمػػي التفتػػازا ي،  – 350-319، ص 1النػػدكم، اٞنرجػػع السػػابق، ج
 ٢35نتار فيبليل، اٞنرجع السابق، ص  – 125، ص 1مىن هبجت، اٞنرجع السابق، ج – 236، ص 1979الثقافة، القاىرة، 

Louis Rinn, Marabouts et Khouans, Alger, 1884, p.173. 
تػاب لطػائف األنػوار ُب التصػٌوؼ ك نشػر طريقػة استقر  ُب مصر أحد أبناء عبد القادر اٛنيبل ي كىو الشيخ عيسى صػاحب ك - 2
، أضواء على الشػيخ عبػد القػادر الجيالنػي وانتشػار طريقتػوعبد الباقي مفتاح،  -Louis Rinn, op.cit, p.178. أبيو

 .كما يليها 342، ص2008دار اٟندل، اٛنزائر، 
، ج – 55، ص 1ابن خلكاف، كفيات األعياف، ج - 3 ، 1الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج – 92، ص 6ابن تغرم بردم، النجـو

 .189عبد الستار عثماف، اٞنرجع السابق، ص  – 120ص 
 .171، ص 1الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج -489ابن اٞنلقن، طبقات األكلياء،ص  - 4
 .238التفتازا ي، اٞنرجع السابق، ص  – 54-53سحر سامل، العراقيوف ُب مصر، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .ك ما يليها 3ىػ، ص  1336، مصر، تذييل كتاب بحر األنساب المحيط  للنجفيتوفيق، ١نمد  - 6
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كابن أخيو  1(ـ1167-1096/ھ564-490)أٌسسها أبو الٌنجيب عبد القادر الٌسٍهريكرىًدم 
صاحب كتاب عوارؼ  2 (ـ1235/ھ632:ت)ريكردم البغدادم شهاب الدين أيب حفص عمر الساهٍ 

اٞنعارؼ، كقد انتشرت ىذه الطريقة ّنصر بشكل كبًن، كأصبح أتباعها يؤٌسسوف اٞندارس كالربط 
 .3اٝناٌصة هبم لنشر تعاليم طريقتهم

 

 
 :الطريقة األحمديّة –

إى مٌكة كمنها  ، اٌلذم ارٓنل من اٞنغرب4 (ـ1276/ھ675:ت)أٌسسها السيد أ٘ند البدكم 
، كدعا النٌاس إى طريق اهلل، كٞنا توُب خلفو ُب رئاسة الطريقة تلميذه ـ1237/ھ634إى مصر حوايل 

 .5 (ـ1333/ھ733ت )عبد العاؿ األنصارم 
 :الطريقة البَػْرَىامية –

، كىو  مصرم   األصل 6(ـ1278/ھ676:ت)أٌسسها الشيخ إبراىيم  الداسيوقي   القرشي 
 .7انتشرت طريقتو ُب مصر كبقية بلداف اٞنشرؽكاٞنولد، ك 

 :غًن أٌف أشهر طريقة عٌمت اٞنشرؽ كاٞنغرب ككاف أصل مؤٌسسها مغريب ىي

 :الطريقة الشاذلية –
، كىو صوُب بارز 8 (ـ1258/ھ 656ت )كىي منسوبة ٞنؤٌسسها الشيخ أيب اٜنسن الشاذيل 
تقل إى شاذلة بإفريقٌية، ككفد  إى مصر  مع  االْناه، كأصلو من غمارة قرب سبتة باٞنغرب األقصى كان

                                                 
 .119، ص 1الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج - 1
ابػػػن كثػػػًن، البدايػػػة كالنهايػػػة،  –162ابػػػن اٞنلقػػػن، طبقػػػات األكليػػػاء، ص – 480، ص 1ابػػػن خلكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف، ج - 2
 .153، ص5ابن العماد، شذرات الذىب، ج -285 -283، ص 6زاىرة، جابن تغرم بردم، النجـو ال – 178، ص12ج
مػػن هبجػػػت، اٞنرجػػػع  – 239التفتػػػازا ي، اٞنرجػػع السػػػابق، ص  – 52سػػحر سػػػامل، العراقيػػوف ُب مصػػػر، اٞنرجػػع السػػػابق، ص  - 3

 . 125، ص 1السابق، ج
ابػػػن اٞنلقػػػن،  – 252، ص 7ة، جابػػػن تغػػػرم بػػػردم، النجػػػـو الزاىػػػر  – 159-155، ص 1الشػػػعرا ي، اٞنصػػػدر السػػػابق، ج - 4

 .422طبقات األكلياء، ص 
 .126، ص 1مىن هبجت، اٞنرجع السابق، ج – 242التفتازا ي، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .155-140، ص 1الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج - 6
 .243التفتازا ي، اٞنرجع السابق، ص  - 7
 11-4، ص 2الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج -213اٟنمياف، ص الصفدم، نكت -458ابن اٞنلقن، طبقات األكلياء، ص - 8

الذىيب، اٞنصدر السابق،  – 52، ص 1السيوطي، حسن احملاضرة، ج – 43، ص 2ابن تغرم بردم، اٞننهل الصاُب، ج – 11



- 278 - 

 

ككونوا هبا مدرسة  ـ1243/ھ642ٗنلة من تبلميذه، كاستوطنوا مدينة اإلسكندريٌة حوايل سنة 
 .1صوفٌية

ككاف من أشهر تبلمذة أيب اٜنسن  الشاذيل  الشيخ أ٘ند أيب العٌباس اٞنرسي اٌلذم خلفو 
، ٌٍب خلفو تاج الدين بن 2ـ1284/ھ 686و باإلسكندريٌة سنة كتوى قيادة الطريقة الشاذلٌية حٌّت كفات

 .3اهلل السكندرم اٞنصرم اٌلذم أٌلف ُب مناقب شيوخو كتاب لطائف اٞننن  عطاء
ك منهجها ُب التصٌوؼ من مذىب اإلماـ أيب  4ككانت الطريقة الشاذلية قريبة ُب تعاليمها

القرآف كالسيٌنة حامد الغزايل كىو التصٌوؼ السين اٌلذم يتقيد بنصوص
، كما كانت امتدادنا لتصوؼ 5

أيب مدين شعيب الغوث، خاٌصة كأٌف أبا اٜنسن   الشاذيل  يعد  تلميذا كخليفة للشيخ عبد السبلـ 
 .7اٌلذم تتلمذ بدكره على أيب مدين شعيب 6بن مشيش

ككصلت إى  ككاف للطريقة الشاذلٌية أثر كبًن ُب العامل  اإلسبلمي، فانتشرت ُب ٗنيع  أقطاره،
 :األندلس، كمن أبرز التبلميذ كالشيوخ الذين قاموا بنشرىا

من بلدة قرب  (ـ3113/ىػ711: ت)محمد بن أحمد بن جعفر السلمي القونجي  -
غرناطة، درس باألندلس ٍب ارٓنل إى اٞنشرؽ كأخذ عن ابن عطاء اهلل السكندرم مبادئ الطريقة 

 .8"طبات واألسراراألنوار في المخا"الشاذلية، كألف كتاب 

                                                                                                                                                         

ابػػن قنفػػذ،  – ١186نمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 278، ص 5ابػػن العمػػاد شػػذرات الػػذىب، ج – 12، ص 17ج
 .50الوفيات، ص 

 .142-137، ص ص 2حركات، اٞنرجع السابق، ج – 240التفتازا ي، اٞنرجع السابق، ص  - 1
 .330، ص 2اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 11، ص 2الشعرا ي، اٞنصدر السابق، ج - 2
١نٌمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر  – 20-19، ص 6ابػػن العمػػاد، شػػذرات الػػذىب، ج – 18، ص 2الشػػعرا ي، اٞنصػػدر السػػابق، ج - 3

اٞنقػرم،  -9، ص1913، اٞنطبعػة اٛنماليػة، مصػر، 1، جألقاط الهمم في شرح الحكمأ٘ند بن عجيبة،  -204ق، ص الساب
 .421ابن اٞنلقن، طبقات األكلياء، ص  -330، ص2نفح الطيب، ج

ض عن اٝنلق ُب اإلعرا –إتباع السٌنة ُب القوؿ كالفعل  -تقول اهلل ُب السٌر كالعبلنية  : تتلخص تعاليمها ُب ٙنسة أصوؿ ىي -4
التفتازا ي، اٞنرجع السابق، . الرجوع إى اهلل ُب السراء كالضراء –الرضا عن اهلل ُب القليل كالكثًن  –السٌر كالعبلنية كاإلقباؿ كاإلدبار 

 .241ص 
 .151، ص 3حركات، اٞنرجع السابق، ج – 240التفتازا ي، اٞنرجع السابق، ص  - 5
عبػػد الغػػين قاسػػم عبػػد . ككانػػت مدرسػػتو ُب التصػػوؼ أصػػل اٞندرسػػة الشػػاذلية. كاألنػػدلسىػػو أحػػد أقطػػاب التصػػوؼ بػػاٞنغرب  -6

 .179-178، ص 1999، مكتبة مدبويل، القاىرة، المذاىب الصوفّية و مدارسهااٜنكيم، 
 .Louis Rinn, op.cit, p211 -١186نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 7
 .378، ص 1الشوكا ي، البدر الطالع، ج - 8
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أصلو من نفزة  (ـ3192/ىػ792ت)محمد بن يحيى بن إبراىيم بن عباد الرندي  -
كهبا تلقى تعليمو، ككاصل التحصيل بتلمساف  1334/ھـ733اٞنغربية، كلد برندة باألندلس  سنة 

بو عبد كفاس على يد الشيخ ١نمد بن إبراىيم اآلبلي كالشيخ أيب عبد اهلل الشرؼ التلمسا ي كالشيخ أ
اهلل اٞنقرم كعيسى اٞنصمودم كعبد الر٘نن اجملاصي اٞنكناسي، كانتقل إى مدينة سبل قرب الرباط 

كمن تآليفو شرح . كالـز الصوُب أ٘ند بن عاشر كتلقى عنو التصوؼ كتعلق بتعاليم الطريقة الشاذلية
ريدين على مطالعة  حكم ابن عطاء اهلل السكندرم، كما توى إمامة جامع القركيٌن، ككاف ٪نث اٞن

 .1كتب التصٌوؼ السين من خبلؿ رسائلو، كتوُب بفاس كترؾ هبا ذريتو
أخذ أحزاب ( م3331/هـ831: ت)أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي ثم التونسي  -

 .2الشاذيل بتونس عن أيب اٜنسن البطرا ي األندلسي
إى مصر  كدرس ، ارٓنل (م3381/هـ882ت )محمد بن أحمد ابن زغداف التونسي  -

 .3باٛنامع األزىر، كأخذ الطريقة الشاذلية كألف عدة كتب ُب التصوؼ منها شرح اٜنكم العطائية
كأصبحت الطريقة الشاذلٌية أصل كثًن من الطرؽ الصوفية ُب اٞنغرب اإلسبلمي، منها العركسية 

، كالطريقة 4(ھـ868: ت)بتونس اليت أسسها الشيخ أ١نمد بن عبد اهلل بن عركس اٟنوارم التونسي
اٛنزكلية اليت تنسب إى الشيخ أيب عبد اهلل ١نمد بن عبد الر٘نن بن أيب بكر بن سليماف اٛنزكيل 

، كالطريقة الزركقية اليت أسسها الشيخ أ٘ند بن أ٘ند بن ١نمد بن 5باٞنغرب األقصى( ھـ806-870)
 .6باٞنغرب ( ھـ899-846)بن عيسى زركؽ الربنسي 

ذلية األـ ّنصر كمدفن الشاذيل بصحراء عيذاب،جعل ىذه البقاع  إف كجود اٞندرسة الشا 
، كنسجت عبلقات ركحٌية كثقافٌية كطيدة بٌن مريدم 7مقصودة بشكل كبًن من طرؼ اٞنغاربة للزيارت

 .مريدم الطريقة ُب ببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ

                                                 
٢نلوؼ، اٞنصدر السابق،  – 272 – 261، صص 7اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 315ابن القاضي، جذكة االقتباس، ص  – 1
 .162، ص2حركات، اٞنرجع السابق، ج – 210ابن عباد الرندم، الرسائل الصغرل، ص  - 238ص

 .٢245نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 2
 .٢257نلوؼ، اٞنصدر نفسو، ص  - 3
 .171-165، ص3حركات، اٞنرجع السابق، ج – 155يخ الدكلتٌن، ص الزركشي، تار  - 4
 .٢255نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 5
 .194-183، ص ص 3حركات، اٞنرجع السابق، ج – 45ابن مرمي، البستاف، ص - 6
 .213الصفدم، نكت اٟنمياف، ص  – 43، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 7
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قة، ككعٌينة ىذا ك قد ارتبط كبار اٞنتصٌوفة باٞنغرب اإلسبلمي مع نظرائهم اٞنشارقة بعبلقات كثي
عن ذلك شخصٌية الصوُب الشيخ أيب العٌباس أ٘ند بن ١نمد بن مرزكؽ التلمسا ي 

كاف لو أصدقاء كإخواف  كثًنكف ّنصر، السيما من الفقهاء كالقضاة كخاٌصة   1(ـ1341/ھ741:ت)
رجاؿ التصوؼ، ككاف االحرتاـ متبادالن بينهم كبينو، ككاف شديد االعتقاد بالشيخ ١نمد اٞنرشدم 

، ككاف يزكره كٌل سنة ُب شهر رجب، ككاف اٞنرشدم يقدر أبا العٌباس 2احب زاكية فوة بصعيد مصرص
 .3بن مرزكؽ، كيصفو بأنٌو من أحبابو كإخوانو كأنٌو خًن خلف ٝنًن سلف

ككاف أبو العٌباس بن مرزكؽ يلبس اٝنرقة بالقاىرة مع أمثالو من اٞنتصوفة، ككاف أمراء اٞنماليك 
 .4ة ُب خانقاه سعيد السعداءيطلبونو لئلقام

كتوثقت الصبلت الركحٌية بٌن اٞنتصٌوفة من اٞنغرب األكسط كمصر عن طريق مثل ىذه 
 .الٌلقاءات، كشٌكلت بذلك جسر تواصل ثقاُب ميزه انتشار التصٌوؼ السيٌن باٝنصوص

اٞنريدين، فقد  كٞنا كاف للمتصوفة ُب البلدين أثر كبًن ُب اجملتمع،  ككاف ٟنم الكثًن من األتباع ك 
كاف بيدىم توجيو ىؤالء كتعليمهم كتربيتهم ركحيا كعلميا عن طريق دركس التصوؼ ُب اٝنانقاكات 
كالزكايا كالرٌبط اٌليت انتشرت باٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ، ككاف يلتقي فيها شيوخ التصٌوؼ 

باٞنؤٌسسات الصوفٌية اٞنصريٌة ككاف بعض اٞنتصٌوفة من اٞنغرب اإلسبلمي قد توى التدريس . كاٞنريدكف
اٌلذم توى مشيخة صهريج منجك ( ـ1375/ھ776ت )بل كرئاستها مثل ابن أيب حجلة التلمسا ي 
 .5بظاىر القاىرة، ككاف بو ٠نموعة  من الصوفية

كما انتشرت بٌن اٞنتصوفة بالبلدين كتب معٌينة ُب التصٌوؼ تداكؿ دراستها كتدارسها الطلبة 
مقاالت اٟنركم كرسالة القشًنم كإحياء علـو الدين للغزايل : قة على حد سواء مثلاٞنغاربة كاٞنشار 

 .6ككتاب الشفاء للقاضي عياض
                                                 

 .27ص ابن مرمي، اٞنصدر السابق،  - 1
ابػن اٞنلقػن، طبقػات  – 47، ص 1ابػن بطوطػة، اٞنصػدر السػابق، ج - 266-257ابن مرزكؽ، اٞنناقب اٞنرزكقية، ص ص  - 2

 .568األكلياء، ص 
 .394، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 3
 .اٞنرجع نفسو، الصفحة نفسها - 4
عبد الٌر٘ناف اٛنيبليل،  - 131، ص11م بردم، النجـو الزاىرة، جابن تغر  – 383، ص2ابن العراقي، اٞنصدر السابق، ج - 5

 .173، ص 1اٞنرجع السابق،          ج
، 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج – 321-320الغربيين، اٞنصدر السابق، ص  – 866ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 6

 .401ص 
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 :المظاىر العلمية -2

 :تطور مناىج التعليم و طرؽ التدريس -3- 2
نتج عن حركة العلماء بٌن اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنماليك إطبلع ىؤالء على اٞنناىج اٌليت  

مدة ُب التعليم كالتدريس بأطواره اٞنختلفة، فعملوا على االقتباس منها كتوظيفها ُب حلقاهتم كانت معت
 .الدراسٌية ُب مدهنم األصلٌية

ككانت مدينة القاىرة تشهد حركة تعليمٌية نشيطة، ٣نٌا دفع العلماء اٞنغاربة إى االرٓناؿ إليها 
يس، فارٓنل من إفريقٌية القاضي أبو القاسم بن لبلستفادة من اٞنناىج اٞنتبعة لدل علمائها ُب التدر 

، فأخذ عن ٗناعة من العلماء كرجع إى تونس ّننهج اٞنشارقة ُب ـ13/ھ7ُب أكاسط القرف  1زيتوف
 .2التعليم

كارٓنل من اٞنغرب األقصى أبو عبد اهلل بن شعيب الدكايل كأخذ عن مشيخة مصر كرجع إى 
كلقنا منهج تعليمهما لتبلمذهتما  3ا، فأخذ عنهما أىل تونستونس كاستقٌر هبا، ككاف تعليمو مفيدن 

 .4جيبل بعد جيل، كانتقل منهجهما إى تلمساف عن طريق ابين اإلماـ كتبلمذهتما
كأدرؾ ٗنلة من  5أبو علي ناصر الدين اٞنشدايل ـ13/ھ7كما ارٓنل من زكاكة أكاخر القرف 

عليم، كرجع إى اٞنغرب بعلم غزير كتعليم مفيد جلة اٞنشايخ، كأخذ عنهم كاستفاد من منهجهم ُب الت
 .6كنزؿ َناية كنشر هبا طريقتو ُب التعليم

كصلت إى بقية اٞندف تعليم اٌليت اقتبست من اٞنشرؽ، ك كمن إفريقٌية كَناية انتشرت مناىج ال
 .باٞنغرب اإلسبلمي عن طريق حركة الطلبة كالعلماء بٌن ىذه األقطار

                                                 
،  (ھ 691-621)كػػر بػػن مسػػافر اليمػػين التونسػػي اٞنعػػركؼ بػػابن زيتػػوف ىػػو قاضػػي اٛنماعػػة تقػػي الػػدين أيب القاسػػم بػػن أيب ب -1

 656أخذ فيها عن العز بن عبد السبلـ ك الفخر بن اٝنطيب، كالثانية سنة  ھ 648كانت لو عٌدة رحبلت إى اٞنشرؽ ُب سنة 
 .١193نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 114الغربيين، اٞنصدر السابق، ص . ھ

 .٢193نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 772قدمة، ص ابن خلدكف، اٞن - 2
 .772ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 3
 .اٞنصدر نفسو، الصفحة عينها - 4
، دامػت رحلتػو إى اٞنشػرؽ حػوايل (ھ 731-631)ىو أبو علي ناصر الدين منصور بن أ٘ند بن عبد اٜنق الزكاكم اٞنشدايل  -5

الغربيػػين، اٞنصػػدر  – 54ابػػن قنفػػذ، الوفيػػات، ص . جػػب الفرعػػي إى بػػبلد اٞنغػػربعامنػػا، كىػػو أٌكؿ مػػن أدخػػل ٢نتصػػر ابػػن اٜنا 20
 .132، ص 1٪ني بن خلدكف، اٞنصدر السابق، ج – ١218نٌمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 200السابق، ص 

 .775ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 6



- 282 - 

 

بل أسواقو نافقة كُنوره :"ند التعليم بو، كُب ذلك يقوؿ ابن خلدكفأٌما ُب مصر فلم ينقطع س
 .1"زاخرة التصاؿ العمراف اٞنوفور كاتصاؿ السند فيو

كأبرز اٞنناىج اٌليت أدخلت من مصر إى اٞنغرب اإلسبلمي ُب ٠ناؿ التدريس ىي طريقة السؤاؿ 
ٞندف ُب اٞنغربٌن األكسط كاألقصى عن طريق كاٛنواب أك احملاكرة اٌليت انتقلت إى إفريقٌية ٌٍب إى بقية ا

ايل، كلقيت ىذه الطريقة القبوؿ لدل العلماء كالطلبة، كأصبح الطالب يقـو ذابين اإلماـ كعمراف اٞنش
بدكر ١نورم ُب الوصوؿ إى اٞنعلومات أثناء الدرس، ككاف األساتذة يقوموف بالتوجيو ك إدارة 

 .دىر التعليم باٞندارس كاٞنساجد، كنتيجة لذلك از 2اٞنناقشات بٌن الطلبة
كما انتقلت من مصر ظاىرة الكراسي العلمٌية، كنقل ىذا التقليد عن طريق الرحلة، ككاف 
العلماء يلقوف دركسهم كىم جلوس كسط طلبتهم على كرسي، ككانت كالية الكراسي العلمٌية ُب ببلد 

وف شخصٌيا على إسناد ىذه اٞنناصب ٞنن اٞنغرب كوالية القضاء كالفتيا كالوزارة، ككاف السبلطٌن يشرف
 .3تتوفر فيهم اٞنؤىبلت العلمٌية

ككاف كٌل كرسٌي ٢نٌصص إلحدل اٞنواد الدراسٌية اٌليت كانت تدرس باٞنساجد كاٞندارس، 
ككانت ىناؾ كراسي أخرل ٢نٌصصة للعاٌمة من أجل الوعظ، فضبل عن الكراسي اٞنخٌصصة 

كتصدل آخركف إلباحتها حٌّت يتمٌكن  5يس على الكرسي بدعة، كاعترب بعض الفقهاء التدر 4للتدريس
 .6يتمٌكن األساتذة من إيصاؿ اٞنعلومات ٛنميع الطلبة

كُب جامع القركيٌن بلغ عدد الكراسي العلمية أربعوف كرسيا ُب عهد بين مرين، ككانت ٟنا 
 .7أٚناء متمايزة، ككاف العلماء يتعاقبوف عليها للتدريس

يشتهر ىذا النمط من التعليم باٞنغرب اإلسبلمي، كا٥نصر ُب طبقة  كُب ٠ناؿ تعليم اٞنرأة، مل
اٜنكاـ كالفقهاء كالعلماء اٌلذين حرصوا على تعليم بناهتم ُب حدكد اٞننزؿ كليس ُب اٞنؤٌسسات 

                                                 
 .775ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 1
 . 353، ص 2سابق، جعبد العزيز فيبليل، اٞنرجع ال - 2
3
، أبريػل 1،عمجلػة الحضػارة اإلسػالمّية،"الكراسػي العلميٌػة َنامعػة القػركيٌن أيػاـ ازدىارىػا كإشػعاعها الفكػرم"إدريػس عػزكزم، -  

 .103، ص1993
 .178-177، ص 1اٜنسن الوزاف، اٞنصدر السابق، ج - 4
 .486، ص 2الونشريسي، اٞنعيار، ج - 5
 .349، ص 2جع السابق، جعبد العزيز فيبليل، اٞنر  - 6
 .112-105إدريس عزكزم، اٞنرجع السابق، ص ص  - 7
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، كيبدكا أٌف اىتماـ ىذه الفئة بتعليم البنات كاف بدافع ما شاىده بعض العلماء 1التعليمٌية كاٞندارس
، خاٌصة الدينٌية اٌلذين ارٓنل وا إى اٞنشرؽ من كجود كثًن من الٌنساء العاٞنات كالفقيهات ُب شٌّت العلـو

منها، ك٤ند ُب تراجم الكثًن من علماء اٞنغرب اإلسبلمي ٣نن شيوخهم من الٌنساء أخذكا عنهم العلم 
 .ّنصر كاٜنجاز

 :اإلجازات العلمّية - 2-2
كانت تبادؿ ، ك 2ـو األستاذ بتسليمها إى الطالبتعرؼ اإلجازة على أهنا الشهادة اليت يق 

اإلجازات العلمٌية بٌن علماء كطلبة اٞنغرب اإلسبلمي كنظرائهم من دكلة اٞنماليك من أبرز مظاىر 
العبلقات الثقافٌية ُب اٛنانب العلمي، ككاف الطبلب يرتددكف باستمرار بٌن اٞنراكز الثقافٌية ُب اٞنغرب 

ـ، حٌّت إذا عادكا إى بلداهنم كهتيئوا للتدريس كانوا على بينة كإٞناـ باٞنواضيع كاٞنشرؽ للتعمق ُب العلو 
 .3اٌليت ٬نكن أف يطرحها عليهم الدارسوف

ككاف طلبة اٞنغرب اإلسبلمي ال يكتفوف باإلجازات اٌليت كانت ٕننح ٟنم من طرؼ شيوخهم 
ة مصر ألخذ العلم من منابعو، كعن باٞنغرب، بل كانوا يرٓنلوف إى األقطار اإلسبلمٌية األخرل، خاصٌ 

كذلك ما ٬نكن تسميتو :" الشيوخ اٞنربزين كنيل اإلجازات عنهم، كعرٌب عن ذلك أحد الباحثٌن بقولو
بالتبادؿ الثقاُب بٌن بلداف اٞنغرب كاٞنشرؽ، حيث لعبت ىذه الطريقة دكرنا ىاما ُب توحيد الثقافة 

ة ُب اٟنيئات العلمٌية ٣نٌا كٌحد اٞنناىج التعليمٌية كطرائق البحث كالعلم كامتزاج طرائقها كأساليبها اٞنتعٌدد
 .4"ُب العامل اإلسبلمي

، ككانت ُب األصل ٕننح لدارسي علم 5ككانت اإلجازة تعين عند العلماء اإلذف ُب الركاية
، ككانت تدٌؿ على اٞنستول العلمي اٌلذم بلغو الطالب بعد  اٜنديث، ٌٍب عٌممت على سائر العلـو

 .6صيلو لعٌدة علـو نقلٌية كعقلٌية، ٣نٌا كاف يهيئو للتدريسٓن

                                                 
 .355، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج – 46-44ابن قنفذ، أنسر الفقًن، ص  - 1
 .43، ص 1حركات، اٞنرجع السابق، ج - 2
 .246-245، ص 1973ة ، مكتبة النهضة اٞنصريٌة، القاىر تاريخ التربّية اإلسالمّيةأ٘ند شليب،  - 3
 .101ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  - 4
 .16-15، ص 11الونشريسي، اٞنعيار، ج - 5
 .41، ص 2سعد اهلل، اٞنرجع السابق، ج – 356عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ص  - 6
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كأف يكوف اٞنستجيز من  1ىذا كاشرتط ُب اجمليز أف يكوف عاٞنا ٞنا ٩نيز بو كثقة  ُب دينو كركايتو
، كبعد اإلجازة يصبح الطالب شيخا، كيرتقى إى مصاؼ العلماء كالفقهاء كاألدباء، 2أىل العلم

 .3يخة العلمٌية بٌن أقرانوكتتمٌيز مكانتو ُب اٞنش
كتزخر تراجم العلماء اٞنغاربة كاٞنشارقة بأنواع اإلجازات اٌليت أخذىا ىؤالء عن بعضهم 
البعض، ككاف من عادة أم عامل أف يكثر من اإلجازات ُب رحلتو العلمٌية، حيث يأخذ من كٌل مدينة 

م ُب االستزادة من اإلجازات ٬نر هبا إجازة من شيوخها، كذلك ما يدٌؿ على مدل سعي طبلب العل
لتدعيم مصداقيتهم العلمٌية، لذلك كاف العلماء كالطٌلبة اٞنرٓنلوف يستغلوف فرصة مركرىم بإحدل 
اٜنواضر باٞنشرؽ أك اٞنغرب لنيل اإلجازة، كذكر عبد الباسط بن خليل أنٌو أخذ العلم عن الطبيب 

، ككاف قاسم بن سعيد العقبا ي ٞنا حضر 4موسى بن صموئيل بن يهودا  اإلسرائيلي بتلمساف فأجازه
، كإجازة ابن مرزكؽ اٝنطيب لقاضي 5ّنصر إمبلء ابن حجر كاستجازه أجازه ابن حجر العسقبل ي

 6اٞندينة اٞننورة برىاف الدين بن فرحوف اٞند ي
ككانت اإلجازات عادة ما تكتب ُب آخر اٞنؤلفات اٌليت كاف الطلبة يرغبوف ُب االستجازة 

تفسًن الثعاليب اٞنسمى باٛنواىر اٜنساف ُب تفسًن القرآف كجد ُب آخر أسفل  النسخة  فيها، ففي
إجازتاف يرجع عهد٨نا إى ثبلثٌن سنة قبل كفاة اٞنؤلف ك ىي ِنط الثعاليب، كفيها ذكر اٞنستجاز 

نن  قرأت على الشيخ العامل اٞنتف:" طريقتو نشر تأليف الثعاليب خصوصا ُب التفسًن، ك٣نٌا جاء فيها
احملدث   الزاىد   الورع اٜناج اٞنربكر كاٜنافظ اٞنقرئ الثبت أيب زيد سيدم عبد الٌر٘ناف بن الشيخ 
الصاّب الزاىد سيدم ١نمد بن الشيخ الصاّب الزاىد اٞنتربؾ بو سيدم ٢نلوؼ نفعين اهلل هبم ٗنيعنا، ك 

كركيتو ... عة اٌليت أقاـ اهلل هبا الدينأعاد علٌي بركاهتم، ختمت عليو من تواليفو الٌنفسٌية كتصانيفو الرفي
 .7 ...."تفسًن اٛنواىر اٜنساف ُب تفسًن القرآف

                                                 
 .16-15، ص 11الونشريسي، اٞنعيار، ج - 1
 .267أ٘ند شليب، اٞنرجع السابق، ص  -307صدر السابق، ص ابن مرمي، اٞن – 64ابن قنفذ، الوفيات، ص  - 2
 .357ف ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 3
 .44عبد الباسط بن خليل، رحلة، ص  - 4
 .148ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 5
 .٢222نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 6
، دار البحػػث، 1ج: ضػػمن كتػػاب األصػػالة، "القػػرآءات ُب القػػدمي كاٜنػػديثاىتمػػاـ علمػػاء اٛنزائػػر بعلػػم "اٞنهػػدم البوعبػػديل،  - 7

 .155-154، ص 1983قسنطينة 
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اٜنمد هلل ٚنع علي الفقيو احملٌب الفاضل إٚناعيل : "ككتب الثعاليب ٓنت إجازة تلميذه ما يلي
الوقف بن إبراىيم السنجاسي ىذا السفر إى سورة سبأ كأجزتو أف يركيو عين كيقرئو مثبتا كمتحريا ب

 .1"على اٝنوض فيما مل يصل إليو فهمو
ككاف بعض الشيوخ يكتب نسب اجملاز لو ُب اإلجازة، كذكر الشيخ أبو الفضل بن اإلماـ 

 .2"نطقت بو األلسن كاٞنكاتبات ك اإلجازات: "التلمسا ي عند تعرضو لنسب الشيخ اٞنقرم قائبل
شيخو كمذىبو كتاريخ اإلجازة، خاٌصة ُب كما اشتهر بالبلدين أف يذكر على اإلجازة اسم الطالب ك 

مصر اٌليت تعٌددت هبا اٞنذاىب السيٌنية
3. 

 :المناظرات العلمّية -2-1
عرفت اٞنناظرات العلمٌية منذ أقدـ العصور، كُب العامل اإلسبلمٌي ذاع صيت مناظرات اٝنليفة 

 .4قهاء كاٞنتكلمٌنالعباسي اٞنأموف اٌلذم خٌصص ٟنا يوما  ُب األسبوع ٞنناظرة العلماء كالف
ككانت اٞنناظرات العلمٌية كسيلة فٌعالة كعقلٌية كمنظمة للٌرد على أىل اٞنذاىب اٌليت كانت 
١نرمة ُب البلداف اإلسبلمٌية، كما كانت عبارة عن فرصة يتمٌكن من خبلٟنا العلماء من تبادؿ اآلراء 

 .كالنقاش حوؿ أفكار معٌينة ُب أصناؼ ٢نتلفة من العلـو
ملوؾ اٞنغرب اإلسبلمي كسبلطٌن الدكلة اٞنملوكٌية على إحياء ٠نالسهم باٞنناظرات،  كقد عمل

ككاف السلطاف أبو تاشفٌن عبد الٌر٘ناف األٌكؿ ٩نلس ُب ٠نلسو، كيتناظر أمامو العلماء مثل اٞنناظرة 
اف اٞنشدايل اٌليت حدثت ُنضرتو بٌن الشيخٌن العاٞنٌن أيب زيد عبد الٌر٘ناف بن اإلماـ، كأيب موسى عمر 

 .5ُب مسألة التقليد كاالجتهاد

                                                 
 .156اٞنرجع نفسو، ص  - 1
 .172، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 .18بيربس الدكادار، اٞنصدر السابق، ص  - 3
مػػىن هبجػػت، اٞنرجػػع  - 406، ص1927، ، مطبعػػة دار الكتػػب اٞنصػػرية، القػػاىرة1، جعصػػر المػػأموفأ٘نػػد فريػػد رفػػاعي،  - 4

الملتقػى ، "مسا٨نة اٜنضارة كالفكر اإلسبلميٌن ُب ٢نتلف ٠ناالت العلـو كالفنوف"كصفى أبو مغلي،  – 135، ص 1السابق، ج
 .887، ص 1974، َناية 2، اجمللد الثامن للفكر اإلسالمي

 .184-183، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 383، ص 11الونشريسي، اٞنعيار، ج - 5
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كاعتىن اٞنماليك باٞنناظرات خاٌصة كأهٌنم كانوا ُب حرب مستمرٌة ضٌد بعض العقائد كالشيعة 
كمذىب ابن تيمٌية، اٌلذم تعد مناظراتو الكثًنة إحدل ٣نيزات اٜنوار الفكرم بٌن ٢نتلف اٞنذاىب 

 .1كاآلراء ُب الفقو على كجو اٝنصوص
أ٨نٌية اٞنناظرات ككثر انتشارىا تبعنا ٜنركة بناء اٞندارس، حيث كانت اٞنكاف األمثل  كازدادت

اللتقاء أىل العلم من ٗنيع اٞنذاىب كالتخٌصصات العلمٌية، كفيها كاف يتم تبادؿ اآلراء حوؿ اٞنسائل 
، كسا٨نت ىذه اٞنناظرات ُب تشجيع اٜنوار الفكرم كالعقل ي بٌن اٞنختلفة ُب ٗنيع أصناؼ العلـو

 .علماء البلداف اإلسبلمٌية على اختبلؼ مذاىبهم
كما كانت مكة اٞنكرمة خاصة ُب مواسم اٜنج من أكرب اٞنراكز العلمية اليت كانت ْنرم فيها 

 .اٞنناظرات بٌن العلماء كحّت بٌن الطلبة كشيوخهم
صر اٞنشرؽ ُب عأشهر اٞنناظرات اٌليت حدثت بٌن علماء اٞنغرب اإلسبلمي كعلماء من ك 
 :اٞنماليك

 : مناظرة الشيخ ابن رشيد السبتي  للشيخ شمس الدين األصفهاني في علـو اللغة -
ت )يعد الشيخ مشس الدين ١نمد بن ١نمود بن ١نمد بن عباد السلما ي األصفها ي           

وؿ من العلماء اٞنشارقة الذين ذاع صيتهم ُب اٞنناظرات، ككاف عاٞنا ُب اٜنديث كأص( ـ1287/ىػ687
الفقو كأصوؿ الدين، كاٞننطق كاٝنبلفيات، كالنحو كاألدب، كارٓنل من دمشق إى مصر كاستقر 

 .2بالقاىرة، كتوى التدريس ّنشهد اٜنسٌن كاإلماـ الشافعي، كقصده الطلبة من اٞنشرؽ كاٞنغرب
ك٣نن جلس لؤلخذ عنو ُب مكة اٞنكرمة أبو عبد اهلل ١نمد بن عمر الفهرم اٞنعركؼ بابن 

، كذكر ُب رحلتو كُب أثناء ترٗنتو للشيخ مشس الدين 3(ـ1321/ىػ721ت )د السبيت   رشي
حدكث مناظرة بينو كبٌن الشيخ األصبها ي استخدمت فيها ٠نموعة آراء العلماء اآلخرين  4األصفها ي

 .5من اٞنغرب كاٞنشرؽ

                                                 
 .113-77، ص 2أبو اٜنسن الندكم، اٞنرجع السابق، ج - 1
 .219، ص13ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج - 2
 .217 – ٢216نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص ص - 3
 .354-351ابن رشيد، ملء العيبة، اٞنصدر السابق، ص ص  - 4
بحث مقدـ إلى ندوة مكة المكرمة ت اٞنغاربة اٜنجازية، عبد السبلـ بن اٞنختار شقور، اٞنناظرات كاإلنشادات ُب رحبل - 5

 .118ىػ، ص 1426، اٞنملكة العربية السعودية، عاصمة الثقافة اإلسالمية
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ة ُب كوف أف ككاف موضوع اٞنناظرة ىو داللة اٜنرؼ ُب اللغة العربية كاختبلؼ علماء اللغ
اٜنركؼ العريب ٪نمل داللة مستقلة أـ أنو ٪نتاج ألف يضاؼ إى حركؼ أخرل حّت يصًن لو 

 .1الداللة
كمن خبلؿ ىذه اٞنقابلة العلمية يتضح مدل احرتاـ ابن رشيد السبيت آلداب اٞنناظرة كتوقًنه 

لو بالكبلـ أبدل لشيخو األصفها ي حيث أنو اعرتض بأدب على رأم شيخو ُب اٞنسألة، كٞنا ٚنح 
رأيو مستدال بأقواؿ العلماء، كما أهنا تبٌن مدل موسوعية علماء اٞنغرب اإلسبلمي كاستعدادىم 

 .2للخوض ُب اٞنسائل اٝنبلفية بكل حرية كأماـ كبار العلماء اٞنشارقة
ألحد شيوخ الشافعية مناظرة الشيخ أبي عبد اهلل محمد بن محمد بن علي العبدري  -

 :ع باإلشارةمسألة البيفي 
قاـ الشيخ احملدث األديب أبو عبد اهلل العبدرم برحلة من اٞنغرب إى اٞنشرؽ قاصدا اٜنج 

، ككاف عند مركره باٜنواضر اٞنغربية كاٞنشرقية يبحث عن العلماء من أجل ـ1288/ىػ688سنة 
لس الشيخ زين التحصيل، ككاف حريصا على معرفة دقائق األمور ُب العلم، كٞنا بلغ اإلسكندرية كُب ٠ن

، ككاف 3الدين الواسطي جرت لو مناظرة مع أحد شيوخ الشافعية مل يذكر العبدرم اٚنو ُب رحلتو
موضوع اٞنناظرة ُب مسألة خبلفية بٌن فقهاء اٞنالكية كالشافعية كىي البيع باإلشارة، حيث يرل 

أف اٞنشرتم ال يبتاع سلعة اٞنالكية أنو جائز ُنكم كونو عرفا، أما الشافعية فكانوا يركف غًن ذلك ك 
 .4باإلشارة إال إذا كاف يتعذر عليو الكبلـ

للشيخ تقي بني اإلماـ مناظرة الشيخين أبي زيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسى اِ  –2-1-3
 :الحراني بن تيميةالدين ا

 إى ذكرت اٞنصادر التار٫نٌية أٌف اًبنا اإلماـ أيب زيد عبد الٌر٘ناف كأيب موسى عيسى قد ًارٓنبل
 .5كناظرا الشيخ تقي الدين بن تيمية فظهرا عليو ـ1320/ھ720ببلد اٞنشرؽ ُب حدكد سنة 

                                                 
 .119عبد السبلـ شقور، اٞنرجع السابق، ص  - 1
 .353-352ابن رشيد، ملء العيبة، اٞنصدر السابق، ص ص  - 2
 .124-123العبدرم، الرحلة، اٞنصدر السابق،  ص ص  - 3
 .115-113عبد السبلـ شقور، اٞنرجع السابق، ص ص  - 4
 – 123ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر السػػابق، ص  – 166التنبكػػيت، نيػػل االبتهػػاج، ص  – 182، ص 6اٞنقػػرم، نفػػح الطيػػب، ج - 5

 .165، ص 1عبد الٌر٘ناف اٛنيبليل، اٞنرجع السابق، ج – 210اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص 
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كاف أحد األعبلـ الكبار اٜنرا ي  ابن تيمية تقي الدين الشيخ ال ٫نفى من خبلؿ اٞنصادر أف ك 
ها ُب عصر اٞنماليك، كقد كقعت لو ١نن كثًنة بسبب بعض مواقفو كآرائو الفقهٌية ا ٌليت خالف في

ََ للحق، نهاًءا عن المنكر :"الفقهاء  من  اٞنذاىب السنٌية األربعة، كفيو يقوؿ الذىيب كاف قَػوَّااًل
وكاف يحتج للمسائل المفردة بالقرآف والحديث أو القياس ويبّررىا ويناظر عليها ويطيل 

:" ابن كثًن ، كقاؿ عنو الشيخ2"ال يعرؼ أنّو ناظر أحًدا فانقطع منو:"، كقاؿ عنو الكتيب1"الحديث
أثنى عليو وعلى فضائلو جماعة من علماء عصره، مثل القاضي الخويي، وابن دقيق العيد، وابن 

ووجدت بخط ابن الزملكاني أنو اجتمعت فيو شروط ... النحاس، وابن الزملكاني، وغيرىم
االجتهاد على وجهها، وأف لو اليد الطولى في حسن التصنيف، وجودة العبارة، والترتيب 

 .3"...وبالجملة كاف من كبار العلماء، وممن يصيب ويخط ... تقسيم والتبيين وال
كقد تأثر بعض العلماء اٞنغاربة بالشيخ ابن تيمية، حيث ثبت أهنم رككا عنو مباشرة أك مكاتبة 

 :كمنهم
، ارٓنل إى (ـ3111/ىػ711ت )القاسم بن يوسف بن محمد السبتي أبو القاسم التجيبي  -

يها التقى بالشيخ ابن تيمية ُب مدرسة القصاعٌن، كدرس عليو بعض كتبو كىي مدينة دمشق كف
الصاـر اٞنسلوؿ على شاًب الرسوؿ صلى اهلل عليو " ، ك كتاب"بياف الدليل على بطبلف التحليل"

 .4"رفع اٞنبلـ عن األئمة األعبلـ" ، ككتاب"كسلم
     ولد التونسي القرار عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي السبتي الم -

 .6، ركل عن ابن تيمية مكاتبة5(ـ3139/ىػ739ت )
، ذكره الشيخ ابن كثًن ُب كتابو البداية (ـ3139/ىػ739ت )الشيخ علي المغربي  -

كُب يـو السبت ثالث رجب صلي على الشيخ :" بقولو ـ1349/ىػ749كالنهاية ُب الحوادث سنة 
ككانت لو ... الدين بن تيمية باٛنامع األفرمي بسفح قاسيوف علي اٞنغريب، أحد أصحاب الشيخ تقي 

                                                 
 .542، ص 17در السابق، جالذىيب، اٞنص - 1
 .65، ص 1الكتيب، فوات الوفيات، ج - 2
 .100 -98، ص ص 14ابن كثًن، البداية كالنهاية، ج - 3
 .403اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص  - 4
 .221-٢220نلوؼ، اٞنصدر السابق،  ص ص - 5
 .404اٞننو ي، كرقات، اٞنرجع السابق، ص - 6
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ككاف يعا ي ... عبادة كزىادة كتقشف ككرع، كمل يتوى ُب ىذه الدنيا كظيفة بالكلية، كمل يكن لو ماؿ 
 .1..."التصوؼ، كترؾ زكجة كثبلثة أكالد

كاتب . :" ..، قاؿ عنو ابن كثًن(ـ3139/ىػ739ت )أبو عبد اهلل بن رشيق المغربي  -
مصنفات شيخنا العبلمة ابن تيمية، كاف أبصر ِنط الشيخ منو، إذا عزب شيئ منو على الشيخ 
استخرجو أبو عبد اهلل ىذا، ككاف سريع الكتابة ال بأس بو، دينا عابدا، كثًن التبلكة، حسن 

 .2..."الصبلة
ًنة، منها مسألة غ رتبة االجتهاد ُب كقتو، كاجتهد ُب مسائل فقهية كثد بلككاف ابن تيمية ق

اٌليت رٌّنا تكوف أحد اٞنواضيع اٌليت ناظره فيها ابين اإلماـ، خاصتو كأهٌنا حدثت ُب  3الطبلؽ الثبلث
 .ـ1320/ھـ720اليت ارٓنبل فيها إى مصر ك ىي سنة  السنة

للشيخ تقي الدين بن  عقد ٠نلس( ـ1320/ىػ720)كُب يـو اٝنميس ثا ي عشرين رجب 
لسلطنة ُب الٌدكلة اٞنملوكٌية، كحضر القضاة ك اٞنفتوف من اٞنذاىب، كحضر ُنضرة نائب ا تيمية 

 .4الشيخ ابن تيمية كعاتبوه على اإلفتاء ّنسالة الطبلؽ ٍبٌ حبسوه بالقلعة
ُب رحلتو بعض األمور ك اٞنواقف اٞنتعٌلقة بابن تيمٌية، لكن يبدك أنٌو كاف  5كذكر ابن بطوبة

، 6قياـ العاٌمة إليو كضربو باأليدم كالنعاؿخاصة مسألة از ٣نٌا أكرده، متحامبلن ضٌده  ما يدفعها لبلحرت 
أٌف ابن تيمية كاف فقيهنا ذائع الصيت بببلد الشاـ، ككاف لو أتباع، كحٌّت سبلطٌن حيث ، 6كالنعاؿ

                                                 
 .172، ص 14نهاية، ج ابن كثًن، البداية كال - 1
 .173، ص14ابن كثًن، اٞنصدر نفسو، ج - 2
أسػلوب مػن القسػم ك تنفػذ عليػو األحكػاـ اٞنتعٌلقػة  بػالطبلؽ، : كاف اٜنلف بالطبلؽ عاما بٌن النٌػاس كرآه ابػن تيميٌػة علػى أنٌػو  - 3

ككانػت ىػذه الفتػول . ن غػًن كقػوع الطػبلؽكقاؿ أٌف على اٜنالف أف ٪ننث إذا خالف قولو كعمل ِنبلفو كتلـز عليو كفارة اليمٌن م
تعػارض القػػوؿ اٞنشػهور بػػٌن الفقهػاء، كأحػػدثت اضػطرابا عامػػا، كمنعػت الفتػػول، كمػا كػػاف ابػن تيميػػة يقػوؿ بػػأٌف اٞنطلٌػق بػػالثبلث ُب  

 . 113-112، ص 2أبو اٜنسن الندكم، اٞنرجع السابق، ج. كلمة كاحدة ال تلزمو إالٌ طلقة كاحدة
ابػػن عبػػد اٟنػػادم، العقػػود  – 400، ص  16، ص 1اٞنقريػػزم، السػػلوؾ، ج – 67، ص 14يػػة كالنهايػػة، جابػػن كثػػًن، البدا - 4

عبػػد الػر٘نن النجػػدم، مطػػابع الريػػاض، : ، ٗنػػع كترتيػػب5، جمجمػػوع فتػػاوي ابػػن تيميػةابػػن تيميػػة،  – 197 -194الدريػة، ص
 .225 – 194ىػ ، ص 1381السعودية، 

ىل رأل الرحالة ابن بطوطة الشيخ " خالد كبًن عبلؿ دراسة حوؿ اٞنوضوع ٓنت عنواف  ُب ىذا الصدد كتب األستاذ الدكتور - 5
كاستنتج بعد عرض الدالئل على أف الركاية ٓنتاج إى دعائم تار٫نية لتصديقها كاستبعد " ىػ ؟726ابن تيمية ُب دمشق سنة 

، 2011كنوز اٜنكمة للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، ،  قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالميخالد كبًن عبلؿ، . حصوؿ ذلك
 .156-152ص ص

 .كثبت أف القصة غًن صحيحة . 112-111، ص 1ابن بطوطة، اٞنصدر السابق، ج - 6
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اٞنماليك الٌذين قاموا ضد مذىبو قد استعانوا بو ُب بث ركح اٜنماس كاٛنهاد لدل اٞنسلمٌن لقتاؿ 
 .1التتار

ذم القعدة  22كد مكانتو ما ركاه اٞنؤرخوف عن جنازتو اليت كانت ُب يـو ك٣نا يؤ 
 .2، ُب دمشق كاليت حضرىا اآلالؼ من الرجاؿ كالنساء، من ٢نتلف الفئاتـ1328/ىػ728

، فإنو للشيخ ابن تيمٌيةكُب ظل غياب تفاصيل دقيقة حوؿ اٞنناظرة اليت ٕنت بٌن إبين اإلماـ 
حة حوؿ ىذا اللقاء العلمي الذم كاف مشوبا بالسياسة، حيث سعى ال ٬نكننا اٝنركج برؤية كاض

بعض األطراؼ ُب النظاـ اٞنملوكي إى التضييق على شيخ اإلسبلـ عن طريق اٞنناظرات العلمية، لكن 
ما زاد  ىذا مل ينقص من شأف ابن تيمية، كما أف إبين اإلماـ قد ناال شرؼ اٛنلوس إى ىذا الشيخ

ا للطلبة كالعلماء لؤلخذ عنهمامن شهرهتما ُب اٞنشر   .3ؽ، فذاع صيتهما كأصبحا مقصدن
 :مناظرة محمد بن عبد الكريم المغيلي للجالؿ السيوطي في علم المنطق –

ىو قوانٌن يعرؼ هبا الصحيح من الفاسد ُب اٜندكد :"عٌرؼ ابن خلدكف علم اٞننطق بقولو
األصل ُب اإلدراؾ إ٧ٌنا ىو احملسوسات  اٞنعركفة للماىيات، كاٜنجج اٞنفيدة للتصديقات كذلك ألفٌ 

 .4"باٜنواس اٝنمس
ككاف علم اٞننطق منذ القدمي ١نٌل الرٌفض كالنكًن من طرؼ بعض الفقهاء اٞنسلمٌن اٌلذين طعنوا     

 .5فيو،كحظركا اٝنوض ُب مسائلو، كأباح بعضهم اآلخر االشتغاؿ بو كبٌينوا  فوائده كفضائلو
اإلسبلمي هبذا العلم كألٌفوا فيو اٞنصنفات خاٌصة الشركح على  كقد اىتم بعض علماء اٞنغرب

 .1اٌليت كانت عبارة عن طبلسم يصعب فهمها كحفظها، فعكف العلماء على تبسيطها 6ٗنل اٝنو٤ني
 .1تبسيطها

                                                 
 .39، ص1958، دار الفكر العريب، 2، طابن تيمية١نمد أبو زىرة،  – 71، ص 1الكتيب، فوات الوفيات، ج - 1
 .98، ص 14ابن كثًن، البادية كالنهاية، ج - 2
ابػن  – 166التنبكػيت، نيػل االبتهػاج، ص  – 139التنسي، تاريخ بين زيػاف، ص  – 124، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 3

 .124-123مرمي، اٞنصدر السابق، ص 
 .337، ص 1ابن زكرم ،اٞنصدر السابق، ج – 908ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 4
 .913ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 5
، كػاف منطقيػا حكيمػا، مػن مؤلفاتػو (ـ1246/ىػػ 646ت )بن نامارك بن عبد اٞنلك اٝنو٤ني الشافعي نزيل مصػر ىو ١نٌمد  - 6

كشف   –اٞنوجز ُب اٞننطق  –شرح مقامة ابن سينا ُب النبض . اٛنمل ُب ٢نتصر هناية األمل ُب اٞننطق –أدكار اٜنميات ُب الطب 
، ص 2حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج – 469، ص 16صدر السابق، جالذىيب، اٞن. األسرار عن غوامض األفكار ُب اٞننطق

602. 
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كأٌلف ١نٌمد بن عبد الكرمي اٞنغيلي مؤلفات ُب شرح ٗنل اٝنو٤ني كمقدمة ُب علم اٞننطق 
 .2ٍبٌ كتب ثبلثة شركح عليها ،"منح الوىاب"كمنظومة فيو ٚناىا 

ككانت للمغيلي مناظرة ُب ىذا العلم مع اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي، ىذا األخًن اٌلذم 
فقاـ عليو "أٌلف كتابا ُب ٓنرمي علم اٞننطق، كذكر السخاكم أنٌو جٌرده من مصٌنف البن تيمية 

 .3ٞنسألةُنيث كٌفو بعض العلماء عنو كأخذ ما كاف استىكتبو ُب ا" الفضبلء
ككاف اٞنغيلي من الذين انتصبوا للدفاع عن علم اٞننطق كأ٨نٌيتو، فكتب لئلماـ السيوطي رسالة ضٌمنها 
قصيدة ناقشو فيها كحاٌجو على تنفًنه من دراسة اٞننطق مع أنٌو الوسيلة الضركريٌة إلدراؾ اٜنقيقة 

 :4كحاكؿ أف يكوف قوم اٜنٌجة كجاء ُب قصيدتو
 وككٌل حديث حػكمو حكم أصل  ػوػثلػػٚنعت بأمر ما ٚنعت ّن

 وػك ينهى عن الفرقاف ُب بعض قول  أ٬نكن أف اٞنرء ُب العلم حٌجػػػة
 و؟عن اٜنق أك حػػقيقة حٌن جهل  ىل اٞننطق اٞنعين إالٌ عبػػػػارة

 و؟دليبل صػحيحا ال يرد لشكلػ  معانيو ُب كٌل الكبلـ فهل تػػرل
 ًن ىػذا تنفها عن ١نلٌػػوعلى غ  ػةأريين ىداؾ اهلل منو قضيػػػ

 وإف اثبػػت صٌحة نقلػرجاؿ ك           كدع عنك ما أبدل كفػور كذيٌمو
 ودليبل على شخػػص ّنذىب مثل  مخذ اٜنق حٌّت من كفور كال تقػ

 وبو ال هبم إذ ىػػم ىداة ألجلػ   عرفناىم باٜنٌق ال العكػػس فاستنب
 ولشرع باح بفضلكم عالػػم باك   لئن صٌح عنهم ما ذكرت فكم ىػم

 
فأجابو السيوطي بقصيدة أخرل أبدل من خبلٟنا تعجبو من ميل كثًن من العلماء ّنا   

فيهم اٞنغيلي لدراسة علم اٞننطق كٓنجج بأنو من علـو الكفرة كأنو ال ٩نوز للمسلمٌن االشتغاؿ بو، 
دير للمغيلي كجاء ُب كدافع عن كتابو الذم صنفو ُب ٓنرمي علم اٞننطق، كختم قصيدتو بالثناء كالتق

 :رده
                                                                                                                                                         

 .401-397، ص ص1حركات، اٞنرجع السابق، ج: حوؿ االنتاج اٞنغريب ُب علم اٞننطق يراجع - 1
 .١274نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 256-255ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 2
 .66، ص 4السخاكم، الضوء البلمع، ج - 3
رابػح بونػار، : ، تػحمصباح األرواح في أصوؿ الفالح١نمد بن عبد الكرمي اٞنغيلي،  - 256ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 4

 .156-155ٝنضر عبديل، اٞنرجع السابق، ص  – 11، ص 1968الشركة الوطنٌية للنشر كالتوزيع، اٛنزائر،  



- 292 - 

 

  وأىلكأىػػدم صبلة للنيٌب ك   ػوػضلػػ٘ندت إلو العرش لفػػ
 وأتا ي عن حػػرب أقٌر بفضلػ  ت لنظم ما ٚنػػػعت ّنثلػوعجبػ
 وكتابا ٗنوعنا فيو جم بنقلػػ  ب ميٌن حٌن ألٌفػت مبػػػدعاتعجا 

 ولكما قالو من قاؿ من ذـ شك  ػػػقأقر رفيد النهي عن علم اٞننطػ
 وفذا كصف قرآف كرمي لفضل   يقػػلكٚناه بالفرقاف يػػػا ليت مل
 ومقاالن عجيبنا نائينا عن ١نلػ  كقد قاؿ ١نتجًّا بغًن ركايػػػػػػة

 ةخذ اٜنٌق حّت من كفور ِنلت  ذىاكدع عنػػك ما أدل كفورا ك بعد 
 وعلـو يهود أك نصارل ألىل  حول كقد جػػاءت اآلثار ُب ذـ من

 ويػعٌذب تعػذيبنا يليق بفعل  ػوا لديو كإنٌػػػػػػ٩نوز بو علمن 
 وقد خط لوحنا بعد توراة أىلك   كقد منع اٞنختػػػػار فاركؽ صحبو
 وإف كاف ذلك األمر حٌقا بأصلك   ككم جػػػاء من هنى إتباع لكافػػر
 وبلن على شخص ّنذىب مثلدلي  أقمت دليػبلن باٜنديػث كمل أيقًػػػم

 1ولػدم ثنػاء ك اعرتافا بفضل  ػوكم لػسػػػبلـ على ىذا اإلماـ ف
العاٞنٌن ١نمد بن عبد كمن خبلؿ ىذه اٞنناظرة يتضح لنا مدل كاالحرتاـ كالتقدير اٞنتبادؿ بٌن 

الكرمي اٞنغيلي كجبلؿ الدين السيوطي، كلعل الشيء اٞنشرتؾ بٌن ىذين العاٞنٌن أيضا ىو اشرتاكهما 
ا٨نا معا ُب تنشيط الثقافة اإلسبلمية ّنمالك برنو ُب الرحلة إى ببلد السوداف الغريب، حيث س

 . كسنغام كالتكركر
 :بين المغاربة والمشارقة تبادؿ الكتب – 1

ازدىرت الوراقة ُب العامل اإلسبلمٌي، كظهر كثًن من الورٌاقٌن البارعٌن، كاستيعمل كرؽ الربدم 
دخل الربدم إى ببلد  خصوص ُب عملية النسخ ُب مصر كالشاـ، ككاف يسمى القرطاس، كمن مصر

 .2اٞنغرب عن طريق التجارة
ليف العلمٌية كالدكاكين، كحرص الٌناس على تداكٟنا آكاتسع نطاؽ صناعة الوراقة بسبب كثرة الت

 .3كتناقلها عرب األقطار جيبل بعد جيل فانتسخت كجٌلدت
                                                 

 .17األركاح، ص اٞنغيلي، مصباح  - 257ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 1
، ص 1988، ديػواف اٞنطبوعػات اٛنامعيٌػة، اٛنزائػر، العربي اإلسالمي دراسػة تاريخيّػة مقارنػةحسٌن ١نمد سليماف، الػرتاث،  - 2

 .243-242، ص 2الكتا ي، اٞنصدر السابق، ج – 188-190
 .755ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 3
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يب اإلسبلمٌي فئة من الورٌاقٌن اىتموا بنسخ الرتاث العر  ٌنكظهر باٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلمي
ازدىر فٌن الٌنسخ، خاٌصة نسخ اٞنصاحف كالكتب النفسٌية ك  .العلمي كاألديب، كًأٌنذكا ذلك حرفة ٟنم

القد٬نة، ككتب الصحاح، فضبل عن اٞنصنفات احمللٌية ك٢نتلف اٞنؤلفات العلمٌية كاألدبٌية، كتطٌور تبعنا 
كؼ، كْنميل اٞنخطوطات إلخراجها ُب ثوب لذلك فٌن اٝنٌط كالتجليد كالتوريق كالتذىيب كتلوين اٜنر 

 .1يليق ّنضموهنا العلمي
كتنافس اٝنطاطوف كالفقهاء كالطٌلبة كحٌّت بعض السبلطٌن ُب نسخ الكتب كاٞنصاحف، فهذا 

أبو زياف بن أيب ٘نو قد نسخ نسخة من اٞنصحف الشريف بيده كحٌبسها، كنسخة من  السلطاف
 .2عياض، جعلها ِنزانتو صحيح البخارم كنسخا من الشفاء للقاضي

ككاف أبو عبد اهلل ١نمد بن مرزكؽ اٝنطيب ينسخ اٞنصاحف ُب دكاف لو بتلمساف، ككاف 
، كاشتهر ١نٌمد السنوسي بنسخ الكتب، ككتب ٥نو ثبلثٌن  3جٌده ينسخ اٞنصاحف كالكتب الدينٌية

 .4كتابا ِنطو كٌلفو هبا أحد شيوخو
ن الطلبة ٌن ككانت صناعة الوراقة حرفة كثًن مكُب مصر اشتهر كثًن من اٝنطاطٌن كالوراق

الشيخ  زين الدين عبد الٌر٘ناف يوسف بن : ٣نٌن ذاع صيتهم ُب ىذا اجملاؿكالفقهاء كالصوفٌية، ك 
اٌلذم كاف صاحب مدرسة ُب اٝنٌط، ككاف شيخ الٌنساخ كالكتاب ُب ( ـ1442/ھـ845ت )الصائغ 

 .5 عٌدة مدارس بالقاىرة لتعليم اٝنطٌ عصره، كنسخ عٌدة مصاحف كقصائد ِنطٌو كقٌرر ُب
، كاشتغل  بعضهم   باٝنٌط   اٞنشرؽكتأثر اٝنطاطوف ُب اٞنغرب اإلسبلمي  بنظرائهم  ُب 

اٞنشرقي كاٞنغريب مثل ابن مرزكؽ اٝنطيب اٌلذم كاف ٪نسن الكتابة باٝنطٌن معنا
6. 

، كأٌدت رحبلت اٞنغاربة إى ككانت الكتابة العربٌية قد كفدت إى اٞنغرب مع الفآنٌن اٞنسلمٌن
اٞنشرؽ ك ًاطبلعهم على طريقة الكتابة اٞنشرقٌية إى اقتباس كثًن من التقنيات ُب ىذا اجملاؿ، فأقبلوا 
على ترتيب اٜنركؼ اٟنجائٌية مع اختبلؼ يسًن عن اٞنشارقة، كاستعملوا اإلعجاـ مع نقط القاؼ 

                                                 
 .336، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 1
 .211التنسي، تاريخ بين زياف، ص  - 2
 .148ابن مرزكؽ اٝنطيب، اٞنناقب اٞنرزكقية،  - 3
 .243ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 4
 .101-100، ص 3القلقشندم، صبح األعشى، ج – 162، ص 2السخاكم، الضوء البلمع، ج - 5
 .336، ص 2عبد العزيز فيبليل، اٞنرجع السابق، ج - 6
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الٌشكل لبياف اٜنركات اإلعرابٌية بطريقة اٝنليل بن بواحدة من أعلى كالفاء نقطة من أسفل، كاستعملوا 
 .2، كما كانوا يكتبوف أٚناء السور ُب اٞنصاحف ِنٌط الثلث اٞنشرقي1أ٘ند

ككانت الكتب اٞننسوخة توقف كٓنٌبس على اٞنؤٌسسات التعليمٌية   كاٞنساجد  كاٞندارس 
ت بعضها لرتسل إى البقاع اٞنقٌدسة كالٌزكايا كاٝنانقاكات، ككانت تزٌكد هبا اٞنكتبات، ُب حٌن خٌصص

 .3باٜنجاز لوقفها على اٜنرمٌن الشريفٌن أك بالقدس الشريف
 ، مٌكنت حركة النسخ كصناعة الوراقة من توفًن الكتب كاٞنؤلٌفات ُب ٗنيع أصناؼ العلـو
 كتزامن ذلك مع حركة التأليف كغزارة اإلنتاج العلمي لعلماء اٞنغرب اإلسبلمي كاٞنشرؽ على حدٌ 
سواء، كأصبحت مؤلفاهتم تقطع اٞنسافات بٌن اٞنشرؽ كاٞنغرب تبعنا ٜنركة العلماء كرحبلهتم ُب طلب 
العلم، ككذلك حركة التجارة ّنا فيها ْنارة الكتب، ككانت اٞنؤلٌفات تصل من اٞنشرؽ إى اٞنغرب عن 

أنفسهم أك بطلب من  طريق اٞنرٓنلٌن كاٜنجيج كالتجار اٌلذين كانوا يعملوف على اقتنائها من تلقاء
ن بن خلدكف اٌلذم كٌجو إليو الوزير الغرناطي كالٌشاعر ابن زمرؾ ظرائهم، مثلما حدث مع عبد الٌر٘نن

والمرغوب من :" ، ك٣نٌا جاء فيهاـ1389/ھـ789رسالة بأٚناء كتب معٌينة ليقتنيها لو من مصر سنة 
والسفر ...4مكن من كالـ فضالء الوقت و أشياخهم على الفاتحةسيدي أف يبعث لي ما أ

 .5 "...األّوؿ من تفسير أبي حياف، وملّخص إعرابو وكتاب المغني البن ىشاـ
قصب السبق ُب إدخاؿ بعض الكتب غًن اٞنألوفة إى اإلسبلمي كاف لبعض علماء اٞنغرب   ك

/ ھـ845:ت)ن بن ١نمد بن اإلماـ لٌر٘نا عموما مثل ١نمد بن إبراىيم بن عبداٜنواضر اٞنغربية 

اٌلذم أدخل كتاب شامل هبراـ كشرحو على اٞنختصر  كحاشية   التفتازا ي على العضد ( م1442
 .6كشرح ابن ىبلؿ على ابن اٜناجب الفرعي

                                                 
أبػو : انظػر. ، أٌكؿ من استخرج العركض ك ضبط الٌلغػة(ىػ 160ت )بد الٌر٘نن بن أ٘ند البصرم الفراىيدم األزدم ىو أبو ع - 1

١نمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم، دار الفكػػر العػػريب، القػػاىرة، : ، تػػحنزىػػة األلبػػاب فػػي طبقػػات األدبػػاءالربكػػات كمػػاؿ الػػدين األنبػػارم، 
 .51-49، ص 1998

، الشػػركة الوطنيٌػػة للنشػػر كالتوزيػػع، ىػػػ 31-3المصػػاحف عنػػد المشػػارقة و المغاربػػة مػػن ؽ  خطػػوط١نمػػد سػػعيد شػػريفي،  - 2
 .245، ص 1982اٛنزائر، 

 .58اٞنرجع نفسو، ص  - 3
 .456-454، ص 1حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج: انظر. كتب العلماء كاٞنفسركف الكثًن حوؿ تفسًن سورة الفآنة  - 4
 .1091-1090ابن خلدكف، التعريف، ص  - 5
 .221ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 6
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ككاف علماء اٞنغرب يبعثوف بكتبهم لتحٌبس على ركاؽ اٞنغاربة باٛنامع األزىر مثل كتاب 
، كما بعث لساف الدين بن اٝنطيب نسخة من كتابو اإلحاطة لتوقف 1ٌرم اٛندٌ القواعد لئلماـ اٞنق

على أىل العلم ُب خانقاه سعيد الٌسعداء ك اعتمد عليو كثًن من اٞنؤرخٌن كاٞنقريزم كالسيوطي كابن 
 .2دقماؽ كاٜنافظ ابن حجر العسقبل ي

يت عناية العلماء الٌذين كدخلت إى ببلد اٞنغرب خبلؿ الفرتة اٞندركسة عٌدة كتب مشرقية لق
 :عكفوا على دراستها كشرحها كاختصارىا كتدريسها ُب اٞنساجد كاٞندارس كمن أشهر ىذه اٞنؤلفات

 :مختصر ابن الحاجب في فروع الفقو المالكي  -
اٌلذم يعد أٌكؿ من ٗنع  3 (ـ1248/ھـ 646ت )أبو عمرك عثماف بن اٜناجب  الشيخ ألٌفو

ىل اٞنذىب اٞنالكي كببلد اٞنغرب، ككتابو عبارة عن مؤٌلف ٝنص فيو طرؽ أ بٌن فقو اٞنالكٌية ُب مصر
أدخلو إى ببلد اٞنغرب كبًن ، ك 4عٌدد أقواٟنم ُب كٌل مسألة، فجاء كالربنامج للمذىبُب كٌل باب، ك 

مشيخة َناية أيب علي ناصر الدين الزكاكم اٌلذم كاف قد ارٓنل إى مصر كأخذ العلم على أصحاب 
بن  اٜناجب، كنسخ ٢نتصرة، كجاء بو كنشره ببلده، كمن َناية انتقل إى سائر أقطار أيب عمرك 

، كأكب الطلبة على دراستو كقراءتو كتداكلو، حٌّت صار من مصادر الفقو اٞنالكي كأحد 5اٞنغرب
 .6الكتب األساسٌية ُب تدريس العلـو الدينٌية ُب ببلد اٞنغرب بأكملها

                                                 
 .232، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 1
 .289-288، ص 8اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
ىو أبو عمرك عثماف بن عمر بن أيب بكػر بػن يػونس الػدك ي ٍب اٞنصػرم الفقيػو اٞنػالكي الػذائع الصػيت اٞنعػركؼ بػابن اٜناجػب  - 3

ه حاجبنا ألحد األمراء ككاف كرديا، ك اشتغل ابن اٜناجب بالقرآف ُب القاىرة، ٍب تفقو على مػذىب كاف أبو . كاٞنلقب َنماؿ الدين
مالػك كُب العربيٌػة كالقػراءآت كبػرع فيهػػا، ٍبٌ انتقػل إى دمشػق كدرس َنامعهػا، كأكػب عليػػو الطلبػة، ألػف ُب الفقػو اٞنختصػر الفرعػػي 

انظػر . ـ1174/ىػػ 570ـ ك كاف مولده سنة 1248/ىػ 646سكندريٌة سنة توُب باإل. كاألصلي كُب العربٌية كاألدب كالقراءات 
ابػػػن كثػػػًن،  -189ابػػن فرحػػػوف، اٞنصػػػدر السػػابق، ص  -3، ص 2النعيمػػػي الدمشػػػقي، الػػدارس ُب تػػػاريخ اٞنػػػدارس، ج: ترٗنتػػو ُب

، ص 16ء، جالػػػذىيب، سػػػًن أعػػػبلـ النػػػببل -181-180ابػػػن دقمػػػاؽ، نزىػػػة األنػػػاـ، ص  -176، ص 13البدايػػػة ك النهايػػػة، ج
ابن العماد اٜننبلي، شذرات  -423-421، ص 7اٞننهل الصاُب، ج -36، ص 6ابن تغرم بردم، النجـو الزاىرة، ج -492

١نمػػػود زيتػػػوف،  -50-49ابػػػن قنفػػػذ، الوفيػػػات، ص  – ١167نمػػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  -234، ص 5الػػػذىب، ج
 .593-162، ص 2ج حاجي خليفة، كشف الظنوف، -186-185اٞنرجع السابق، ص 

 .808ابن خلدكف، اٞنقٌدمة، ص   -4
-١167نمػػد ٢نلػػػوؼ، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 200الغربيػػين، اٞنصػػػدر السػػػابق، ص  – 809ابػػن خلػػػدكف، اٞنقٌدمػػػة، ص  - 5

 .54ابن قنفذ، الوفيات، ص  – 218
 .99ابن مرمي، اٞنصدر السابق ، ص - 6
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كتابا آخر البن اإلسبلمي  لفركع، تداكؿ علماء ك طلبة اٞنغرب كإضافة إى ىذا اٞنختصر ُب ا
السوؿ كاألمل ُب علمي "اٜناجب ُب األصوؿ كىو ٢نتصره األصلي أك اٞنختصر الكبًن اٞنسٌمى 

 : كاعتنوا بشرحو كدراستو مع اٞنختصر الفرعي، كأىم ما كتب حوٟنما ". األصوؿ كاٛندؿ
كتابنا ضمنو شرحنا ٞنختصر ابن ( ـ1343/ھ743:ت)ن بن اإلماـ ٌر٘نصنف أبو زيد عبد ال -

شرحنا ٞنختصر ابن ( ـ1374/ھ776:ت)، كما أٌلف ابن أيب حجلة التلمسا ي 1اٜناجب ُب الفركع
، كأٌلف أبو عبد اهلل ١نمد بن مرزكؽ اٝنطيب شرحنا البن اٜناجب الفرعي ٚناه 2اٜناجب األصلي

، 4"شرح فرعي ابن اٜناجب"مرزكؽ اٜنفيد  كصنف ابن 3"إزالة اٜناجب على فركع ابن اٜناجب"
كألف ابن زاغو التلمسا ي شرحنا على ٢نتصر ابن اٜناجب الفرعي كبعض األصلي
، كأٌلف سعيد 5

العقبا ي شرحنا على ابن اٜناجب األصلي
شرح بيوع اآلجاؿ " ، كما أٌلف ١نٌمد عبد الكرمي  اٞنغيلي6

، كأٌلف أ٘ند بن ٪ني 8ى فرعي ابن اٜناجبكألف الشيخ السنوسي تعليقا عل 7"من ابن اٜناجب
بغية الطالب ُب شرح "كأٌلف ابن زكرم،. 9الونشريسي تعليقا على ابن اٜناجب الفرعي ُب ثبلثة أسفار

، 11،كأٌلف أبو عبد اهلل اٞنقرم اٛنٌد حاشية على ٢نتصر ابن اٜناجب10"شرح عقيدة ابن اٜناجب
، كصنف ١نمد بن عبد السبلـ 12ُب سفرين"عيشرح ابن اٜناجب الفر :"ن الثعاليبكأٌلف عبد الٌر٘ن
 13"تنبيو الطالب لفهم كبلـ ابن اٜناجب" التونسي كتاب 

 :مختصر خليل -

                                                 
 .126ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 1
 .365ؿ نويهض، اٞنرجع السابق، ص عاد - 2
 .346، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 189ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .355-354، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج – 211اٞنصدر نفسو، ص  - 4
 .43ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  – 104القلصادم، اٞنصدر السابق، ص  - 5
 .٢274نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 106ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 6
 .255ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص - 7
 .١266نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 8
 .١275نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 54ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 9

 .42اٜنفناكم، اٞنرجع السابق، ص  - 10
 .254، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 11
 .70اكم، اٞنرجع السابق، ص اٜنفن - 12
 .٢210نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  - 13
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، 1 (ـ1367/ھ767:ت)ألٌفو الشيخ خليل بن إسحاؽ بن موسى بن شعيب اٞنالكي اٞنصرم      
كصل فيو إى فصل  سنة، كأنٌو 25كىو عبارة عن مصنف ُب الفقو اٞنالكي، كذكر أنٌو بقي ُب تأليفو 

النكاح كباقيو كيًجدى ُب تركتو ُب أكراؽ مسوٌدة فجمعو أصحابو كضموه إى ما ألٌفو فكمل الكتاب
2 . 

كقد دخل ىذا الكتاب إى ببلد اٞنغرب كانتشر كذاع صيتو حٌّت صار من الكتب اٞنعتمدة ُب 
 .ة كالرسالة البن أيب زيدتدريس العلـو الدينٌية إضافة إى اٞنوطأ ك٢نتصر ابن اٜناجب كاٞندكن

كقد أثىن عليو علماء اٞنغرب عاٌمة، كألٌفوا عليو الشركح كالتعاليق حٌّت بلغت ستٌن تعليقنا بٌن 
 .3شرح كحاشية

اٞننزع النبيل ُب :" كمن العلماء الٌذين اىتموا بدراستو كشرحو ابن مرزكؽ اٜنفيد اٌلذم ألٌفو عليو
، كأبو 5"إيضاح السبيل ُب بيوع آجاؿ خليل"لي الذم صٌنفكعبد الكرمي اٞنغي 4"شرح ٢نتصر خليل

 .6الذم أدخلو إى فاس( ـ1415/ھـ818ت )عبد اهلل ١نمد بن عمر بن الفتوح التلمسا ي 
 
 : كتاب تنقيح الفصوؿ في األصوؿ  -

/ ھـ684:ت)ألٌفو شهاب الدين أبو العٌباس أ٘ند بن إدريس القراُب الصنهاجي اٞنصرم 

ب ُب مقدمات كقواعد علم األصوؿ، كقد   لقي   عناية علماء   اٞنغرب  ، كىو كتا7(م1286
األكسط كألٌفوا عليو الشركح كأصبح مقٌررنا ُب برنامج تدريس العلـو الدينٌية

8. 
 :أليفة ابن مالك في الّنحو -

                                                 
 364، ص 2الزركلػي، األعػبلـ، ج – 96ابػن مػرمي، اٞنصػدر السػابق، ص  – 196، ص 1ابن العراقي، اٞنصدر السػابق، ج -1
 .  ١223نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  –
 .100ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 2
 .99السابق، ص  ابن مرمي، اٞنصدر - 3
 .211ابن مرمي، نفسو، ص  - 4
 .255ابن مرمي، نفسو، ص  - 5
 .264ابن مرمي، نفسو، ص  - 6
، 1الزركلػػي، األعػػبلـ، ج – 499، ص 1حػػاجي خليفػػة، كشػػف الظنػػوف، ج – ١188نٌمػػد ٢نلػػوؼ، اٞنصػػدر السػػابق، ص  - 7

 .90ص 
القلصػػادم، اٞنصػػدر السػػابق، ص  –. 222السػػابق، ص  ابػػن مػػرمي، اٞنصػػدر – ١121نمػػد بوشػػقيف، اٞنرجػػع السػػابق، ص  - 8

87 ،100. 
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ابن ألٌفها الشيخ العبلٌمة ٗناؿ الدين أيب عبد اهلل ١نٌمد بن عبد اهلل الطائي اٛنيا ي اٞنعركؼ ب
، كىي عبارة عن مقٌدمة ٗنع فيها مقاصد الٌلغة العربٌية 1 (م1273/ ھـ672:ت)مالك النحوم 

 :كٚناىا اٝنبلصة ك اشتهرت باأللفٌية ألهٌنا نظمت ُب ألف بيت ُب الٌرجز كمطلعها
 

 2أ٘ند ريٌب اهلل خًن مػػػالك قاؿ ١نمد ىو ابن مػػػالك   
 .دريس آداب الٌلغة العربٌية بالبلدينك أصبحت ىذه األلفية من اٞنقٌررات ُب ت

شرح ابنو بدر : كمنها اإلسبلميكاٞنغرب  ببلد اٞنشرؽكقد أٌلفت عٌدة شركح عليها ُب كٌل من 
، ككتب على ىذا الشرح عٌدة حواشي منها حاشية 3 (م1286/ ھـ686ت )الٌدين أيب عبد اهلل ١نٌمد 

، كتعليقا 4 (م1417/ ھ819ت ) حاشية للشيخ عز الدين ١نٌمد بن أيب بكر بن ٗناعة الكنا ي
: ت)كشرح العبلمة  تقي الدين الشمين . 5 (ـ1505/ ھ911ت )للشيخ جبلؿ الدين السيوطي 

، كشرح أيب عبد اهلل ١نمد 7 (ـ1315/ ھ715ت )، كشرح أيب حياف النحوم 6 (م1470/ ھ872
ابن مالك انتهى  ٚناه إيضاح اٞنسالك على ألفٌية 8 (ـ1439/ھ842ت )بن أ٘ند بن مرزكؽ اٜنفيد 

فيو إى ًاسم اإلشارة أك اٞنوصوؿ ُب ٠نلد، كما أٌلف ٠نلدا ُب شرح شواىد شرٌاحها إى باب كاف 
 .9كأخواهتا، كما أٌلف أرجوزة ُب اختصار األلفٌية

 :تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد في الّنحو -
و، كاعتىن بو العلماء البن مالك صاحب األلفٌية، كىو عبارة عن كتاب جامع ٞنسائل الٌنح 

كصٌنفوا لو شركحنا
 .11، مثل شرح ابن مرزكؽ اٜنفيد10

                                                 
 .339، ص 5ابن العماد، شذرات الذىب، ج - 1
 .151، ص 1حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج - 2
 .151اٞنصدر نفسو، ص  - 3
 .152حاجي خليفة، نفسو، ص  - 4
 .152نفسو، ص  - 5
 .152نفسو، ص  - 6
 .152نفسو، ص  - 7
 .153، ص 1الظنوف، ج حاجي خليفة، كشف - 8
 .211ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 9

 .405، ص 1حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج - 10
 .211ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 11
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 :  مغني اللبيب من كتب األعاريب أو المغني البن ىشاـ -
ىو كتاب ُب علـو الٌلغة العربٌية كالٌنحو، كقد أثىن عليو عبد الٌر٘ناف بن ( ـ1360/ھ761ت )

ل إلينا باٞنغرب ٟنذا العهد من تأليف رجل مثل ما كص: " خلدكف كثًننا  كقاؿ عن مؤلفو ابن ىشاـ
من أىل صناعة العربٌية من أىل مصر يعرؼ بابن ىشاـ، ظهر من كبلمو أنٌو استوى على غاية ملكة 

كأىل طبقتهما، لعظم ملكتو كما أحاط بو من  2كابن جين 1تلك الصناعة، مل ٓنصل إاٌل ليسبويو 
 .3"ك حسن تصرفو فيو وأصوؿ ذلك الفن كتفاريع

ككصل إلينا باٞنغرب ٟنذه العصور ديواف من مصر منسوب إى : " كأضاؼ ُب موضع آخر
كتكٌلم على اٜنركؼ . ٗناؿ الدين بن ىشاـ من علمائها استوَب فيو أحكاـ اإلعراب ٠نملة كمفصلة

       .   كاٞنفردات كاٛنمل، كحذؼ ما ُب الصناعة من اٞنتكٌرر  ُب  أكثر أبواهبا كٚناه اٞنغين ُب اإلعراب
ك أشار إى نكت إعراب القرآف كٌلها كضبطها   بأبواب كفصوؿ كقواعد انتظمت سائرىا  فوقفنا منو 
على   جم   يشهد   بعلٌو قدره ُب ىذه الٌصناعة ككفور بضاعة منها، ككأنٌو ينحو ُب طريقتو منحى 

من ذلك بشيء عجيب داٌؿ ٥ناة أىل اٞنوصل اٌلذين اقتفوا أثر ابن جيٌن كاتبعوا مصطلح تعليمو، فأتى 
 .4"على قٌوة  ملكتو ك ًاٌطبلعو

كأصبح ىذا الكتاب من اٞنقٌررات األساسٌية لتدريس علـو الٌلغة العربٌية ُب اٞنؤٌسسات التعليمٌية 
 .باٞنغرب اإلسبلمي

 :البردة للبوصيري -
، كىػػػػي عبػػػػارة عػػػػن نظػػػػم ُب مػػػػدح 5 (م1296/ ھ 695ت )ألٌفهػػػػا شػػػػرؼ الػػػػٌدين البوصػػػػًنم  

خاٌصػػة ذكم اٞنيػػوؿ الصػػوفٌية بشػػرحها، مثػػل  بػػبلد اٞنغػػربسػػوؿ صػػٌلى اهلل عليػػو كسػػٌلم، كاىػػتم علمػػاء الرٌ 
أنػػػػس الوحػػػػدة ُب شػػػػرح " ابػػػػن مػػػػرزكؽ اٝنطيػػػػب، كشػػػػرح أيب القاسػػػػم اٞنػػػػاجرم الزمػػػػورم اٞنسػػػػمى شػػػػرح 
سػػعيد ، كشػػرح 6، كشػػرح عبػػد الػػر٘نن بػػن خلػػدكف الػػذم أثػػىن عليػػو لسػػاف الػػدين بػػن اٝنطيػػب"الوحػػدة

                                                 
األنبػارم، اٞنصػدر السػابق،  –( ھ 194ت )أبو بشر عمرك بػن عثمػاف بػن قنػرب فارسػي األصػل، نشػا بالبصػرة كبػرع ُب الٌنحػو - 1

 .65-60ص 
األنبارم، اٞنصدر السابق، ص  –( ھ 392ت )و عثماف بن جين كاف من حذاؽ أىل األدب كأعلمهم بالنحو كالتصريف أب - 2

287-288 . 
 .1022ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 3
 .1059ابن خلدكف، اٞنقدمة، ص  - 4
 .432، ص 5ابن العماد، شذرات الذىب، ج - 5
 .535-534اٞننو ي، كرقات، ص ص  - 6
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، كما أٌلف ابن مػرزكؽ اٜنفيػد ثبلثػة شػركح عليهػا ىػي الشػرح األكػرب 1 (ـ1408/ھ 811ت )با ي العق
االسػػتيعاب ٞنػػا فيهػػا مػػن " كاألكسػػط، كاألصػػغر اٞنسػػمى 2"إظهػػار صػػدؽ اٞنػػودة ُب شػػرح الػػربدة"اٞنسػػمى 

 .4(ـ1432/ىػ836ت )، كشرح ١نمد األنصارم السبيت 3"البياف كاإلعراب
  :األمل في المنطق الجمل في مختصر نهاية -

نزيل مصر، كقد ( م1247/ ھ 646 ت)حملمد بن نامارك بن عبد اٞنلك اٝنو٤ني الشافعي 
شرح ابن قنفذ القسنطيين : ، كمنها5أٌلف عليو علماء اٞنغرب اإلسبلمي الكثًن من الشركح

ت )، كشرح أيب الفضل اٞنشذايل البجائي 6"إيضاح اٞنعا ي كتبياف اٞنبا ي"اٞنسمى
 .١8نمد بن عبد الكرمي اٞنغيلي، كشرح 7(ـ1462/ىػ865

 :حكم ابن عطاء اهلل السكندري -
تلميػػػػذ الشػػػػيخ أيب ( ـ1309/ھ709 ت)ألٌفهػػػػا تػػػػاج الػػػػٌدين أ٘نػػػػد بػػػػن عطػػػػاء اهلل السػػػػكندرم  

اٜنسػػػػن الشػػػػاذيل ك أيب العبٌػػػػاس اٞنرسػػػػي، كىػػػػي عبػػػػارة عػػػػن أقػػػػواؿ منثػػػػورة ُب التصػػػػٌوؼ لشػػػػيوخ الطريقػػػػة 
إضػافة إى شػرحها البػن عبٌػاد الرنػدم  اإلسػبلميمػن اٞنقػٌررات الدراسػٌية بػاٞنغرب الشػاذلٌية، ك أصػبحت 

 .٣9نثل الطريقة الشاذلٌية باألندلس( ـ1392/ھ792ت )
إ٩نابنػػا علػػى تطػػور العلػػـو  اإلسػػبلميكقػػد انعكػػس دخػػوؿ ىػػذه الكتػػب كغًنىػػا إى بػػبلد اٞنغػػرب 

رات اٌليت علػى طػبلب العلػم دراسػتها، فإهٌنػا كانػت مػن الدينٌية ك الٌلغويٌة ك العقلٌية، كٞنا صارت من اٞنقرٌ 
علػى اٞنغػرب كاٞنشػرؽ  أبرز الوسائل الٌػيت سػا٨نت ُب ٕنتػٌن الػركابط العلميٌػة كاٞنعرفيٌػة لػدل طلبػة كعلمػاء 

 .حد سواء كتركت آثارنا ُب توحيد اٞنعارؼ كطرؽ البحث كالتأليف

                                                 
 .106رمي، اٞنصدر السابق، ص ابن م - 1
 .354، ص 6اٞنقرم، نفح الطيب، ج - 2
 .210ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 3
 .279، ص 7السخاكم، الضوء البلمع، ج - 4
 –راجع أيضػا منػاظرة  – 602، ص 2حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج – 469، ص 16الذىيب، سًن أعبلـ النببلء، ج - 5

 .اٞنغيلي للسيوطي
 .206، ص 7ٞنقرم، نفح الطيب، جا - 6
 .401، ص 2حركات، اٞنرجع السابق، ج - 7
 .١274نمد ٢نلوؼ، اٞنصدر السابق، ص  – 256-255ابن مرمي، اٞنصدر السابق، ص  - 8
 .675، ص 2حاجي خليفة، كشف الظنوف، ج - 9
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أيضػػا  ُب انتقػػاؿ األفكػػار اٞنشػػرقية إى اٞنغػػرب كقػػد أثػػر ىػػذا التبػػادؿ العلمػػي مػػن خػػبلؿ اٞنؤلفػػات       
كانتقاؿ األفكار اٞنغربية إى اٞنشرؽ، كىو أٚنػى ْنسػيد للتمػازج الفكػرم ككحػدة التصػور ُب مسػألة بنػاء 
الثقافػػة اإلسػػبلمية اٞنوحػػدة، حيػػث كػػاف الطالػػب أك العػػامل ينتقػػل بػػٌن اٜنواضػػر اٞنغربيػػة كاٞنشػػرقية كال٩نػػد  

التدريس أك التحصيل العلمي أك نظم اإلجازة، بل أف مسألة االستزادة مػن  كبًن االختبلؼ ُب مناىج
العلم مل تكن تعيقها غًن بعد اٞنسافات الػيت مل ٓنػل دكف الوصػوؿ إى مصػادر العلػـو ُب القػاىرة كمكػة 
كاٞندينػة كدمشػػق، كتػػونس كتلمسػاف كفػػاس، إضػػافة إى الظػركؼ السياسػػية اٞنرتديػػة الػيت مل ٓنػػل أيضػػا ُب 

ٓنقيػػق االزدىػػار الفكػرم ُب العػػامل اإلسػػبلمي، كمػا أف التنػػوع اٞنػػذىيب كالفكػرم كالعقػػدم قػػد زاد  سػبيل
 من الرغبة ُب اٞنناظرة بٌن العلماء من أجل االنتصار ٞنذاىب
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لك إف العبلقات بٌن دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ ُب عصر اٞنماليك ىي تواصل لذ    
الرتابط التار٫ني الذم مشل األقطار اإلسبلمية منذ الفتح اإلسبلمي بعدما صار الدين كاحدا كاٝنطر 

 .مشرتكا كاٞنصًن كاحدا
ـ 13/ككاف سقوط دكلة اٞنوحدين باٞنغرب اإلسبلمي ُب النصف األكؿ من القرف السابع اٟنجرم     

ل أقطارىا، فظهرت دكؿ مستقلة ىي إيذانا بانقسامات سياسية كفوضى مشلت ببلد اٞنغرب ُب ك
الدكلة اٜنفصية ُب اٞنغرب األدىن كدكلة بين عبد الواد الزيانية باٞنغرب األكسط كدكلة بين مرين باألقصى 
كالدكلة النصرية ّنا تبقى للمسلمٌن ُب اٛنزء اٛننويب من شبو جزيرة األندلس، فضبل عن بعض 

 .رب األقصى، كإمارة سكسيوة قرب مراكشاإلمارات الصغًنة مثل إمارة سبتة مشاؿ اٞنغ
ىذا الرتدم كاالنقساـ السياسي قد كلد صراعا داخليا مستمرا بٌن القبائل اليت كانت تسعى إى   

الزعامة كتأسيس اإلمارات، ككانت الدكلة الزيانية ُب كسط ىذا الصراع ما جعلها ٔنتفي من الوجود ُب  
كاٞنرينية فكانتا من القوة ما مكنهما من إعبلف اٝنبلفة كثًن من األحياف، أما الدكلتاف اٜنفصية 

بالنسبة لسبلطٌن تونس، كتزعم اٛنهاد ُب األندلس كالسعي إى توحيد اٞنغرب اإلسبلمي ٓنت راية 
 . كاحدة بالنسبة لسبلطٌن فاس

ت أما باٞنشرؽ اإلسبلمي فقد برزت دكلة اٞنماليك اليت تزعمت اٜنرب ضد النصارل كاٞنغوؿ، كاستحق
،  م14-13/بكل جدارة لقب أقول دكلة ُب العامل اإلسبلمي خبلؿ القرف السابع كالثامن اٟنجريٌن

 .كما ًب نقل مقر اٝنبلفة العباسية إى القاىرة عاصمة اٞنماليك بعد سقوط بغداد
كارتبطت دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي مع الدكلة اٞنملوكية بعبلقات دبلوماسية، كمل تتوقف اٞنراسبلت      
، ككانت مواضيعها ٢نتلفة بٌن هتنئة أك طلب كساطة م15-13/ھـ9-7يلة الفرتة اٞنمتدة بٌن القرنٌن ط

 .أك دعم كتدخل، أك توصية باٜنجيج
كٞنا كانت الدكلتاف اٜنفصية كاٞنرينية ٨نا األكثر تأثًنا باٞنغرب اإلسبلمي فقد اعتىن  اٞنماليك       

لزيانيٌن الذين مل تسجل لنا  اٞنصادر الكثًن من بالتواصل السياسي معهما على خبلؼ من ا
 .اٞنراسبلت الصادرة عن ديواف إنشائهم إى اٞنماليك

أما بنو نصر فقد كاف ىدفهم من التواصل مع اٞنماليك ىو طلب الدعم اٞنادم كالعسكرم من أجل 
 .ٔنليصهم من اٝنطر النصرا ي

 -13/ھـ9 -7 القرفبلؿ الفرتة اٞنمتدة من أما من الناحية الثقافية فقد شهد اٞنغرب اإلسبلمي خ
، نشاطا ثقافيا ملحوظا ٣نيزة اىتماـ السبلطٌن بالعلم كالعلماء كتقرهبم ألىل الثقافة من ٢نتلف م15
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األقطار كاستقدامهم إى العواصم لتدعيم اٟنيئة العلمية  كإفادة الطلبة، كما ازدىرت حركة إنشاء 
ساجد كمدارس ُب ٢نتلف اٞندف اٞنغربية، كقد ٔنرج من ىذه اٞنؤسسات التعليمية تبعا لذلك من م

اٞنؤسسات الكثًن من العلماء الذين ذاع صيتهم باٞنغرب كاٞنشرؽ ُب ٢نتلف العلـو الدينية كاإلنسانية 
 .كاالجتماعية كالعقلية

مي، ما أما باٞنشرؽ فكانت عاصمة اٞنماليك القاىرة اٞنركز الثقاُب كالعلمي األكؿ ُب العامل اإلسبل 
جعلها مقصدا للطلبة من ٢نتلف البلداف اإلسبلمية، كقد اىتم السبلطٌن اٞنماليك باٞننجزات العلمية، 
فأكثركا من إنشاء اٞنساجد كاٞندارس كاٝنوانق كالبيمارستانات، كاليت كانت تؤدم عدة كظائف خاصة 

عليها األمواؿ بسخاء نظرا التعليم، ككاف ٟنذه اٞنؤسسات طاقم يسًنىا كفق شركط معينة ككانت تنفق 
لوفرة اٞنداخيل اٞنالية من عائدات التجارة الدكلية كْنارة العبور، ذلك ما مكن الطلبة من التفرغ التاـ 

 .للعلم كاالستفادة من أعبلـ العلماء اٞنصريٌن ُب شّت العلـو النقلية كالعقلية
شرؽ كاف متوازيا خاصة خبلؿ القرف كالذم ٬نكن قولو أف االزدىار الثقاُب باٞنغرب اإلسبلمي كاٞن 

، ما جعل من عواصم دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي تونس كتلمساف كفاس مراكز جذب م14/الثامن اٟنجرم
 .ثقاُب
كما توطدت العبلقات بشكل أكرب عن طريق الرحلة بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، كقد كانت الرحلة ُب       

رت لطبلب اٞنغرب اإلسبلمي كمكنتهم من لقاء طلب العلم كرحلة اٜنج من الفرص الثمينة اليت توف
اٞنشايخ كالعلماء كنسج العبلقات فيما بينهم، كأتاحت ٟنم فرصة االطبلع على علـو كمناىج 

 .اٞنشارقة
ىذا كأتاح توفر مصر على بعض اٞننشآت اليت خصصت للمغاربة على أراضيها، خاصة ركاؽ    

علم ُب جو ميزه كجود عدة طلبة من عدة أقطار إسبلمية اٞنغاربة باٛنامع األزىر، من التفرغ لطلب ال
 .ُب مكاف كاحد ما سهل عملية التواصل الثقاُب كالتبادؿ العلمي

كما ساىم العلماء الذين ارٓنلوا من اٞنغرب اإلسبلمي إى مصر كالشاـ كاٜنجاز، أك الذين ارٓنلوا       
بعضهم البعض ُب اٞنؤسسات التعليمية  من اٞنشرؽ إى اٞنغرب اإلسبلمي ُب نسج عبلقات قوية مع

 .اليت انتشرت باٞندف اٞنملوكية خاصة القاىرة كدمشق كالقدس كمكة كاٞندينة
لقد أنتج االتصاؿ الثقاُب بٌن اٞنغاربة كاٞنشارقة عدة مظاىر كآثار ُب اٛنوانب الدينية كالركحية       

قات الثقافية بظبلٟنا على اٜنياة الركحية، فعم كما ألقت العبل. كالعلمية كالفنية، فانتشر اٞنذىب السين
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التصوؼ القطرين، كأصبح من مظاىر اٜنياة الدينية، كانتشرت تعاليم الطرؽ الصوفية اليت بدأت تظهر 
 .ّنصر كانتقلت إى اٞنغرب اإلسبلمي عن طريق الرحلة بٌن البلدين، خاصة الطريقة الشاذلية

ألكفر فيما ٫نص مظاىر العبلقات الثقافية بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، كنالت اٛنوانب العلمية النصيب ا      
حيث كاف التأثر كالتأثًن متبادال بٌن العلماء ُب مناىج كأساليب التعليم، كما تبادلوا الكتب 

ككانت اٞنناظرات العلمية من أبرز اٞنظاىر . كاٞنصنفات الّت أصبحت من اٞنقررات الدراسية بالبلدين
 . ا العبلقات الثقافية، حيث أتاحت الفرصة لتقييم اٞنستول العلمي لعلماء البلديناليت ْنلت من خبلٟن

إف التواصل الثقاُب بٌن اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ، كاف لو أبعاد إ٩نابية على اٛنوانب اليت         
لعلم كاف يشملها النشاط الثقاُب ُب العصور الوسطى، أم اٛنوانب العلمية، حيث استفاد أىل ا

كالثقافة من إنتاج بعضهم البعض ُب عملية أخذ كعطاء علمي، كساىم ذلك ُب تشكيل معامل الوحدة 
                                              .                                                                                                            اإلسبلمية بٌن البلداف اإلسبلمية، خاصة ُب اٛنانب الثقاُب
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 القرنين  ومصر والشاـ خالؿاإلسالمي في المغرب الحكاـ من السالطين والخلفاء  جداوؿ
 ـ31-31/ىػ7-9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (1)رقم  جدوؿ

  دولة بني أبي حفصسالطين 

 التاريخ الهجري السالطين أسماء
التاريخ 

 الميالدي

 3223 611/638 أبو محمد عبد الواحد

 3239 637 أبو زكريا يحيى األوؿ

 3277 671 أبو عبد اهلل محمد المستنصر

 3279 678 كريا يحيى الثاني الواثقأبو ز 

 3281 683 أبو إسحاؽ إبراىيم األوؿ

 3283 681 الدعي أحمد بن مرزوؽ بن عمارة

 3291 693 أبو حفص

 3119 719 أبو عبد اهلل محمد أبو عصيدة

 3119 719ربيع اآلخر  27 أبو يحيى أبو بكر الشهيد 

 3133 733 أبو البقاء خالد األوؿ

 3137 737 يا األوؿ بن اللحيانيأبو يحيى زكر 

 3138 738 أبو عبد اهلل محمد أبو ضربة

 3137 737 أبو بكر
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 3136 737 (للمرة األولى)أبو حفص عمر 

 أبو العباس أحمد
747 

3137 

 3137 738 (للمرة الثانية)أبو حفص عمر 

 3137/3111 738/711 استيالء أبي الحسن المريني على إفريقية

 3113 713 حمد الفضلأبو العباس أ

 3169 771 أبو إسحاؽ إبراىيم الثاني

 3171 772 أبو البقاء خالد الثاني

 3193 796 أبو العباس أحمد

 3313 817 أبو فارس عبد العزيز

 3311 819 أبو عبد اهلل محمد السادس المنتصر

 3388 893 أبو عمرو عثماف

 3389 891 أبو زكريا يحيى الثالث

 3389 891 عبد المؤمن

 3393 899 أبو يحيى زكريا الثاني

 3126 912 أبو عبد اهلل محمد الخامس
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 (2)رقم  جدوؿ

  دولة بني عبد الواد الزيانية سالطين 

 التاريخ الهجري السالطين أسماء
التاريخ 

 الميالدي

 3211/3282 611/683 أبو يحيى يغمراسن بن زياف

 3111 711 أبو سعيد عثماف األوؿ بن يغمراسن

 3117 717 أبو زياف محمد بن عثماف األوؿ

 3138 738 أبو حمو موسى بن عثماف األوؿ

 3117 717 أبو تاشفين عبد الرحمن األوؿ

 3112 711 أبو سعيد عثماف الثاني

 3119/3189 761/793 أبو حمو موسى الثاني 

 3192 791 أبو ثاشفين عبد الرحمن الثاني

 3191 796 شفين الثانيأبو ثابت يوسف بن أبي تا

 3193 797 أبو الحجاج يوسف بن أبي حمو الثاني

 3199 813 أبو زياف الثاني عبد الرحمن بن أبي حمو الثاني

 3312 813 أبو محمد عبد اهلل األوؿ بن أبي حمو الثاني

 3333 831 أبو عبد اهلل محمد األوؿ ابن خولة 

 3332 833 عبد الرحمن الثالث

 بي حمو الثاني السعيد بن أ
814 

3332 
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 3323 827 (للمرة األولى)أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو 

 3328 813 (للمرة األولى)أبو عبد اهلل محمد الثاني ابن الحمراء 

 3311 811 (للمرة الثانية)أبو مالك عبد الواحد 

 3313 813 (للمرة الثانية)أبو عبد اهلل محمد الثاني 

 3362 866 العاقل بن أب حمو الثانيأبو العباس أحمد 

 3368 871 أبو عبد اهلل محمد الثالث المتوكل

 3111 931 أبو عبد اهلل محمد الرابع الثابتي

 3136 922 أبو عبد اهلل محمد الخامس بن محمد الثابتي

 3137 921 (للمرة األولى)أبو حمو الثالث بن محمد الثابتي 

 3123 923 أبو زياف أحمد الثالث

 3128 913 (للمرة الثانية)أبو حمو الثالث بن محمد الثابتي 

 3131 937 عبد اهلل بن أبي حمو بن محمد الثابتي

 3132 939 (للمرة األولى)أبو زياف أحمد الثاني بن عبد اهلل الثاني 

 3132 939 أبو عبد اهلل محمد بن أبي حمو

 3111 917 (الثانيةللمرة )أبو زياف أحمد الثاني بن عبد اهلل الثاني 

 3113 962 الحسن بن عبد اهلل الثاني الزياني
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 (3)رقم  جدوؿ

  دولة بني مرينسالطين 

 التاريخ الهجري السالطين أسماء
التاريخ 

 الميالدي

 3237/3231 631/617 أبو محمد عبد الحق المريني

 3233 632 أبو معروؼ محمد بن عبد الحق

 3239 637 قأبو يحيى أبو بكر بن عبد الح

 3286 681 أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق

 3117 717 أبو يعقوب يوسف الناصر بن يعقوب

 3118 718 أبو ثابت عامر بن يوسف

 3131 731 أبو الربيع سليماف بن يوسف

 3113 713 أبو سعيد عثماف بن يعقوب

 3138 736 أبو الحسن علي بن عثماف

 3118 718 أبو عناف فارس بن علي

 3118 718 أبو زياف السعيد محمد بن فارس

 3119 719 أبو يحيى أبو بكر بن فارس

 3163 763 أبو سالم إبراىيم بن علي

 3166 767 محمد بن يعقوب

 أبو فارس عبد العزيز بن علي
774 

3172 
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 3171 771 أبو زياف السعيد محمد بن عبد العزيز

 3183 786 أبو العباس أحمد بن إبراىيم

 3187 789 ارس موسى بن فارس أبو ف

 3191 796 أبو العباس أحمد بن أحمد

 3196 798 أبو فارس عبد العزيز بن أحمد

 3198 811 أبو عامر عبد اهلل بن أحمد

 3321 821 أبو سعيد عثماف بن أحمد

 3328 811 أبو محمد عبد الحق بن عثماف

 3361 869 أبو محمد عبد الحق

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 (4)رقم  جدوؿ

 بني األحمر في األندلسسالطين 

 التاريخ الهجري السالطين أسماء
التاريخ 

 الميالدي

 3212 629 الغالب باهلل محمد بن يوسف بن محمد بن نصر بن األحمر األوؿ
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 3271 672 محمد الفقيو الثاني

 3112 713 محمد الثالث المخلوع

 3119 718 نصر بن محمد 

 3133 731 ؿأبو الوليد بن فرج إسماعيل األو 

 3121 721 محمد بن إسماعيل الرابع

 3111 711 أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل األوؿ

 3113 711 (للمرة األولى)الغني باهلل محمد بن يوسف األوؿ 

استولى على الحكم في عهده صهره محمد بن )إسماعيل الثاني 

 (إسماعيل

762 3163 

 3192 793 (للمرة الثانية)الغني باهلل 

 3191 791 بو الحجاج يوسف الثاني بن محمد الخامس  أ

 3318 831 الغني باهلل محمد السادس بن يوسف الثاني 

 3337 821 يوسف الثالث

 3313 818 أبو عبد اهلل محمد السابع بن يوسف الثالث

 سعد بن إسماعيل النصري
868 

3363 

 3382 887 (للمرة األولى)أبو الحسن علي بن سعد بن إسماعيل 

 3381 888 (للمرة األولى)أبو عبد اهلل محمد 

 3381 891 (للمرة الثانية)أبو الحسن علي بن سعد بن إسماعيل 

 3387 892 أبو عبد اهلل الزغل
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 3393/3392 897 (للمرة الثانية)أبو عبد اهلل محمد 

 

 (5)رقم  جدوؿ

 سالطين المماليك البحرية 

 التاريخ الهجري السالطين أسماء
ريخ التا

 الميالدي

 3211 638 أيبكالمعز لدين اهلل 

 3217 611 المنصور نور الدين علي بن المعز

 3219 617 المظفر سيف الدين قطز

 3261 618 الظاىر ركن الدين بيبرس

 3277 676 السعيد ناصر الدين محمد بركة خاف بن بيبرس

 3279 678 العادؿ بدر الدين سالمن بن بيبرس

 3279 679 لدين قالووفالمنصور سيف ا

 3291 689 صالح الدين خليل بن قالووف األشرؼ

 3292 691 الناصر ناصر الدين محمد بن قالووف

 3293 693 العادؿ زين الدين كتبغا

 3296 696 المنصور حساـ الدين الجين

 3298 698 (سلطنتو الثانية)الناصر ناصر الدين محمد بن قالووف 

 3118 718 الجاشنكير( الثاني)رس المظفر ركن الدين بيب
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 3119 719 (سلطنتو الثالثة)الناصر ناصر الدين محمد بن قالووف 

 بكر بن الناصر محمد أبوالمنصور سيف الدين 
741 

3133 

 3133 732 عالء الدين كجك بن الناصر محمد األشرؼ

 3132 732 الناصر شهاب الدين احمد بن الناصر محمد

 3132 731 بن الناصر محمد إسماعيلالصالح عماد الدين 

 3131 736 الكامل سيف الدين شعباف بن الناصر محمد

 3136 737 المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد

 3137 738 الناصر ناصر الدين بدر الدين الحسن بن الناصر محمد

 3113 713 (سلطنتو الثانية)الصالح صالح الدين بن الناصر محمد 

 3113 711 (سلطنتو الثانية)صر الدين بدر الدين الحسن بن الناصرالناصر نا

المنصور صالح الدين محمد بن سيف الدين حاجي بن الناصر 

 محمد

جمادي 9

 761االخر

3163 

 ناصر الدين زين الدين شعباف بن حسن بن الناصر محمد األشرؼ
 764شعباف 15

3163 

 778ذي القعدة  الناصر بن محمد المنصور عالء الدين علي بن شعباف بن حسين بن
3176 

الصالح صالح الدين زين الدين حاجي بن شعباف بن حسين بن 

 الناصر محمد

781 3183 

 

 (6)جدوؿ رقم 
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 الجراكسة/  سالطين المماليك البرجية
التاريخ  التاريخ الهجري السالطين أسماء

 الميالدي

 3182 783 الظاىر سيف الدين برقوؽ

 3188 793 (سلطنتو الثانية)شعباف الصالح حاجي بن 

 3189 792 (سلطنتو الثانية)الظاىر سيف الدين برقوؽ 

 3198 813 السادات فرج أبوالناصر ناصر الدين 

 المنصور عبد العزيز علي
 808 األوؿربيع  26

3311 

 (سلطنتو الثانية)الناصر ناصر الدين فرج 
 808 اآلخرجمادي  5

3311 

 تعين باهلل العباسيالخليفة العادؿ المس
 815شواؿ  15

3332 

 النصر شيخ المحمودي أبوالملك المؤيد 
 815 اآلخرجمادي  20

3332 

 824محـر  المظفر بن المؤيد شيخ
3323 

 824شعباف  الفتح ططر أبوالظاىر سيف الدين 
3323 

 824ذي الحجة  الصالح ناصر الدين محمد بن ططر
3323 

 شرؼ سيف الدين برسباياأل
825 

3323 

 العزيز جماؿ الدين يوسف بن برسباي
841 

3318 



- 317 - 

 

 الظاىر سيف الدين جقمق
842 

3318 

 المنصور فخر الدين عثماف بن جقمق
 857محـر 11

3311 

 شرؼ سيف الدين إيناؿاأل
 857 األوؿربيع 13

3311 

 المؤيد شهاب الدين احمد بن إيناؿ
 865جمادى االوؿ 14

3363 

 3363 861رمضاف 39 الظاىر سيف الدين خشقدـ

 1467 872 األوؿربيع 4 الظاىر سيف الدين بلباي

 1467 872 األوؿجمادى  الظاىر تمربغا

 1467 872رجب  سيف الدين قايتباي األشرؼ

 1495 901 الناصر محمد بن قايتباي

 1498 904 شرفيالظاىر قانصوه األ

 1499 905 شرؼ جاف بالطاأل

 1500 906 اآلخرجمادى  شرفيشرؼ طوماف باي قانصوه األاأل

 1500 906شواؿ  شرؼ قانصوه الغورياأل

 1517 923 شرؼ طوماف باي الثانياأل
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 (7)جدوؿ رقم 

 سالطين المماليك البحرية  في عهدمصر بالخلفاء العباسيوف 
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري سماء الخلفاءأ

 3263 619 القاسم احمد المستنصر باهلل أبو

 3262 661 لحاكم بأمر اهلل احمد بن الخليفة الراشد باهللا

 3112 713 الربيع أبوالمستكفي باهلل 

 3119 731 بن المستمسك باهلل بن المستكفي إبراىيمالواثق باهلل 

 3131 733 احمد بن المستكفي باهلل( الثاني)الحاكم بأمر اهلل 

 3112 711 بكر بن المستكفي باهلل أبوالمعتضد باهلل 

 3162 761 عبد اهلل أبوالمتوكل على اهلل محمد 

 3177 779 األوؿربيع  يحيى زكريا المعتصم أبوالواثق باهلل 

 (8)جدوؿ رقم 

 الخلفاء العباسيوف في مصر على عصر سالطين المماليك البرجية 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الخلفاء أسماء

 3182 781 إبراىيمواثق باهلل عمر بن ال( الثاني)الواثق باهلل 

 3186 788 المعتصم باهلل زكريا

 3188 793 (للمرة الثانية)المتوكل 

 3311 818رجب  المستعين باهلل عباس بن المتوكل

 3332 831 (للمرة الثالثة)المتوكل 
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 3331 836ذي الحجة  (الثاني)المعتضد باهلل داود 

 3333 831 ألوؿاربيع  (الثاني)المستكفي باهلل سليماف 

 3313 811محـر  القائم بأمر اهلل حمزة

 3313 819رجب  المستنجد باهلل يوسف

 3379 883محـر  بن يوسف بن المتوكل( الثاني)المتوكل على اهلل عبد العزيز 

 3397 911صفر  المستمسك باهلل يعقوب

 3118 933 بن المستمسك( الثالث)المتوكل على اهلل 

 3136 922 (الثانيةللمرة )المستمسك 

 3137 921 (للمرة الثانية( )الثالث)المتوكل 

 
ًب االعتماد ُب إ٤ناز ىذه اٛنداكؿ على معظم اٞنصادر اٞنراجع اٝناصة بالتاريخ السياسي لدكؿ اٞنغرب اإلسبلمي 

 .ـ 15-13/ىػ9-7كدكلة اٞنماليك بٌن القرنٌن 
 
 المريني إلى الناصر المملوكي رسالة أبي الحسن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

من عبد اهلل علي أمًن اٞنسلمٌن، كناصر الدين، اجملاىد ُب سبيل رب العػاٞنٌن، ملػك الػربين، كمالػك " 
، ابػن موالنػا أمػًن اٞنسػلمٌن، اجملاىػد ُب سػبيل رب (الصواب أنو يقصد أبػو اٜنسػن اٞنػريين)العدكتٌن، أيب سعيد 

ربين، كسػلطاف العػدكتٌن، أيب سػعيد ابػن موالنػا أمػًن اٞنسػلمٌن، اجملاىػد ُب سػبيل رب العػاٞنٌن، العاٞنٌن، ملك ال
ملػػػك الػػػربين، كسػػػلطاف العػػػدكتٌن، القػػػائم هلل بػػػإعبلء ديػػػن اٜنػػػق، أيب يوسػػػف يعقػػػوب بػػػن عبػػػد اٜنػػػق، مػػػنح اهلل 

 .التأييد مقامو، كفسح لفتح معاقل الكفر ككسر جحافل الصفر أيامو
ٛنليػػل، الكبػػًن، الشػػهًن، العػػادؿ، الفاضػػل، الكامػػل، اٜنافػػل، اٞنلػػك، الناصػػر، اجملاىػػد، إى السػػلطاف، ا

اٞنرابط، اٞنثاغر، اٞنؤيد، اٞنظفر، اٞننصور، األسعد، األصعد، األرقى، األكقى، ناصر الدنيا كالدين، كقامع البغاة 
كػػرج كالتتػػار، مػػايل صػػدكر الػػربارم كاٞنعتػػدين، كمفيػػد األكطػػار، مبيػػد الكفػػار، ىػػاـز اٛنيػػوش األرمػػن كالفػػرنج كال

كالبحار، حامي القبلتٌن، خدمي اٜنرمٌن، غيث العفاة، عوف العناة، مصرؼ الكتائب، مشرؼ اٞنواكب، ناصػر 
اإلسػبلـ، ناشػػر األعػبلـ، فخػػر األنػاـ، ذخػػر األيػاـ قائػػد اٛننػود، عاقػػد البنػود، حػػافظ الثغػور، حػػامي اٛنمهػػور، 

، ظهًن اٝنبلفة كعضدىا، كيل اإلمامة كسندىا، عاضد كلمة اٞنوحدين، كيل نظاـ اٞنصاّب، بقية السلف الصاّب
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ابػػن السػػلطاف، الكبػػًن، اٛنليػػل، الشػػهًن، الشػػهيد، اٝنطػػًن، لعػػادؿ، الفاضػػل، ( ١نمػػد)أمػػًن اٞنػػؤمنٌن، أيب اٞنعػػايل 
،اٞنرابط، اٞنثػػػاغر، الكامػػػل، اٜنػػػافظ، اٜنافػػػل، اٞنؤيػػػد، اٞنظفػػػر، اٞنعظػػػم، اٞنبجػػػل، اٞنكػػػرب، اٞنػػػوقر، اٞنعػػػزز، اجملاىػػػد

أداـ اهلل فضػػػل عزمػػػو اٞناضػػػي بتأييػػػده، كأدار األفػػػبلؾ بتشػػػييد ملكػػػو الشػػػامخ ( قػػػبلككف)األكحػػػد، سػػػيف الػػػدين 
كٕنهيػػده، كطهػػر أرجػػاءه مػػن أرجػػاس اٞننػػافقٌن، كأدنػػاس اٞنػػارقٌن، ّنػػا يريػػق عليهػػا مػػن دمػػائهم، فمػػا كػػل متطهػػر 

 .٩نزئ عنو غسل مائو أك تيمم مائو
ب عمػػػيم، أريػػػج الشػػػميم، متضػػػوع النسػػػيم، تسػػػتمد الشػػػمس بػػػاىر سػػػناه، كيسػػػتعًن سػػػبلـ كػػػرمي، طيػػػ

 .اٞنسلك عاطر شذاه، ٫نص إخاءكم العلي، ككفاءكم الوُب، كر٘نة اهلل كبركاتو
أما بعد ٘ند اهلل الذم أيد اٞنؤمنٌن، على عدكىم فأصػبحوا ظػاىرين، كعػرؼ اإلسػبلـ كأىلػو مػن السػر 

، كقصػرت العجيب، كالصنع الغريب، ما فيو  عربة للسامعٌن كالنػاظرين، حكمػة عجػزت عػن فهػم سػرىا اٞنكتػـو
، ألباب عبيده القاصرين، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا كموالنا ١نمػد رسػولو الػذم أرشػد بػو  عن كنهها اٞنختـو
 اٜنائػػدين اٜنػػائرين، كأرسػػلو باٟنػػدل كديػػن اٜنػػق ليظهػػره علػػى الػػدين كلػػو بػػرغم اٛناحػػدين الكػػافرين، كعلػػى آلػػو
كصػػػحبو الػػػذين ىػػػاجركا إليػػػو كببلدىػػػم ىجػػػركا، كالػػػذين آككا مػػػن آكل إلػػػيهم كنصػػػركا، كالػػػذين جاىػػػدكا ُب اهلل 
فصػػربكا، ففػػازكا بػػذكر اجملاىػػدين كاألنصػػار كأجػػر اجملاىػػدين الصػػابرين، كصػػلة الػػدعاء ٜنػػزب اإلسػػبلـ ُب مشػػارؽ 

كوف لو بآماٟنم ظافرين، كنصر من عند األرض كمغارهبا، بفضل ال يزالوف معو ألعدائهم قاىرين، كسعد ال ينف
 .اهلل كما النصر إال من عند اهلل كىو خًن الناصرين

كتب اهلل لكم ٠نػدا مديػد الظػبلؿ، كعضػدا حديػد اإلالؿ، كسػعدا جديػد السػرباؿ   –فإنا كتبنا إليكم 
الرغائػػب،  حرسػػها اهلل تعػػاى، كالصػػنائع الربانيػػة تكيػػف العجائػػب، كتعػػرؼ العػػوارؼ" تلمسػػاف"مػػن منصػػورة  –

كتشػػػنف األٚنػػػاع ّنػػػا تسػػػمعها مػػػن إجػػػزاؿ اٞننػػػوح كاٞنواىػػػب، كتفػػػوؼ الرقػػػاع ّنػػػا تودعهػػػا مػػػن أحاديػػػث الفتػػػوح 
الغرائب، كاٜنمػد هلل علػى مػا يسػر مػن اٞنػآرب، كسػهل مػن اٞنواىػب، كإخػاؤكم الصػادؽ مػربكر اٛنوانػب، مػأثور 

راقػب، كاهلل تعػاى يبقيػو ُب ذاتػو، كيقيػو اٞنناقب، مشرؽ الكواكػب، مغػدؽ السػحائب، نػامي اٞنراتػب، سػامي اٞن
من صرؼ الدىر كأداتو، كإى ىذا كصل اهلل لكم سعدا جديدا، كجدا سعيدا، ك٠ندا ٘نيدا، ك٘ندا ٠نيدا، فقد 
كصل كتابكم األثًن، اٞنزرل باٞنسك النثًن، فاجتلينا منو ركضة جادىا البيػاف فأمرعهػا، كرادىػا البنػاف فوشػعها، 

أبي سطوره  ٖنرات كداد ما أينعها، إنباءا عما تلقاه اإلخاء الكرمي من قبل الشيخ األجل، كاجتنينا من غصوف 
٣نػػا عنػػا ٓنمػػل، كُب إلقائػػو كأدائػػو ُنضػػرتكم الكر٬نػػة أحسػػن كأٗنػػل، كىػػو مػػا كػػاف عبػػد اهلل محمػػد بػػن الجػػراح 

اٞنعظػػم ( القػػرب)احملػػـر كزيػػارة عليػػو عػػـز موالتنػػا الوالػػدة أٜنقهػػا اهلل تعػػاى رضػػوانو، كبوأىػػا جنانػػو، مػػن حػػج البيػػت 
، كالصبلة باٞنسجد اٜنراـ كمسجد النػيب صػلى اهلل عليػو كسػلم، كثالثهػا ُب شػد الرحػاؿ اٞنسػجد األقصػى  اٞنكـر
كنعم اٞنغتػنم، كقضػاء النسػك، بتلػك اٞنناسػك كاٞنشػاىد، كالتػربؾ بتلػك اٞنعػامل اٞننيفػة كاٞنعاىػد، كمػا كصػف مػع 

مػػن أمػػر بقتالنػػا مػػن كػػل مػػارؽ أيب ككػػافر حػػريب، كمػػا منحنػػا اهلل مػػن نصػػر ذلػػك هبػػذا اٛنانػػب الغػػريب، كرصػػف 
لقلػػوب أىػػل اإل٬نػػاف مػػبهج، كلصػػدكر عبػػدة الصػػلباف ١نػػرج، كأف اإلخػػاء الكػػرمي حصػػل لػػو بػػذلك أهبػػى ابتهػػاج، 
كحل منو ١نل القبوؿ الػذم انػتهج لػو مػن اقتفػى سػيبل القصػد أهنػى انتهػاج، فعقػد العػـز علػى تلقػي الوافػد مػن 
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ائنػا، كالػػوارد رجػاء أداء فػػرض اٜنػج مػػن أرجائنػا، بتسػػهيل سػبيلو، كتيسػػًن ارٓنالػو إى بيػػت اهلل كرسػولو، كأنػػو تلق
مّت كقع الشعور ّنقدـ اٞنوالة ر٘نها اهلل تعالىعلى ببلده، كقرهبا من جهاتو اجملودة من جود جوده بعهاده، يقدـ 

ا، حّت ٓنمد كجهتهػا الشػريفة َنميػل نظػره كإياهبػا، كقػاـ للخركج من يتلقى ركاهبا، كيعتمد بالرب كالتكرمي جناهب
عنػػا ّنػػا نػػوده مػػن برىػػا، كسػػاىم فيمػػا تقدمػػو إى اهلل عػػز كجػػل مػػن صػػاّب أجرىػػا، كقػػد قابلنػػا ىػػذا الفضػػل مػػن 
الشػػػكر بأجزلػػػو، كمػػػن الػػػرب بأحفػػػاه كأحفلػػػو، كحصػػػل لػػػدينا بإزائػػػو سػػػليم كده ككػػػرمي إخائػػػو، مػػػن ٔنلػػػيص كالئػػػو، 

ا ما يػزاؿ عهػده األنيػق ُب هنائػو، كعقػده الوثيػق ُب ازديػاده ك٧نائػو، كغصػنو الوريػق ُب ركنػق كٕنحيص صفائو، من
غلوائػػو، كلػػئن كانػػت اٞنػػوالة الوالػػدة قػػدس اهلل ركحهػػا، كبػػرد ضػػر٪نها، قػػد كافػػت ّنػػا قػػدمت عنػػد اهلل مػػن صػػاّب 

هلل تعاى عليها قد تأىبت العمل، كماتت على ما أبرمتو ُب قصد البيت الشريف من نية كأمل، اذ كانت ر٘نة ا
لػػذلك، كاعتػػدت لسػػلوؾ تلػػك اٞنسػػالك، كأداء مػػا فػػرض اهلل مػػن السػػعاية كاٞنناسػػك، كعلػػى اهلل إجػػزاؿ ثواهبػػا، 

فػػإف لػػدينا ٣نػػن ٬نػػت ُنرمػػة احملػػـر إلينػػا، كيلػػـز ُنػػق الرتبيػػة علينػػا، مػػن يقػػـو  -كعنػػده ٥نتسػػب مػػا أمل مػػن مصػػاهبا
مرامها، كسنوردىا إف شاء اهلل تعػاى علػى تلكػم البقػاع، كنوردىػا مػن مقامها، كيرـك من ذلك اٞنقصد الشريف 

تلكم األقطار كاألصقاع، ما ٩نمل ُنسن نظركم مورده كمصدره، كيطابق ُب ٗنيل اعتنائكم كحفيػل احتفػالكم 
 .خربه ك٢نربه، بفضل اهلل كعونو

ا، كأعػذهبا حػديثا يهػادل كأما تشوؽ ذلكم اإلخاء، ٞنواصلة الكتب بسار األنباء، فإف من أقرهبا عهػد
كيهدل، ما كػاف مػن أمػر العػاؽ قاتػل أبيػو، اٜنػاؿ مػن إقلػيم تلمسػاف ك٣نالكهػا باحملػل النبيػو، كذلػك أف أسػبلفو 
بين زياف، كانوا قد استولوا على ىذه اٞنملكة ُب سالف الزماف، كمل يزؿ بينهم كبٌن أسبلُب احملتػوين علػى ملػك 

كتػذيقهم اٞنػوت الػزؤاـ، فيػدعوف اٞننازعػة، كيعػودكف للموادعػة، ٍب مل يلبثػوا،  اٞنغرب األقصى كقائع تورد اٜنمػاـ،
أف ينكثػػوا، كمل يصػػػربكا، أف يغػػػدركا،إى أف كػػػاف مػػػن حصػػػار عمنػػا اٞنقػػػدس اٞنرحػػػـو أيب يعقػػػوب قػػػدس اهلل تربتػػػو 

كىنػػالكم  إيػػاىم، فػػأكثر مػػوهتم ككػػدر ١نيػػاىم، كٕنػػادل هبػػم اٜنصػػار تسػػع سػػنٌن، كمػػا كػػانوا غػػًن شػػرذمة قليلػػٌن،
اتصػػػلت بينكمػػػا اٞنراسػػػلة، كحصػػػلت الصػػػداقة كاٞنواصػػػلة، حػػػّت حػػػم موتػػػو، كًب فوقػػػو، ر٘نػػػة اهلل تؤمػػػو، كرضػػػوانو 
يشملو كيعمو، فنفس خناقهم، كعاد إى اإلبدار ١ناقهم، كصرؼ القائم بعده عنهم اٜنٌن، عما كػاف ىػو ر٘نػو 

كملكػػوا مػػا مل يكػػن فيػػو ألكائلهػػم طمػػع مػػن  اهلل قػػد طػػوع مػػن بػػبلده مغػػراكة كْنػػٌن، فاتسػػعت علػػيهم اٞنسػػالك،
اٞنمالك، لكن ىذا اٝنائن كعمو كانا ٣نن أسأرتو الفنت، كعم بو من غوامر احملن، فسػلكا مسػلك أسػبلفهما ُب 

 .إذاعة اٞنهادنة، كالزكغاف من اإلعبلف باٞنفاتنة
دـ عمػػػػبل علػػػػى كٞنػػػػا سػػػػوؿ الشػػػػيطاف ٟنػػػػذا العػػػػاؽ قتػػػػل كالػػػػده، كاالسػػػػتيبلء علػػػػى طارفػػػػو كتالػػػػده، مل يقػػػػ

إشػػػخاص إرسػػػالو ُنضػػػرة مولبلنػػػا اٞنقػػػدس أيب سػػػعيد، قػػػدس اهلل مثػػػواه، كجعػػػل اٛننػػػة مػػػأكاه، ُب السػػػلم راغبػػػا، 
كللحكم ّنوادعتو طالبا، فاقتضى النظر اٞنصلحي حينئذ موافقتو ُب غرضو، كإف كاف باطنو علػى مرضػو، فقػول 

ى بػبلد جًنانػو اٞنوحػدين داؤه، كطػاؿ علػيهم أمره، كضرل ضره، كشرل شره، ككقػد ٓنػت الرمػاد ٗنػره، كسػرل إ
تضػػييقو كاعتػػداؤه، كاستشػػعر ضػػعفهم عػػن مدافعتػػو، ككىػػنهم عػػن مقاكمتػػو، فبغػػى كطغػػى، كمل يػػدر أف مػػن فوقػػو 
سقب السماء رغا، كباطن ٗناعة من أىل عرب إفريقية اٞنفسدين كجركه ُنبل األطماع إليها، كأقاـ على َناية 
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ٜنصار، كيشن على أحواز تونس الغار، حّت كاف مػن ىز٬نػة جيشػو لصػاحبها مػا  عشرين سنة يشد على َناية ا
كابن اللحيا ي، كابن الشهيد، كابػن عمػراف، فػأدل ذلػك صػاحبها ( ؟)كاف، ّناألة منهم كمن غًنىم من كراتيو

أبػا زكريػا ُب  السلطاف أبا ٪نٍن أعزه اهلل تعاى أف بعث إلينا كزيره ُب طلب النصرة رسوال، كأكفد علينا أعػز كلػده
كإف طائفتػػػاف مػػػن " ذىػػػاب اٞنضػػػرة عنػػػو دخػػػيبل، فخاطبنػػػا إذ ذاؾ ىػػػذا اٝنػػػائن العػػػاؽ مبصػػػرين، كبقولػػػو تعػػػاى 

مذكرين، فما زادتو اٞنوعظة إال أشػرا، كال أفادتػو التػذكرة إال بطػرا، كحػٌن ذكػر " اٞنؤمنٌن اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فػإف بغػت إحػدا٨نا " متثلنا فيو أمػر اهلل تعػاى اٞنرتػب علػى قولػو فلم تنفعو الذكرل، كفكر فلم يتيسر لليسرل، ا

كُب أثنػػاء ذلكػػم كصػػل إلينػػا أيضػػا سػػلطاف األنػػدلس مسػػتغيثا . فأزمعنػػا قدعػػو، كأٗنعنػػا رد ردعػػو" علػػى األخػػرل
على النصارل أعداء اهلل جًنانو على طاغيتهم، اٞنصر علػى عداكتػو كعػداكهتم، فجهزنػا معػو كلػدنا عبػد الواحػد 

أربعػػة آالؼ مػػن األبطػػاؿ، كأمػػددناىم ّنػػا كفػػاىم مػػن الطعػػاـ كالعػػدة كاٞنػػاؿ، فأجػػاز مػػن سػػبتة إى اٝنضػػراء ُب 
عجبل، كمل يقدـ علػى منازلػة جبػل الفػتح عمػبل، ككػاف ىػذا اٛنبػل اٝنطػًن شػأنو منػذ اسػتوى عليػو العػدك قصػمو 

كنٌن باٛنهتٌن، الطبلعو عليهما، اهلل ُب سنة تسع كستٌن شجا ُب ٟنوات أىل العدكتٌن، كغصة ُب نفوس السا 
كإرسػالو جػوارح جواريػػو إليهمػا، ٔنطػػف مػن راـ العبػػور ببحػر الزقػػاؽ، كمػا يقػػرب اٞنلجػأ إى ىػػذا اٞنعقػل اٞنسػػتقر 
من اللحػاؽ، فكػم أرمػل كأيػتم، كأثكػل كأمي فأحاطػت بػو العاديػات السػوابح بػرا كُنػرا، كأذاقػت مػن بػو ىػم مػن 

ف أسلموه للمسلمٌن قهرا كقسرا، كمنح اهلل حزبو اٞنؤمنٌن فتحا كنصػرا، كٚنػع أ٨ناج األعبلج شرا كحصرا، إى أ
الطاغية الغادر إجابة اهلل تعاى بأمره، فطػار ّنػا قػدر عليػو مػن حشػوده كجنػوده إى إغاثتػو كنصػره، فوصػلو بعػد 

، حػّت يعيػد إليػو دينػو، ٖنانية  أياـ، من تسليمو لئلسبلـ، فنزؿ ِنيلو كرجلو إزاءه، كأقسم ّنعبػوده ال يػربح فنػاءه
أك  يلقى منونو دكنو، فأكذب اهلل زعمو، كأكىػن عزمػو، كأحنػث ٬نينػو، كأقلػع بعػد شػهرين كأيػاـ مػدٛنا، كأسػرع 
العػود إى مسػػتقره، كاسػػألو كيػػف ٤نػػا، ككػػاف ذلػػك سػػبب إنابتػػو للسػػلم كانقيػػاده، كإجابتػػو لػػرتؾ مػػا كػػاف لػػو علػػى 

ينيػف علػى األربعػٌن ألفػػا مػن الػذىب ُب العػاـ، ضػريبة ألػػزمهم  أصػحاب غرناطػة مػن معتػاده، ككػانو يعطونػػو مػا
الطاغيػػة أداءىػػا ُب عقػػد مصػػاٜنتو أم إلػػزاـ، فسػػمناه تركهػػا كإسػػقاطها، كألزمنػػاه فيمػػا عقػػدناه لػػو مػػن السػػلم أف 
يدع اشرتاطها، كاٜنمد هلل أعز بنا دين اإلسبلـ، كأذؿ رقاب عبػدة األصػناـ، كقػد اعتنينػا بتحصػٌن حصػن ىػذا 

ككنا ُب ىػذه . ل تتميما ٟنا كتكميبل، كابتدأنا من ٓنصٌن أسواره كأبراجو ّنا يغدك على جبينو تاجا كإكليبلاٛنب
اٞندة الػيت جػرت هبػا ىػذه األحػواؿ، كعػرت فيهػا ىػذه األىػواء كاألىػواؿ، منػازلٌن أخانػا اٞنمتنػع بسجلماسػة مػن 

ا فيػػػو الصػػػبلح كالفػػػبلح علػػػى التفصػػػيل بعػػػض بػػػبلد القبلػػػة، ك١نػػػاكلٌن مػػػن إزاحػػػة ضػػػره، كاإلراحػػػة مػػػن شػػػره، مػػػ
كاٛنملػػػػػة، لعثايتػػػػػو ُب الفسػػػػػاد، كدعايتػػػػػو إى العنػػػػػاد، كمعاضػػػػػدتو صػػػػػاحب تلمسػػػػػاف، كمسػػػػػاعدتو علػػػػػى البغػػػػػي 
كالعدكاف، فسهل اهلل افتتاحها كعجل من صنائعو اٛنميلة منها مباحهػا، كذلػك بعػد تسػليم جبػل الفػتح بثبلثػة 

 .بدائع الصنائع ما يقصر عنو كل نعت ككصفأشهر كنصف، كيسر اهلل تعاى من ذلك من 
كُب خبلؿ تلكم اٞننازلة، كحاؿ تلكم احملاكلػة، الحػت للخػائن التلمسػا ي فرصػو، جػرع منهػا غصػو، إذ 
ظػػن أنػػا عنػػو مشػػغولوف، كُب أمػػر مػػا عػػرض مػػن سجلماسػػة كجبػػل الفػػتح معتملػػوف، فخػػرج مػػن بلػػده علػػى حػػٌن 

الػػذم ىػػو بػػٌن بػػبلده كببلدنػػا كاٜنػػد، ( ا تامزدكػػت علػػى اٜنػػدكدلعلهػػ)غفلػػة بالعز٬نػػة كاٛنػػد، إى حصػػن مػػاكربرت
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فوجػػد ىنالػػك كلػػدنا األسػػعد تاشػػفٌن، ُب ثلػػة مػػن بػػين مػػرين، آسػػاد العػػرين، فلمػػا نػػذركا بػػو ثػػاركا إليػػو مسػػرعٌن، 
فنكص على عقبو، كمل ير لو جنة أكقػى مػن ىربػو، كعػاد لػذلك ثانيػة، فلػم تكػن عسػاكرنا عػن طػرده كأنيػو، بػل 

 :ٜنافرة، كأنشدتو بلساف حاٟنا الساخرةردتو ُب ا
 ككانت النعل ٟنا حاضرة""""  إف عادت العقرب عدنا ٟنا                 

كٞنا فرغنا كاٜنمد هلل من تلكم الشػواغل، كأرغنػا مػن اٝنػائن التلمسػا ي تػرؾ مػا ىػو فيػو مػن إثػارة الفػنت 
رضػػو، لنجزيػػو بقرضػػو، َنيػػوش يضػػيق عنهػػا كاغػػل، فػػأعرض كأشػػاح، كمػػا الحػػت عليػػو ٢نيلػػة فػػبلح، هنػػدنا ٥نػػو أ

فسػػيح كػػل مػػدل، كخيػػوؿ تػػذر األكػػم للحػػوافر سػػجدا، تػػنقض علػػى األقػػراف أمثػػاؿ األجػػادؿ، فكنفنػػا بتسػػلم 
منازلو منزال فمنزال، كتسنم معاقلو معقبل معقبل فمعقبل، كجػل رعايػاه تقػر بفضػلنا، كتفػر مػن جػوره إى عػدلنا، 

لغػي ُب سػبلو، قػاده السػيف برغمػو، كاسػتنزلو علػى حكمػو، كالعفػو مػع كمن ٕنسك منهم ُنبلو، أك سػلك مػن ا
ذلػػك يػػؤمهم، كاإلحسػػاف يشػػملهم كيعمهػػم، حػػّت مل يبػػق إال معقلػػو األشػػب، كمنزلػػو الػػذم رأل أنػػو عػػن عػػٌن 
الشػػوائب ١نتجػػب، قػػد مشػػخ أنفػػا ٘نيػػا، كصػػافح كفػػا للثريػػا، كمل يػػرض ٟنػػا منػػو عمػػائم إال الغمػػائم، كال ألنامػػل 

اًب، إال النجػػـو العػػواًب، فنزلنػػا بسػػاحو، كأقبلنػػا علػػى كفاحػػو، كجعلنػػا نقػػذفهم مػػن حجػػارة اجملػػانيق، شػػرفاتو خػػو 
بأمثػػػاؿ النيػػػق، كمػػػن كيػػػزاف الػػػنفط اٞنوقػػػدة، بأمثػػػاؿ الشػػػهب اٞنرصػػػدة، كمػػػن السػػػهاـ العقػػػارة، بأمثػػػاؿ العقػػػارب 

اه أبػراجهم مهتومػة، كظلػت اٛنرارة، حّت غػدت جػدراهنم مهدكمػة، كجسػومهم مكلومػة، كثغػور شػرفاهتم ُب أفػو 
الفعلة تشيد إزاء أبراجهم أبراجا، كٕنهد منها لتسوير أسوارىم أدراجا، كللمعاكؿ ُب أسافلها إعواؿ، كللعواسل 
علػػى أعاليهػػا أعمػػاؿ، كلؤلشػػقياء مػػع ذلػػك شػػدة كجلػػد، كعػػدة كعػػدد، كحػػدة كلػػدد، يقػػاتلوف ٘نيػػة، كينػػازلوف 

، كبنػػػات الكنػػػائن تزلػػػزؿ أقػػػدامهم، كىػػػم ُب مثػػػل ذلػػػك الزمػػػوف بنفػػػوس أبيػػػة، كحجػػػارة اجملػػػانيق تشػػػدخ ىػػػامهم
إقدامهم، إال أف اشتدت أزمتهم فلم ٩ندكا ٟنا من فارج، كأحاطت هبم األكجػاؿ مػن خػارج، كىػدمت أبػراجهم 
الشػػػػػواىق، كردمػػػػػت حفػػػػػائرىم كاٝننػػػػػادؽ، كأخػػػػػذت الكمػػػػػاة، ُب العػػػػػركج إى الػػػػػربكج، كاٜنمػػػػػاة ُب السػػػػػباؽ إى 

 النضػػاؿ بالنصػاؿ، فمػػن مرتػػق سػلما غػػًن متػػق مؤٞنػا، كمشػػتغل بالنقػػب، غػًن ١نتفػػل بشػػابور األنفػاؽ، كالرمػػاة ُب
اٜنجػػػارة اٞننصػػػػب، كأفػػػػرج اٞنضػػػػيق، كانػػػػتهج الطريػػػػق، كاقتحمتػػػو أطػػػػبلب األبطػػػػاؿ، ككٛنتػػػػو أقيػػػػاؿ القبائػػػػل ككى 

فكػػاف ٠نيػػئهم مػػن األشػػقياء األدبػػار، كعػػاذكا بػػالفرار، كبػػدت علػػيهم عبلمػػات اإلدبػػار، كسػػابقوا إى األبػػواب، 
كفػرار : أقول األسباب، كقتل منهم الزحاـ من أسأره اٟندـ كاٜنساـ، فتملكنا ما دارت عليو األسػوار اٝنارجيػة

السبع كاٞنلعب، كٗنيع اٛنناف كالعركش الػيت مػا انفػك الشػقي ٩نتهػد ُب عمارهتػا كيتعػب، كأعلنػا بالنػداء أف كػل 
عفو ك١نونػا عنػو اٟنفػو، كأكردنػاه مػن إحسػاننا الصػفو، فتبػادركا عنػد من جاءنا ىاربا ككصل إلينا آتيا، منحناه ال

ذلػػػك يتسػػػاقطوف مػػػن األسػػػوار تسػػػاقط جنيػػػات الثمػػػار، فػػػرادل كمثػػػىن آيبػػػٌن إى اٜنسػػػىن، فيسػػػعهم الصػػػفحن 
 .ك٪نسبهم اٞنن كاٞننح

كٞنػػا رأل اٝنػػائن قلػػة مػػن بقػػي معػػو، كشػػاىد تفػػرؽ مػػن ذلػػك اٞنوقػػف ٗنعػػو، أمػػر بسػػراح مػػن ُب قبضػػتو 
كسجنو، كاعتقدىم عونا لو فكانوا أعوف شيئ على كىيػو ككىنػو، كاعتمػد النػاس ُب بقيػة يػومهم السػور متوسػع 
أنقابػػو، كتتخػػرؽ أبوابػػػو، إى أف جػػنهم الليػػػل، كحػػاؽ مػػػنهم باألعػػداء الويػػل، كلػػػـز كػػل مركػػػزه، كمل  يكػػن الليػػػل 
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يتسػػربوف، فلمػػا ارتفػػع الضػػياء كمتػػع ليحجبػػو مػػن عملػػو كال ٪نجػػزه، كبػػات الفػػرار إلينػػا يهربػػوف، كمػػن كػػل نفػػق 
يعقػػوب كعبػػد الواحػػد ككزيرنػػا القاعػػد لػػو باٞنراصػػد، بػػأف زحفػػوا إليهػػا مػػع أطبلبنػػا ٓنػػت : الضػػحاء، أمرنػػا كلػػدينا

راياتنػػػػا اٞننصػػػػورة عليهػػػػا، فرجفػػػػت قلػػػػوهبم، ككجبػػػػت جنػػػػوهبم كمل يكػػػػن إال كػػػػبل حػػػػّت امتطيػػػػت تلػػػػك الصػػػػهوة، 
وة كفصػػمت عراىػػا عػػركة عػػركة، كأنزلػػوا مػػن صياصػػيهم، كٕنكنػػت يػػد كتسػػنمت فيهػػا الػػذركة، كتسػػلمت بيػػد العنػػ

القهر من نواصيهم، كحقػت علػيهم كلمػة العػذاب مػن معاصػيهم، كفػر الشػقي إى فنػاء داره، ُب نفػر مػن ذكيػو 
كأنصػػاره كفػػيهم كلػػداه مسػػعود كعثمػػاف، ككزيػػره موسػػى ابػػن علػػي معينػػو علػػى البغػػي كالعصػػياف، كعبػػد اٜنػػق بػػن 

لغادر، كابن أخيو العامل بعملو ثابت بن عامر، فتكنفهم ىنالك أكلياء دكلتنا العلية، فأكردكىم عثماف اٝنائن ا
كيوسف كلد الشقي السالب حياض اٞننية، كنبذت بالعراء أجسامهم، كتقدمنا للحٌن بأف ٬ند على الرعية ظل 

هم األكػف العاديػة، حػّت ال التأمٌن، كيوطأ ٟنم كنف التهدئة كالتسكٌن، كيوطد ٟنػم مهػاد العافيػة، كتكػف عػن
ٕنتػػد إلػػيهم كػػف منتهػػب، كال يلتفػػت ٥نػػوىم طػػرؼ مسػػتلب، كمػػن انتهػػب شػػيئا أمػػر بػػرده، كصػػد عػػن قصػػده، 
ككمل لنا كاٜنمػد هلل باالسػتيبلء علػى ىػذا القطػر ٗنيػع الػببلد الداخلػة ُب كاليػة بػين عبػد الػواد، كنسػخت منهػا 

مػػن خػػوفهم أمنػػا، كمػػن شػػؤمهم ٬ننػػا، كمشلػػتهم كلمتنػػا  دكلػػتهم، ك١نيػػت مػػن صػػحيفتها دعػػوهتم، كعػػوض الرعايػػا
الراقيػػػة، اٞننصػػػورة بكلمػػػة اهلل الباقيػػػة، كُب ذلػػػك معتػػػرب ألىػػػل اليقػػػٌن، كاألرض هلل يورثهػػػا مػػػن يشػػػاء مػػػن عبػػػاده 

 .كالعاقبة للمتقٌن
كاٜنمػػػد هلل علػػػى ىػػػذه النعمػػػة الػػػيت أفاضػػػت علػػػى الػػػنعم جػػػبلال، كالصػػػنيعة الػػػيت هبػػػرت الصػػػنائع ٗنػػػاال، 

كقػػد رأينػػا مػػن حػػق ىػػذا اإلنعػػاـ اٛنسػػيم، كالصػػنع الرائػػق . فت علػػى اٞنسػػلمٌن مػػن الصػػبلح كالعافيػػة سػػرباالكأضػػ
الوسػػيم، أف نتبػػع العفػػو بعػػد اٞنقػػدرة،  باإلحسػػاف ٞنػػن أسػػلف لنػػا غمطػػو أك شػػكره، فمننػػا علػػى قبائػػل بػػين عبػػد 

اء ٠نػػاال، كأفعمنػػا ٟنػػم مػػن اٜنبػػاء الػػواد، كأضػػفينا علػػيهم صػػنوؼ اٞنبلبػػس نسػػاءا كرجػػاال، كأكسػػعنا ٟنػػم ُب العطػػ
سػػػجاال، كأقطعنػػػا ٟنػػػم مػػػن بػػػبلد اٞنغػػػرب حاطػػػا اهلل تعػػػاى مػػػا ىػػػو خػػػًن مػػػن ببلدىػػػم، كحبونػػػاىم منهػػػا ّنػػػا كفػػػل 
بإحسػػػػاب مػػػػرادىم، كإخصػػػػاب مػػػػرادىم، كخلطنػػػػاىم بقبائػػػػل بػػػػين مػػػػرين، كحطنػػػػاىم بآنػػػػاد الكلمػػػػة مػػػػن تقػػػػوؿ 

ف اٛنهػػػػاد أكفػػػػر عػػػػدد، كاعتػػػػدنا مػػػػن فرسػػػػاهنم كرجػػػػاٟنم لطعػػػػاف اٞنتقػػػػولٌن، كتزكيػػػػر اٞنػػػػزكرين، كأعػػػػددنا مػػػػنهم ألكا
األعػادم أكػػرب مػػدد، كأزيػػل عػن الرعايػػا هبػػذه الػػببلد الشػرقية إصػػرىم، كأزيػػح عػػنهم بتػوخي العػػدؿ فػػيهم جػػورىم 

، فانشرحت صدكرىم كصلحت أمورىم ، كىاد من اٞنكاـر  .ككزرىم، كخففنا عنهم ما آد من اٞنغاـر
ٌن ك٠ناٟنم، كأكرثنا أرضهم كديارىم كأمواٟنم، كأخػذىم ّنػا احتقبػوا مػن اٞنػآٍب، كاٜنمد هلل ثل ١ناؿ الباغ

، كأبػاحوا مػن اٞنسػكرات كأذاعػوا مػن اٞننكػرات، كطاٞنػا أصػبح ربعهػػم  كاكتسػبوا مػن اٛنػرائم كاسػتحلوا مػن احملػاـر
ركر ّنػا سػوؿ لػو معدف الفسػوؽ كمػوطن العقػوؽ، كمقطػن إضػاعة اٜنقػوؽ، ال سػيما ُب أيػاـ اٞنسػركر هبناتػو، اٞنغػ

الشيطاف كأملى لو من ترىاتو، اٞنشهور بقتل أبيو، اٞنأثور من مثالبو كمعايبو ّنا مل يػأت الػدىر لػو بشػبيو، كلقػد 
طبقػت اآلفػػاؽ معاصػػيو، كبلغػػت أخبػػار خيانتػػو مػػن بػػأطراؼ اٞنعمػػور كأقاصػػيو، كلكػػن اهلل تعػػاى أملػػى لػػو ليكثػػر 

 .ٞنةمآٖنو، حّت إذا شاء أخذه أخذ القرل كىي ظا
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كاٜنمد هلل الذم طهر بأيدينا ىذه األرجاء من أرجاسو، كرحض عنها بأيدينا أكضار أدناسو كأ٤ناسو، 
كأتاح ألىلها هببلؾ ىذا اٞنريػد اٞنػراد، كأراح منػو كمػن شػيعتو الػببلد كالعبػاد، كلػو مل يكػن إال مػا نػاؿ اٜنجػا مػن 

ن اٜنجػاز الشػريف قصػاده، كحجػر بقطػػع تعنيػو كتعديػو، كطػاؿ علػيهم مػن تعرضػو ٟنػم كتصػػديو، حػّت حجػز عػ
السبيل عن بيت اهلل اٜنراـ من أراده، فكم سلب اٜنجاج كسد عليهم اٞنسالك كالفجاج، كفرؽ فريقهم كعوؽ 

كاآلف ُنمػػػد اهلل حقػػػت اٜنقػػػائق، كارتفعػػػت العوائػػػق، كصػػػح العليػػػل، ككضػػػح السػػػبيل، كتسػػػهل اٞنػػػراـ، . طػػػريقهم
تػػرده الػزكار علػػيكم أرسػاال، ككفػػود األبػرار للسػػلم خفافػا كثقػػاال، يػػأتوف كتيسػر القصػػد إى البيػت اٜنػػراـ، مكػاف 

مػن كػل فػػج عميػق، كيقضػوف مػػا يقضػوف مػن مناسػػكهم، آمنػٌن ُب مسػالكهم إى البيػػت العتيػق، كىكػذا أيضػػا 
، كأف ٤نػػدد مػػن ىػػذا العمػػل َنزيػػرة  ، كإلعػػداد مػن يغػػزكهنم ُب عقػػر دارىػػم للقصػػد اٞنػرـك خػبل كجهنػػا ٛنهػػاد الػػرـك

ندلس ٘ناىا اهلل تعاى ما لسلفنا هبا سلف، كنبدد من مشل عبػاد الصػليب مػا ٫نلفهػم بفضػل اهلل تعػاى خػًن األ
خلف، فعمل اٛنهػاد هبػذه الػببلد ىػو الفضػيلة الػيت لنػا اهلل سػبحانو ذخرىػا، كاٜنسػنة الػيت ُب صػحائف أعمالنػا 

سػػيوفنا اٞنشػػكورة كاهلل اٞنشػػكور ذؿ هبػػا سػػطرىا، كَنيوشػػنا اٞننصػػورة عػػز ديػػن اإلسػػبلـ هبػػذا اٞنغػػرب الغريػػب، كب
 .الصليب، أكزعنا اهلل تعاى شكر آالئو، كأمتعنا بتواتر نعمائو، ّننو كفضلو

كأهنينا لعلمكم الكرمي ىذه األنباء السارة كاآلالء الدائرة، ٞنا ذكرًب من تشوفكم الستطبلعها، كسطرًب 
الباغٌن، كتستبشركف ُنسم أدكاء الطاغٌن، كتؤثركف من تشوقكم الستماعها، كلعلمنا أنكم تسركف بقطع دابر 

. اإلخبػػار بػػائتبلؼ الكلمػػة علػػى أعػػداء اهلل الكػػافرين إيثػػار اٜنامػػدين لفعػػل اهلل تعػػاى ُب إظهػػار دينػػو للشػػاكرين
الزلتم تشرع ٥نوكم البشائر، كتفرع بذكركم اٞننابر، كترفع الجتبلء آثار أمركم الستائر، كاستجبلء أخبار سًنكم 

اىرة النواظر، كْنمع لسجاياكم السنية العبلء، كمزاياكم العلية السناء، كثواقب اٞنناقػب كقػوؿ خػًن اٞنفػاخر، الب
 .1"إف شاء اهلل، كالسبلـ األًب، األضوع األمن، ٫نص إخاءكم األكَب، كر٘نة اهلل كبركاتو

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ووف رسالة أبي تاشفين عبد الّرحمن األّوؿ إلى الملك الناصر محمد بن قال

 م3121/ه721 مؤرّخة في
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حٍ " 
ي
ًسنة، الفاًضلة، اٞنؤيٌدة، اٞنظٌفرة، اٞننصورة، اٞناًلكة، إى اٜنضرة العالية السامية، السنِّية، اٞناًجدًة، اٞن

ة األصناـ   حضرًة السلطاف، اٞنلًك، اٛنليًل، الفاضًل، اٞنؤيٌد، اٞننصور، اٞنظٌفر، اٞنعٌظم، ناًصر اإلسبلـ، ك ميًذٌؿ عىبىدى
ينًنة الساطعة، األٍعلى، األٍكحىد

، األكمل، األٍرفىع، األ٠ٍنىد، األٚنى، الذم أيٌده اهلل بالرباىًٌن القاطعة، ك األنواًر اٞن
األٍسرل، ًذم اجملًد الظاىر، كالٌشرؼ الباىر، اٞنلًك الناصر، ابن السلطاف، اٞنالًك، اٛنليًل، العادؿ، الفاًضل، اٞنؤياد، 

كلمة اٞنظٌفر، األٍعلى، األٍكحد، األكمل، األرفع، األ٠ٍند، األٚنى، األٍٚنى، ناصر اإلسبلـ كاٞنسلمٌن، كميعًلي  
ىٍذخيور، اٞنلك اٞننصور؛ أداـ اهلل عليو 

،   ذم  اجملًد اٞنشهور، كالفىٍخًر اٞنٍنشيور، كالذكر اٞن اٞنوحِّدين، اٞنقدس،   اٞنرحـو
نٍيا كاآلخرة، كأسبغ عليو نعمة باطنةن كظاىرة، كجعل كيجوهى  ١نىىاسًنهم  ُب   صىفىحات   الدىر  ساراة  قدره ُب الدُّ

 .دائهم خائبةى خاًسرهسافره، كصٍفقة أع
كبعدى ٘ند اهلل اٌلذم أظهر األٍمرى العلى  الناصرم كأيٌده، كبىسىط ُب قوؿ اٜنق كًفٍعًلو لسانو كيىدىه، كسدد  

٥نو الٌصواب مىنحاه كيٌلو كمقصده، كلصبلة الٌتامة اٞنباركة على سٌيدنا ١نٌمد رسولو اٞنصطفى، الذم خٌصو اهلل 
كالٌرضا عن آلو الًكراـ، كصىحىابىًتو األعبلـ، الذين . كقػىرىف ذًٍكره بذًٍكره فأبٍػقىاه أبد الٌدىر كخٌلدهبعيميـو الٌدعوة كأفرىدىه، 

. حىًفظىوا بالتوقًن كالتعزير مىغيبو كمٍشهده ؛ ككاننوا عند اسًتبلًؿ  السُّييوؼ، ك٠نىىاؿ   اٜنيتيوؼ،  عدده  اٞنظىٌفر كعيدده
 .دو ييطيل ُب شرؼ الدين كالدنيا ميدىده كأمىدهكالدعاء لذلكم اٞنقاـً الشريًف بسعٍ 

سبلـه عليكم كر٘نةي اهلل كبركاتو، من أخيكم، الرٌب بكم، اٜنريص على تىصىافيكم، عبد الر٘نن بن أيب 
موسى بن يغمراسن، كإنا كتىٍبنا إليكم   كتبى   اهلل   لكم  أ٤نحى اٞنقاصد كأرجحها، ك أثبتىها عزًّا كأكضىحىها، من 

حىرىسها اهلل تعاى، كال ناًشئى بفٍضل اهلل تعاى إاٌل ما عوىد من بشائًر ٓنيىٌث ًجياديىا، كمىسارى " مسافتل"حصن 
ىزيد اعًتيىاديىا 

كإى ىذا أعلى اهلل كلمتكم، كأمتىع اٞنسلمٌن بطوؿ بقائكم، فإنا تعرٌفكم بوصوؿ   –يتطاكؿي إى اٞن
تكرمي كالتعظيم، كتىتٌبعنا فيصولىو، كاستوعىٍبنا فيركعىو كأيصيولو، كٓنٌققنا كتابًكم اٝنطًن األثًن، فتلقيناه ّنا ٩نب من ال

طول  عليو  من  اٞننن كإلفضاؿ ًِ كاشتمل عليو من التفصيل كاإلٗناؿ، كمن . مقتضاه ك١نىٍصيولىو، كعلمنا  ما   اٍف
شر،   الذم   كجبت لو نبٌوتو، أعظم ذلك إذنكم لنا ُب أداء فرض اٜنٌج اٞنربكر كزيارة سٌيد البشر، الشفيع ُب احمل

كميثػىىٌن الغيب عليو ميٍنسدؿ، كآدـ صلواتي اهلل عليو ُب طينتو ٠نندؿ ؛ كعلم اهلل أنٌنا مل تزؿ آمالينا متعٌلقة بتلكم 
اٞنشاعر الكر٬نة، كقلوبينا متشٌوقة إى تًٍلكيم اٞنشاىد العظيمة ؛ فلنا ُب ذلك نٌيات صادقة الٌتحومي، كعزمات داعية 

ٌتع برؤية اٞنواطن اليت الت بُّو من ذلك ك٦نىٍتىارهي، أف ٧ني صميم، ككاف بوىٌدنا لو ساعدنا اٞنًٍقدار، كجىرىل األمر على ما ٥ني
 .تيًقٌر أبصارا، ك يػيتىشىٌفى هبا إيرادا، ك لعٌل اهلل تعاى ينفعينا ِنالص   نيااتنا، كصادؼ   طوياتنا،  ٬ننو ككرمو

كٌل اٛنهات، كاٌتصلت احملٌبة كاٞنوٌدة طيوؿى اٜنياة، غًن أٌف ُب قلوبنا شيئنا من كقد كجب شيٍكريكم علينا من  
مىٍيلكم إى غًنىا كاسًتٍئناسكم، ك٥نن كاٜنمد هلل أعلم الٌناس ّنا ٩نب من حقوؽ ذلكم اٞنقاـ الشريف، كلنا القيٍدرة 

نىنا كبٌن ببلدكم  مىٍن ٫نيٍشى كاٜنمد هلل من كيده، كال يػيبىاى على القياـ بواًجبكم، كالوفاء  بكرمي  حقكم، كليس بيػٍ
هبىٍزلو كال  ًجٌده ؛ كقد توٌجو إى بابكم الٌشريف قرابتنا الشيخ الصاّب اٜنسيب األركع ١نمد، بن جرار الوادم، كىو 

ٌبة، كالٌصفاء، ٣نا من أىل الٌدين كاٝنًن، كقد شافػىٍهناه ّنا يػيٍلًقيو إى ذلكم اٞنقاـ الشريف من تقرير الويٌد كاإلخاء، كاحمل
يػىٍعًجز عنو الكتاب ؛ فاٞنقاـ الشريف يىثق إى قولو كيعاملو ّنا يليق ببػىٍيًتو كًدينو، كعرضينا أٍف تعرٌفوه َنميع ما يصليح 
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لذلكم اٞنقاـ الشريف ٣نٌا ُب ببلدنا، ك يًصليكم إف شاء اهلل ُب أقنرب األكقات، على أٍحسىن اٜناالت، كلكم بذلك 
ىنىاقب ؛ إف علينا اٞنًنٌ 

ة العيٍظمى، اٞنزيٌة القيٍصول، كاهلل تعاى يػيٍبقى ذلكم اٞنقاـ الشريف ١نركسى اٞنذاىب، مشكورى اٞن
 .1"شاء اهلل تعاى 

 
 رسالة أبي عبد اهلل محمد بن الحجاج يوسف بن نصر إلى الملك األشرؼ شعباف

 2لساف الدين بن الخطيبالوزير  من إنشاء
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األبواب الشريفة اليت تعنو لعزة قدرىا األبواب، كتعتزم إى نسب عدٟنا اٜنكمة كالصػواب، كتناديهػا "
األقطػػار البعيػػدة مفتخػػرة بوالئهػػا كاصػػلة بعبلئهػػا ّنػػا يشػػفي اٛنػػول منهػػا اٛنػػواب، فػػإف حسػػن منػػاب عػػن أئمػػة 

لػػػى العفػػػاة بغًنىػػػا أثػػػواب الصػػػبلت اٟنػػدل كسػػػباؽ اٞنػػػدل كػػػاف منهػػػا عػػػن عمومػػػة النبػػوة النػػػواب، كإذا ضػػػفت ع
ضػفت منهػا علػى الكعبػػة اٞنقدسػة األثػواب، أبػػواب السػلطاف الكبػًن، اٛنليػل الشػػهًن، الطػاىر الظػاىر، األكحػػد 
األسعد، األصعد األ٠ند، األعلى العادؿ، العامل العامل، الكامل الفاضل الكافل، سلطاف اإلسػبلـ كاٞنسػلمٌن، 

ى العاٞنٌن، ٗناؿ اإلسبلـ، علم األعبلـ، فخر الليايل كاأليػاـ، ملػك الػربين رافع ظبلؿ العدؿ، كحيد الفضل عل
كالبحػػرين، إمػػاـ اٜنػػرمٌن، مؤمػػل األمصػػار كاألقطػػار، عاصػػب تػػاج الفخػػار، ىػػاـز الفػػرنج كالػػرتؾ كالتتػػار، اٞنلػػك 

اىر، الكبػػًن الشػػهًن، اٞننصػػور أيب الفتػػوح شػػعباف، ابػػن األمػػًن الرفيػػع اجملػػادة، الكػػرمي البنػػوة كالػػوالدة، الطػػاىر الظػػ
اٞنعظم اٞنمجد، األٚنى، اٞنوقر األعلى، فخر اٞنلػة، سػيف األمػة، تػاج اإلمػارة، عػز اإلسػبلـ، ٗنػاؿ األيػاـ، قمػر 
اٞنيادين، أسد أٗنة الدين، ٚناـ الطغاة كاٞنعتدين، اٞنقدس اٞنظفر، األمًن أيب علي حسٌن، ابن السلطاف الكبًن 

كالػػد السػػبلطٌن، سػػيف خبلفػػة اهلل ُب العػػاٞنٌن، كيل أمػػًن اٞنػػؤمنٌن، كظهػػًن  الشػػهًن، ملػػك اإلسػػبلـ كاٞنسػػلمٌن،
الػدين، سػػلطاف اٜنػػج كاٛنهػػاد ككاسػػي اٜنػػرمٌن األمػػٌن، قػامع اٞنعتػػدين، قػػاىر اٝنػػوارج كاٞنتمػػردين، ناصػػر السػػنة، 

اىر الظػػػاىر، ١نيػػػي اٞنلػػػة، ملػػػك الػػػربين كالبحػػػرين، مقػػػيم رسػػػـو اٜنػػػرمٌن الشػػػريفٌن، العػػػادؿ، العػػػامل العامػػػل، الطػػػ
األسػػػعد األصػػػعد، األكحػػػد، األعلػػػى اٞننصػػػػور، اٞنؤيػػػد اٞنعػػػاف، اٞنرفػػػع اٞنعظػػػػم، اٞنبجػػػل اٞنؤمػػػل، اجملاىػػػد، اٞنػػػػرابط 
الغػػػازم، أيب عبػػػد اهلل ١نمػػػد بػػػن قػػػبلككف الصػػػاٜني، أبقػػػػاه اهلل كفلػػػق الصػػػبح يشػػػهد بكمالػػػو، كخدمػػػة اٜنػػػػرمٌن 

ـ آمنػػة علػػى طػػوؿ األيػػاـ مػػن إ٨نالػػو، كال زاؿ ركنػػا الشػػريفٌن طػػراز مػػذىب علػػى حلػػة أعمالػػو، كمسػػورات اإلسػػبل
 .للدين اٜننيف تتزاحم على مستلمو الشريف شفاه أمالو

سبلـ كػرمي، بػر عمػيم، كمػا اسػتودعت الريػاض أسػرارىا صػدر النسػيم، كأرسػلت مطػالع الفجػر أهنارىػا 
كيقػػف موقػػف األدب  مػػن ُنػػر الصػػباح الوسػػيم، يسػػرم مػػن الطيػػب كاٜنمػػد اٞنطيػػل اٞنطيػػب ُب الصػػواف الكػػرمي،

كالفهامة ّنا استحفظ من األمانة إى ١نل اإلمامة كقوؼ اٜنفيظ العلػيم، يعتمػد مشػارع تلػك األبػواب الشػارعة 
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إى الفضػػل العػػيم، اٞنقابلػػة لػػذماـ كسػػائل اإلسػػبلـ بالصػػدر اٞنشػػركح كالػػرب اٞنمنػػوح كالقلػػب السػػليم، مػػن معظػػم 
خلصػػانو، أمػػًن اٞنسػػلمٌن باألنػػدلس عبػػد اهلل، الغالػػب بػػاهلل،  سػػلطانو، ك٠نػػل شػػأنو اٞنفتخػػر باالنتظػػاـ ُب سػػلك

١نمػػد بػػن يوسػػف بػػن إٚناعيػػل بػػن فػػرج بػػن نصػػر، بلغػػو اهلل مػػن رضػػاه أقصػػى سػػؤؿ، كأعانػػو علػػى جهػػاد عػػدكه 
 .كعدك رسولو

أمػػا بعػػد ٘نػػد اهلل جاعػػل قػػبلدة اإلسػػبلـ علػػى الػػدكاـ آمنػػة مػػن اال٦نػػراـ كاالنتثػػار، مفصػػلة النظػػاـ ِنػػرز 
العظاـ كاآلثار، معرؼ أىلها ُب حزف البسيطة كسػهلها عػوارؼ الصػنع اٞنثػار كإقالػة العثػار، القػوم العزيػز اٞنآثر 

الذم ال يغالب قدره باالحتشاد كاالستكثار، حّت تظهر خبيئة عنايتو بأكليائو اٞنعرتفٌن بآالئػو باديػة لؤلبصػار، 
صػار، ُب ٢نتلػف األقطػار كاألمصػار، الػويل الػذم فيما قرب كبعد من األعصار، كر٘نتو عند االسػتغاثة بػو كاالنت

ال تكػػػػدر ىبػػػػات فضػػػػلو شػػػػركط االعتصػػػػار، كال تشػػػػٌن خطػػػػب ٘نػػػػده ضػػػػرائر االقتصػػػػار كاالختصػػػػار، كالصػػػػبلة 
كالسػبلـ علػى سػيدنا كموالنػا ١نمػد رسػولو ٦نبػة األكػواف كسػر الػدىور كاألزمػاف كفائػدة األدكار، نػور اهلل اٞنتميػز 

ق الظلمات كالنور كر٘نتػو الوارفػة الشػاملة اٟناميػة اٟناملػة علػى اٟنضػاب كالوىػاد باختصاصو كاستصفائو قبل خل
كالنجاد كاألغوار، أقرب عوامل الشهادة كاٝنلق إى حضرة اٜنق على تعدد الرتب كتفاضل األطوار، منقذ الناس 

لػػػى األحػػػزاب عنػػػدما مػػػن البػػػوار، كمبػػػوئهم مػػػن جػػػوار اهلل خػػػًن اٛنػػػوار، نػػػيب الر٘نػػػة كاٛنهػػػاد كالغػػػوار، اٞننصػػػور ع
استداركا ّنثول نبوتو على األطم كاألسوار دكر السوار، الواعد عػن ربػو بظهػور دينػو اٜنػق علػى األديػاف فمهمػا 
أكقدكا نارا للحرب تكفل اهلل ٟنم بإطفار النار كإٙناد األكار، كالرضى عن آلو كأصحابو ٘ناة الذمار كمقتحمي 

كنفػػائس األعمػػار، القػػائمٌن ُب ٚنػػاء ملتػػو لبلىتػػداء بسػػننهم كاالقتػػداء الغمػػار، كبػػاذيل كػػرائم األمػػواؿ مػػن دكنػػو 
بسػػػننهم مقػػػاـ النجػػػـو اٟناديػػػة كاألقمػػػار، مػػػا صػػػقلت مػػػداكس النسػػػيم سػػػيوؼ األهنػػػار كخجػػػل الػػػورد مػػػن تبسػػػم 
البهػػار، كغازلػػت عيػػوف زىػػر اجملػػرة عيػػوف األزىػػار، كطػػرد أدىػػم الليػػل أشػػهب النهػػار، كالػػدعاء لتلػػك األبػػواب، 

دة اٜنجاب، اٞنعودة باجتبلء غرر الفتوح، كاٞنطالع اٞنشيدة اٞنصانع على الغرر اٞنمنػوح، كاألكاكيػن اٞنؤيػدة اٞنتعد
الػػػدكاكين باٞنبلئكػػػة كالػػػركح، بػػػإعبلء اٞنظػػػاىر كالصػػػركح، كإنػػػارة اهلل تعػػػاى بأىلػػػة تلػػػك السػػػركج سػػػاحات تػػػبلؾ 

 .لشركحالسركج، كال زالت أقبلـ بشائرىا تأٌب على سورة الفتح بأكمل ا
فإنا كتبناه ٞنثابتكم السلطانية دار العز األ٘نى، كاٞنلك األشرؼ األٚنى، كالصيت البعيد اٞنرمى، كتب 
اهلل لػػػو مػػػن عنايتػػػو كقػػػد فعػػػل أكفػػػر مقاسػػػم النعمػػػى، كواكػػػب سػػػعودىا ٕنػػػزؽ جبلبيػػػب الظلمػػػا، كأخبػػػار بأسػػػها 

اح ارتياحها أجنحة بنػات اٞنػا،من منزلنػا كجودىا كسعادة كجودىا هتديها على البعد ركائب الدأما، كترفرؼ بري
احملبػػػػور، بسػػػػعادة سػػػػلطانكم اٞننصػػػػور، كخػػػػزم عػػػػدكه اٞنػػػػدحور، ُنمػػػػراء غرناطػػػػة، دار ملػػػػك اٛنهػػػػاد َنزيػػػػرة ثغػػػػر 
األنػػدلس، كاى اهلل عنهػػا الػػدفاع، كأنػػار ّنشػػكاة نػػوره اؿ ذم كعػػػد بإٕنامػػو األعػػبلـ منهػػا كاأليفػػاع، ككصػػل ٟنػػػا 

النتفاع، حّت تشفع بتهػانيكم األكتػار كتػوتر األشػفاع، كآالء اهلل لػدينا بنعمػة ديػن بشرؼ ٢ناطبتكم االرتفاع كا
اإلسبلـ علينا قد أخجلت اللسػاف الشػكور، كإف اسػتنفذت الػركاح كالبكػور، كالثقػة بػاهلل ُب ىػذا الثغػر الغريػب 

لصػدكر، كاقتطػع ُب قد كثرت العدد اٞننزكر، كاٜنػق الصػريح قػد كػافح الػزرك، كالتػوطٌن علػى الشػهادة قػد شػرح ا
ُنر : اٛننة اٞننازؿ كالدكر، كاٞنعرفة ّنقاـ تلك األبواب الشريفة عقيدة ال ٚنائها األلوة كاٞنندؿ، كاٜناؿ ما علمتم
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زاخػر األمػواج، كعػدك كافػر األفػػواج، كحػـر لػوال اتقػاء اهلل مقػتحم السػػياج، كجيػاد ضػمرهتا مصػابرة اٟنيػػاج، كداء 
عػػػدد إى اإلمػػػداد كاإلصػػػراخ كاإل٤نػػػاد عظػػػيم االحتيػػػاج، فػػػالنفوس إى اهلل ْنهػػػز علػػػى األيػػػاـ متوقػػػع االىتيػػػاج، ك 

كتسلم، كالصبياف ُب اٞنكاتب تدرب على مواقف الشهادة كتعلم، كاأللسنة بغًن شعار اإلسبلـ ال تنبس غالبػا 
ضػػعيف، كال تػػتكلم، إال أف عػػادة اٝنبػػًن اللطيػػف، ٓنفيػػف الػػذعر اٞنطيػػف، كنصػػر النػػزر الضػػعيف علػػى عػػدد الت
 .كاٜناؿ ْنزل بٌن اٜنرب كالسلم، كاٞنكاٞنة كالكلم، كتأميل اٛنرب كارتقاب عاقبة الصرب على ٘ناة الدبر

كإى ىذا، فإننا اتصل بنا ما رامت الرـك مػن اٞنكيػدة الػيت كػاف دفػاع مػن دكهنػا سػدا، كاٞنبلئكػة الكػراـ 
دت الوسعفي احتشػادىا، حػّت ضػاقت اللجػج جندا، كالعصمة سورا، كالركح األمٌن مددا منصورا، كأهنا استنف

عػػن أعوادىػػا، كبلغػػت اجملهػػود ُب اسػػتنفاذىا، حػػّت غػػص كػػافر البحػػر بكفارىػػا يصػػيح هبػػم التأليػػب، كيػػذمرىم 
الصػػػليب، كقػػػد سػػػوؿ ٟنػػػم الشػػػيطاف كيػػػاد ثغػػػر اإلسػػػكندرية شػػػجى صػػػدكرىم، كمرمػػػى آمػػػاؿ غػػػركرىم، ك١نػػػـو 

بصػػػدمتها، كيقػػػودكا جنائػػػب السػػػاحل ُب رمتهػػػا، كيرفعػػػوا عػػػن قػػػد٬نهم، كمتعلػػػل غػػػر٬نهم، ليهتمػػػوا ثغػػػر اإلسػػػبلـ 
ديػػنهم اٞنعػػرة، كيتلقفػػوا ُب القػػدس كػػرة الكػػرة، كيقلصػػوا مػػا امتػػد مػػن ظػػبلؿ اإلسػػبلـ، كيشػػيموا سػػيوؼ التغلػػب 
على الشاـ، ك٪نولػوا بػٌن اٞنسػلمٌن كبػٌن ١نػط أكزارىػم، كحجهػم كمػزارىم، كبيػت رهبػم الػذم يقصػدكنو مػن كػل 

ف إليػػو هنػػج كػػل طريػػق، كقػػرب نبػػيهم الػػذم يطفئػػوف بزيارتػػو مػػن الشػػوؽ كػػل حريػػق، كيكحلػػوف فػػج عميػػق، كيركبػػو 
اٛنفوف ّنشاىدة آثاره عن بكاء كشهيق، كشوؽ بذلك اٜنبيب خليق، كيقطعوف حبػل اٞنسػلمٌن حػّت ال يتػأتى 

اٜنػػق كيل ، كبػػدمائهم مشػػيط، كبعبػػاده بصػػًن، كلدينػػو "كاهلل مػػن كرائهػػم ١نػػيط" بلػػوغ فريػػق كال غػػرض تشػػريق، 
، فمػا ىػو إال أف "ىو الذم أرسل رسولو باٟندل كدين اٜنق ليظهره على الدين كلو كلو كره اٞنشػركوف" كنصًن،

طما جرادىم، كخلص إليها مرادىم، كفاض عليها ُنرىم، كعظم من احملاكلة أمرىم، حّت اشػرتؾ الشػرؾ بعػض 
ال ترقع، كاٞنصيبة اليت غلتها ال تنقع، كاشتمبل  أسوارىا، كناؿ النهب مستطرؼ ديارىا، كظنت أهنا الوىية اليت

لبػػػاس، كذعػػػر النػػػاس، كأرل الشػػػدة مػػػن تػػػدارؾ بػػػالفرج، كأعػػػاد إى السػػػعة مػػػن اٜنػػػرج كأنشػػػأ ريػػػح النصػػػر عػػػاطرة 
األرج، كنصر حزب اإلسبلـ من ال غالب ٞنن ينصره، كحصر العدك ِنصره من كاف العدك ٪نصره، كظهػر اٜنػق 

نػػة اهلل علػػى العاطػػل، فخػػرج العػػدك اٝناسػػر عمػػا حػػازه كالسػػيوؼ ترىقػػو حيػػث تلفيػػو، علػػى الباطػػل، كاٜنػػايل بزي
كالسػػهاـ تثبتػػو كتنفيػػو، كغرمػػاء كػػرة اإلسػػبلـ تستقضػػي منػػو دينهػػا كتسػػتوفيو، كاٝنػػزم قػػد جلػػل سػػبالو الصػػهب، 
ا كحناء الدماء قد خضبت مشيختو الشهب، كالغلب قد أخضػع رقابػة الغلػب، فكػم مػن غريػق أردتػو دركعػو ٞنػ

، كأحػق اهلل اٜنػق " فغلبػوا ىنالػك كانقلبػوا صػاغرين" حشي بػالركع ركعػو، كطعػٌن نظمػت بالسػمهرم ضػلوعو، 
، فػأم ر٘نػة "كػم مػن فئػة قليلػة غلبػت فئػة كثػًنة بػإذف اهلل كاهلل مػع الصػابرين" بكلماتو كقطع دابر الكافرين، ك

ٟنػا، ك٠نلػى صػنيعة راؽ عيػوف اٞنػومنٌن منشورة ضفت على اإلسبلـ ظبلٟنا، كخطةنعمة اتسع نطاقها كرحب ٠نا
ٗناٟنا، فاىتزت هبا األرض كربت، كبشكر اهلل جل جبللو أعربت، كاستبشرت النفوس،كذىب البػوس، كضػفى 
ّننة اهلل اللبوس، كظهرت عناية اهلل ّنقامكم، كإقالة عثرة اإلسبلـ ُب أيامكم، فما كاف اهلل سبحانو ليضع لكم 

الكػػربل، كالذريعػػة إى  سػػعادة الػػدنيا كاألخػػرل، كىػػي عهػػدة اهلل الػػيت يصػػوهنا مػػن   خدمػػة اٜنػػرمٌن كإهنػػا للوسػػيلة
 .كل اىتضاـ، كقبلدتو اليت ما كاف يرتكها بغًن نظاـ
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ككاف من لطائف ىذا الفتح الذم أجزؿ البشرل، كأكسع أعػبلـ اإلسػبلـ نشػرا، كركده بعػد أف شػفيت 
عػػادل ٍب صػػاَب، كىجػػر ككاَب، كأمػػرض ٍب عػػاَب، فلػػو كرد العلػػة، كنصػػرت اٞنلػػة، كبعػػد أف جفػػا الػػدىر كْنػػاَب، ك 

مقدمػػو قبػػل تاليػػو، كنقػػده متػػأخرا عػػن كاليػػو، أك كانػػت أكاخػػره بعيػػدا مػػا بينهػػا كبػػٌن أكاليػػو، ألكحشػػت الظنػػوف 
كسػػاءت، كبلغػػت اٟنمػػـو مػػن النفػػوس مػػا شػػاءت، فػػإف اإلسػػبلـ كاٛنسػػد يتػػداعى كلػػو لتػػأمل بعضػػو، كيتسػػاىم 

كٚنػػاؤه مرتبطػػة بأرضػػو، كنفلػػو متعلػق بفضػػو، فاٜنمػػد هلل الػػذم خفػػف األثقػػاؿ، كأٟنػػم  إخوانػو ُب بسػػطو كقبضػػو،
حاؿ الضر االنتقاؿ، كسوغ ُب الشكر اٞنقاؿ، كزار كأقاؿ كٗنع بٌن إيقاظ القلوب، كإنالة اٞنطلػوب، كأف كجػد 

و، كقػاد إلػػيكم ُب العػدك طعػم اإلسػػبلـ مػرا ٞنػػا ذاقػو، كعػػوده صػلبا فمػػا أطاقػو، كرفػع عػػن طريػق بيػػت اهلل مػا عاقػػ
بيػوتكم فضػل اٛنهػػاد كسػاقو، كرد اٞنكػػر السػيئ علػػى العػدك كأحاقػػو، فمػا كانػػت ىػذه اٞنكيػػدة إال داىيػة للكفػػر 
طارقػػة، كنكثػػة لعضػػب التثليػػت عارقػػة، كمعجػػز مػػن آثػػار النػػيب الشػػريف ٟنػػذا الػػدين اٞننيػػف خارقػػة، استأصػػلت 

 .للعدك اٞناؿ، كقطعت اآلماؿ، كأكىنت اليمٌن كالشماؿ
فبادرنػػػػا عنػػػػد تعػػػػرؼ اٝنػػػػرب اٞنختػػػػاؿ مػػػػن أثػػػػواب اٞنسػػػػرة ُب أهبػػػػى اٜنػػػػرب، إى هتنئػػػػتكم تطػػػػًن بنػػػػا أجنحػػػػة 
االرتياح، مبارية للرياح، كتستفزنا دكاعػي األفػراح، ُنسػب الػود الصػراح، ككيػف ال يسػر اليسػار اليسػار بيمينػو، 

ال تػػربح، كاٞنوانػػع الػػيت كضػػحت حػػّت ال كالوجػػو َنبينػػو، كاٞنسػػلم بدينػػو، كخاطبنػػاكم مهنئػػٌن كلػػوال العوائػػق الػػيت 
تشرح كمكايدة ىذا العدك الذم يأسو بو الدىر ك٩نرح، مل ٤نتز بإعبلـ القلم، عن إعماؿ القدـ، حّت نتشرؼ 
بالوركد على تلك اٞنثابة الشريفة، ك٧نتاز بزيارة األبواب اٞننيفة، فنقضي الفرض ٓنت رعيها، كبركة سعيها، لكن 

ة اٞنومن أبلغ من عملو، فهنيئا ّنا خولكم اهلل من ظفر شهدت برضى اهلل مراٚنو، كافرتت اٞنرء جنيب أملو، كني
عن ثغور العناية الربانية مباٚنو، كتػوفرت لػديكم مواىبػو كمقاٚنػو، كيهنػئ البيػت اٞنقػدس مكػاف فضػل اهلل كمنػو 

كقفػػل صػوانو، كبػاب إيوانػػو  كسػبلمة ٠ننػو، كاإلسػػبلـ عصػمة ثغػره اٞنؤشػػر، كطهػارة كتابػو اٞننشػػر، كٗنػاؿ عنوانػو،
 .مرفأ الفسطاط، كمرمز لواء الرباط، ك١نط رحاؿ االغتباط، كمتخًن اإلسكندر عند البناء كاالختطاط

ك٣نا زادنا َنحا هبذا الفتح، كسركرا زائدا هبذا اٞننح، ما ٓنققنا أنو يثًن مػن شػفقة اٞنسػلمٌن ٟنػذا القطػر 
مػػر األيػػاـ، كْنلػػب عليػػو بػػرا كُنػػرا عبػػدة األصػػناـ، ُنيػػث الػػرب  الػػذم ال يػػزاؿ يطرقػػو مػػا طػػرؽ اإلسػػكندرية علػػى

موصوؿ، كالكفر بكثرة العدد يصوؿ، كنًناف اٛنوار مرتائية للعياف، كالفراسخ القليلة متوسطة بٌن ٢نتلف النحل 
كاألديػاف، كالعػدد ال ينسػب، كالصػريخ إال مػن عنػد اهلل ال ٪نسػب، فتنجػدنا بالػدعاء ألسػنة فضػبلئو، كتسػػهمنا 
خػػواطر صػػاٜنيو كأكليائػػو، كاهلل ال يقطػػع عػػن اٛنميػػع عوائػػد آالئػػو، كيعرفنػػا بركػػة خػػاًب أنبيائػػو، كينصػػرنا ُب أرضػػو 

 .ّنبلئكة ٚنمائو
قد كاف اتصل بنا ُب ىذه األياـ الفارطة الذخر الذم مؤل اليد استكثارا، كاٝنلػد اعتػدادا كاسػتظهارا، ك 

لكػػرمي يشػػم مػػن نفحاتػػو شػػذل اإلذخػػر كاٛنليػػل، كتلػػتمس مػػن كاٟنمػػم فخػػارا، كأضػػاء القطػػر أنػػوارا، جػػوابكم ا
خبلؿ حافاتو بركات اٝنليل، كتعرم الوجوه بو آثار اٞنعاىد، كتلتمح من ثنايػا كفادتػو بػوارؽ الفوائػد، فػأكـر بػو 
من كافد ٢نطوب، كزائر مرقوب صدعنا بو ُب حفل اٛنهػار انتحػاءا كافتخػارا، ٍب صػناه ُب كػرائم اٝنػزائن اقتنػاءا 

خلػػف كادخػػارا، كجعلنػػا قػػػراه شػػكرا معطػػارا، كثنػػػاءا يبقػػى ُب اٝنػػافقٌن مطػػارا، كدعػػػاءا يعلػػي اهلل بػػو ٞنقػػػامكم لل
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السين ُب أكليائو مقدارا، ك٩نهز بو ٞنلككم كما فعل أنصارا، كيثيبكم اٛننة اليت ال يرضى السعداء بغًنىا قػرارا، 
يػع العػػبلء مػػدارا، كيقػػيم الشػػكر ألػػـز الوظػػائف ٜنقكػػم كاهلل تعػاى ٩نعػػل ألفػػبلؾ اٟننػػاء علػػى ٢ناطبػػة مقػػامكم الرف

ابتػػدارا، كالثنػػاء أكى مػػا ٓنلػػى بػػو ٠نػػدكم شػػعارا، كيبقػػيكم لئلسػػبلـ ركنػػا شػػديدا كظػػبل مديػػدا كٚنػػاءا مػػدرارا، مػػا 
 ".استػنف البدكر إبدارا، كعاقب الليل هنارا، كالسبلـ عليكم كر٘نة اهلل تعاى كبركاتو

 
 أبي الحجاج يوسف يشتكي حاؿ األندلس رسالة نبوية من السلطاف 
 ـ1350/ىػ750من إنشاء لساف الدين بن الخطيب مؤرخة حوالي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إى رسػػوؿ اٜنػػق إى كافػػػة اٝنلػػق، كغمػػاـ الر٘نػػػة الصػػادؽ الػػػربؽ، كاٜنػػائز ُب ميػػداف اصػػػطفاء الػػر٘نن قصػػػب "  

السػػػماء، كمػػػن كجبػػػت لػػػو النبػػػوة كآدـ بػػػٌن الطػػػٌن كاٞنػػػاء، شػػػفيع أربػػػاب السػػػبق، خػػػاًب األنبيػػػاء، كإمػػػاـ مبلئكػػػة 
الػػذنوب، كطبيػػب أدكاء القلػػوب، ككسػػيلة اٝنلػػق إى عػػبلـ الغيػػوب، نػػيب اٟنػػدل الػػذم طهػػر قلبػػو، كغفػػر ذنبػػو، 
كخػػتم بػػو الرسػػالة ربػػو، كجػػرل ُب النفػػوس ٠نػػرل األنفػػاس حبػػو، اٞنشػػفع يػػـو العػػرض، احملمػػود ُب مػػئل السػػموات 

، صػػاحب اللػػواء اٞننشػػور، كاٞنػػؤٕنن علػػى سػػر الكتػػاب اٞنسػػطور، ك٢نػػرج النػػاس مػػن الظلمػػات إى النػػور، كاألرض
اٞنؤيد بكفاية اهلل كعصمتو، اٞنوفور حظو من عنايتػو كنعمتػو، الظػل اٝنفػاؽ علػى أمتػو، مػن لػو حػازت الشػمس 

فائػدة الكػوف كمعنػاه، كسػر بعض كمالو ما عدمت إشراقاف أك كانت لآلباء ر٘نة قلبو ذابت نفوسػهم إشػفاقا، 
الوجود الذم هبر الوجود سناه، كصفي حضرة القدس الذم ال يناـ قلبو إذا نامت عيناه، البشًن الذم سػبقت 

، النػػوار مػػن عنصػػر نػػوره "سػػبحاف الػػذي أسػػرى" ، كنػػزؿ عليػػو " رأى مػػن آيػػات ربػػو الكبػػرى" لػػو البشػػرل، ك
ط الػوحي لفقػده، كسػد بػاب النبػوة كالرسػالة مػن بعػده، مستمدة، كاآلثار ٔنلق كآثاره مستجدة، من طػوم بسػا

كأكٌب جوامػػع الكلػػم فوقػػف البلغػػػاء حسػػرل دكف حػػده، الػػػذم انتقػػل ُب الغػػرر الكر٬نػػػة نػػوره، كأضػػاءت ٞنػػػيبلده 
مصػػانع الشػػاـ كقصػػوره، كطفقػػت اٞنبلئكػػة ٓنييػػو ككفودىػػا تػػزكره، كأخػػربت الكتػػب اٞننزلػػة علػػى األنبيػػاء بأٚنائػػو 

ديق اٝنػػرب ظهػػوره، كأخػػذ عهػػد اإل٬نػػاف علػػى مػػن اتصػػلت ّنبعثػػو مػػنهم أيػػاـ حياتػػو، اٞنفػػزع كصػػفاتو، فجػػاء بتصػػ
األمنػػع يػػـو الفػػزع األكػػرب، كالسػػند اٞنعتمػػد عليػػو ُب أىػػواؿ احملشػػر، ذك اٞنعجػػزات الػػيت أثبتتهػػا اٞنشػػاىدة كاٜنػػس، 

يشػهد أف مػا جػاء بػو ىػو كأقر هبا اٛنن كاإلنس، من ٗناد يتكلم، كجذع لفراقػو يتػأمل، كقمػر لػو ينشػق، كحجػر 
اٜنق، كمشس بدعائو عن مسًنىا ٓنػبس، كمػاء مػن أصػابعو الكر٬نػة يتػبجس، كغمػاـ باستسػقائو يصػوب، كركيػة 
بصػػق ُب أجاجهػػا فأصػػبح مائهػػا كىػػو العػػذب اٞنشػػركب، اٞنخصػػوص ّنناقػػب الكمػػاؿ ككمػػاؿ اٞنناقػػب، اٞنسػػمى 

ـ من رفعت عليو كسيلة اٞنعرتؼ كاٞنغػرتب، سػيد الرسػل باٜناشر كالعاقب، ذك اجملد البعيد اٞنراقي كاٞنراقب، أكر 
١نمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد اٞنطلػػب، الػػذم فػػاز بطاعتػػو احملسػػنوف، كاسػػتنقذ بشػػفاعتو اٞنػػذنبوف، كسػػعد باتباعػػو 

، صػلى اهلل عليػو كسػلم، مػا ٞنػع بػرؽ، ك٨نػع كدؽ، كطلعػت مشػس، "ال خػوؼ علػيهم وال ىػم يحزنػوف" الذين 
 .كنسخ اليـو أمس
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عتيق شفاعتو كعبد طاعتو، اٞنعتصم بسببو اٞنؤٕنن باهلل ٍب بو، اٞنستشػفي بػذكره كلمػا تػأمل، اٞنفتػتح من  
بالصػػبلة عليػػو كلمػػا تكلػػم، الػػذم إف ذكػػر ٕنثػػل طلوعػػو بػػٌن أصػػحابو كآلػػو، كإف ىػػب النسػػيم العػػاطر كجػػد فيػػو 

ربيػل بػٌن معاىػده كخبللػو، طيب خبللو، كإف ٚنع اآلذاف تذكر صوت ببللو، كإف ذكر القػرآف استشػعر تػردد ج
 . يوسف بن إسماعيل بن نصرالٍب تربو، كمؤمل قربو، كىٌن طاعتو كحبو، اٞنتوسل بو إى رضى ربو، 

كتبػػو إليػػك يػػا رسػػوؿ اهلل كالػػدمع مػػاح، كخيػػل الوجػػد ات ٗنػػاح، عػػن شػػوؽ يػػزداد كلمػػا نقػػص الصػػرب،  
ك األمر، كتوطأ على كبده اٛنمر، كقد مطلت كانكسار ال يتاح لو إال بدنو مزارؾ اٛنرب، ككيف ال يعيي مشوق

، على تربتك اٞنقدسة اللحد، ككعدت اآلماؿ كدانت بػإخبلؼ الوعػد، كانصػرفت الرفػاؽ كالعػٌن  األياـ بالقدـك
باٖند ضر٪نك ما اكتحلت، كالركائب إليك ما ارٓنلػت، كالعػزائم قالػت كمػا فعلػت، كالنػواظر ُب تلػك اٞنشػاىدة 

اآلماؿ عن ركػوب العجػز مل تػربح، فيػا ٟنػا معاىػد فػاز مػن حياىػا، كمشػاىد مػا أعطػر الكر٬نة مل تسرح، كظهور 
رياىػػا، بػػبلد نيطػػت هبػػا عليػػك اٞنلػػك، كا٤نلػػى بضػػياء فرقانػػك فيهػػا اٜنلػػك، مػػدارس اآليػػات كالسػػور، كمطػػالع 
اٞنعجػػزات السػػافرة كالغػػرر، حيػػث قضػػيت الفػػركض كحتمػػت، كافتتحػػت سػػور الػػوحي كختمػػت، كابتػػديت اٞنلػػة 

نيفية كٕنمػت، كنسػخت اآليػات كأحكمػت، أمػا كالػذم بعثػك بػاٜنق ىاديػا، كأطلعػك للخلػق نػورا باديػا، ال اٜن
يطفػػي غلػػيت إال شػػربك، كال يسػػكن لػػوعيت إال قربػػك، فمػػا أسػػعد مػػن أفػػاض مػػن حػػـر اهلل إى حرمػػك، كأصػػبح 

ا بٌن دارم بعثتك بعد أداء ما فرضت عن اهلل ضيف كرمك، كعفر اٝند ُب معاىدؾ كمعاىد أسرتك، كتردد م
كىجرتػػك، كإ ي ٞنػػا عػػاقتين عػػن زيارتػػك العوائػػق كإف كػػاف شػػغلي عنػػك بػػك، كصػػدتين األعػػداء فيػػك عػػن كصػػل 
سػػػبيب بسػػػببك، كأصػػػبحت بػػػٌن ُنػػػر تػػػتبلطم أمواجػػػو، كعػػػدك تتكػػػاثف أفواجػػػو، ك٪نجػػػب الشػػػمس عػػػن الظهػػػًنة 

مصارحتك رؤكسػهم، كاسػتعذبوا ُب  عجاجو، ُب طائفة من اٞنؤمنٌن بك كطنوا على الصرب نفوسهم، كرفعوا إى
مرضػاة اهلل كمرضػػاتك بوسػػهم، يطػػًنكف مػػن ىيعػػة إى أخػرل، كيلتفتػػوف كاٞنخػػاكؼ عػػن ٬نػػىن كيسػػرل، كيقػػارعوف 
كىم الفئة القليلة ٗنوعا كجموع قيصر ككسرل، ال يبلغوف من عدك كىو الذر عند انتشػاره عشػر معشػاره، قػد 

تكػػوف كلمػػة اهلل ىػػي العليػػا، فيالػػو مػػن سػػرب مػػركع، كصػػريخ إال منػػك  بػػاعوا مػػن اهلل تعػػاى اٜنيػػاة الػػدنيا، ألف
٣ننوع، كدعاء إى اهلل كإليػك مرفػوع، كصػبية ٘نػر اٜنواصػل، ٔنفػق فػوؽ أككارىػا أجنحػة اٞنناصػل، كالصػليب قػد 
ٕنطػػى فمػػد ذراعيػػو، كرفعػػت األطمػػاع بضػػبعيو كقػػد حجبػػت بالقتػػاـ السػػماء، كتبلطمػػت أمػػواج اٜنديػػد كالبػػأس 

التقى اٞنػػاء كمل يبػػق إال الػػدماء، كعلػػى ذلػػك فمػػا ضػػعفت البصػػائر كال سػػاءت الظنػػوف، كمػػا كعػػد بػػو الشػػديد فػػ
الشهداء تعتقده القلوب حّت تكاد تشاىده العيوف، إى أف نلقاؾ غػدا إف شػاء اهلل كقػد أبلينػا العػذر، كأرغمنػا 

 .الكفر، كأعملنا ُب سبيل اهلل كُب سبيلك البيض كالسمر
لتطًن إليك من شوقي َنناح خػافق، كتسػعد مػن نيػيت الػيت تصػحبها برفيػق موافػق،  أستنبت رقعيت ىذه 

فتؤدم عن عبدؾ كتبلغ، كتعفر اٝند ُب تربك كٕنرغ، كتطيػب برياىػا معاىػدؾ الطػاىرة كبيوتػك، كتقػف كقػوؼ 
 اٝنشوع كاٝنضوع ْناه تابوتػك، كتقػوؿ بلسػاف التملػق عنػد التشػبث بأسػبابك كالتعلػق منكسػرة الطػرؼ، حػذرا
هبرجها من عدـ الصرفك يا غياث األمة، كغمػاـ الر٘نػة، ارحػم غػربيت كانقطػاعي، كتغمػد بطولػك قصػر بػاعي، 
كقو على ىيبتػك خػور طبػاعي، فكػم جػزت مػن ِب مهػوؿ، كجبػت مػن حػزكف كسػهوؿ، كقابػل بػالقبوؿ نيػابيت، 
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صػػػد مػػػن حػػػط كعجػػػل بالرضػػػى إجػػػابيت، كمعلػػػـو مػػػن كمػػػاؿ تلػػػك الشػػػيم، كسػػػخاء تلػػػك الػػػدمي، أف ال ٫نيػػػب ق
بفنائها، كال يظمأ كارد أكب على إنائهػا، اللهػم يػا مػن جعلتػو أكؿ األنبيػاء بػاٞنعىن كآخػرىم بالصػورة، كأعطيتػو 
لػػواء اٜنمػػد يسػػًن آدـ فمػػن دكنػػو ٓنػػت ظبللػػو اٞننشػػورة، كملكػػت أمتػػو مػػا زكم ٟنػػا مػػن زكايػػا البسػػيطة اٞنعمػػورة، 

اٞنفطػػػورة، كشػػوقتين إى معاىػػػده اٞنػػػربكرة كمشػػػاىده اٞنػػػزكرة،  كجعلتػػين مػػػن أمتػػػو اجملبولػػػة علػػى حبػػػو، اٞنؤملػػػة لقربػػػو
كككلػػػت  لسػػػا ي بالصػػػبلة عليػػػو كقلػػػيب بػػػاٜننٌن إليػػػو، كرغبتػػػين ُب التمػػػاس مػػػا لديػػػو، فػػػبل تقطػػػع عنػػػو أسػػػبايب، كال 

 .ٓنرمين ُب حبهأجر ثوايب، كتداركين بشفاعتو يـو آخذ كتايب
ه، كمل ٩نعػػػل بيػػػده اختيػػػاره، فػػػإف مل تكػػػن ىػػػذه ىػػذه يػػػا رسػػػوؿ اهلل كسػػػيلة مػػػن بعػػػدت داره، كشػػػط مػػزار  

للقبػػوؿ أىػػبل، فأنػػت لؤلغضػػاء كالسػػمح أىػػل، كإف كانػػت ألفاظهػػا كعػػرة فجنابػػك للقاصػػدين سػػهل، كإذا كػػاف 
اٜنب يتوارث كما أخربت كالعركؽ تدس حسبما عليو أشرت فلي بانتسػايب إى سػعد بػن عميػد أنصػارؾ مزيػة، 

عمػل ترتضػيو فلػي نيػة، فػبل تنسػين كمػن هبػذه اٛنزيػرة الػيت افتتحػت بسػيف  ككسيلة أثًنة حفيػة، فػإف مل يكػن يل 
كلمتك على أيدم خيار أمتك، فإ٧نا ٥نن كديعة ٓنت بعض أقفالك، نعوذ بوجو ربك مػن إغفالػك كنستنشػق 
من ريح عنايتك نفحة، كنرتقب من ١نيا قبولك حملة، ندافع هبا عدكا طغى كبغى، كبلغ من مضايقتنا ما ابتغى، 

اقػػف التمحػػيص قػػد أعيػػت مػػن كتػػب كأرخ، كالبحػػر قػػد أصػػمتت بواعػػث ٛنجػػو مػػن استصػػرخ، كالطاغيػػة ُب فمو 
العػػدكاف مستبصػػر، كالعػػدك ١نلػػق كالػػػويل مقصػػر، كَناىػػك نسػػتدفع مػػا النطيػػػق، كبعنايتػػك نعػػاِب سػػقيم الػػػدين 

انوا عنايػػػة منػػػك ، كطوائػػػف أمتػػػك حيػػػث كػػػ"ربنػػػا كال ٓنملنػػػا" فيفيػػػق، فػػػبل تفردنػػػا كال هتملنػػػا، كنػػػاد ربػػػك فينػػػا 
 ".كما كاف اهلل ليعذهبم كأنت فيهم" تكفيهم، كربك يقوؿ لك كقولو اٜنق 

كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عليػػػك يػػػا خػػػًن مػػػن طػػػاؼ كسػػػعى، كأجػػػاب داعيػػػا إذا دعػػػا، كصػػػلى اهلل علػػػى ٗنيػػػع  
أحزابك كآلك صبلة تليق َنبللك، كٓنق لكمالك، كعلى ضجيعك كصديقك كحبيبك كرفيقػك، خليفتػك ُب 

كفاركقػػك اٞنسػػتخلف بعػػده علػػى ملتػػك، كصػػهرؾ ذم النػػورين اٞنخصػػوص بػػربؾ ك٥نلتػػك، كابػػن عمػػك أمتػػك، 
سػػيفك اٞنسػػلوؿ علػػى حلتػػك، بػػدر ٚنائػػك ككالػػد أىلتػػك، كالسػػبلـ الكػػرمي عليػػك كعلػػيهم كثػػًنا أثػػًنا كر٘نػػة اهلل 

 .تعاى كبركاتو
 .1"ا بربكاتو كيد عداىاككتب ُنضرة جزيرة األندلس غرناطة صاهنا اهلل تعاى ككقاىا، كدفع عنه 

 

 رسالة من الغني باهلل النصري إلى أمير مكة يخبره فيها باسترجاع الجزيرة الخضراء
 ىػ وىي من إنشاء لساف الدين بن الخطيب773مؤرخة في ربيع أوؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نػبط إٚناعيػل صػلى اهلل عليػو كسػلم اٞنقر األشرؼ الػذم فضػل احملػاؿ الدينيػة ١نلػو، ككػـر ُب بػر زمػـز م"

هنلو كعلػو، كخصػو بػإمرة اٜنػـر االشػريف األمػٌن مػن بيػده األمػر كلػو، فأسػفر عػن النصػر العزيػز فضػلو، كاشػتمل 
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على خواص الشرؼ الوضاح جنسػو كفصػلو، كطابػت فركعػو ٞنػا اسػتمد مػن ر٪نػانيت اٛننػة أصػلو، مقػر السػلطاف 
األ٠نػػػد األ٤نػػػد األسػػػعد األكحػػػد األٚنػػػى الشػػػهًن البيػػػت الكػػػرمي اٜنػػػي  اٛنليػػػل، الكبػػػًن الشػػػهًن، الظػػػاىر الطػػػاىر،

كاٞنيػػت، اٞنػػوقر اٞنعظػػم، ذم اٜنسػػنيٌن، كحافػػد سػػيد الثقلػػٌن، تػػاج اٞنعػػايل الكبػػًن الشػػهًن الرفيػػع اٝنطػػًن اٛنليػػل 
١نمػد  اٞنثيل الظاىر الطاىر الشػريف األصػيل، اٞنعظػم األرضػر اٞنقػدس اٞنػنعم أسػد الػدين، أيب الفضػل رميثػة بػن

بن أيب سعيد اٜنسين أبقاه اهلل، كجعل أفئدة من الناس هتوم إى قاطين مثواه، على بعد الػدار كتتقػرب فيػو إى 
اهلل بالتثاـ الرتاب كاستبلـ اٛندار، كْنيب أذاف نبيو إبراىيم باٜنج إجابة البدار، كىنأه اٞنزية اليت خصو هبػا مػن 

ه كاألخطػػار، كمػػا رفػػع قػػدره علػػى األقػػدار، كسػػجل لػػو بسػػقاية اٜنػػج بػػٌن ملػػوؾ األقطػػار، كأكيل اٞنراتػػب ُب عبػػاد
كعمػػػارة اٞنسػػػجد اٜنػػػراـ عقػػػد الفخػػػار، كينهػػػي إليػػػو أكػػػـر التحيػػػات تتػػػأرج علػػػى شػػػذل الركضػػػة اٞنعطػػػار عقػػػب 

 .األمطار
معظم ما عظم اهلل من شعائر مثواه، كملتمس الربكة من أبواب مفآنتو كلكل امرئ مػا نػواه، كموجػب 

ليق ّنن البتوؿ كالرضا أبواه، الشيق إى الوفادة عليو كإف مطلػو الػدىر كلػواه، األمػًن عبػد اهلل ١نمػد حقو الذم ي
بػػن أمػػًن اٞنسػػلمٌن  أيب الوليػػد بػػن نصػػر، كػػاف اهلل لػػو ُب غربتػػو عػػن جرثومػػة اإلسػػبلـ كانفػػراده، كتػػوى عونػػو علػػى 

 .اٛنهاد فيو حق جهاده
آلخػرة، كمطمػح النفػوس العاليػة كاٟنمػم الفػاخرة، مؤيػد العػزائم أما بعػد ٘نػد اهلل كيل اٜنمػد ُب األكى كا

اٞنتعاضػػػدة ُب سػػػبيلو اٞنتناصػػػرة، كمعػػػز الطائفػػػة اٞنومنػػػة كمػػػذؿ الطائفػػػة الكػػػافرة كمنفػػػل خػػػزائن القياصػػػرة الغلػػػب 
كاألكاسػػرة، كتػػػارؾ أرضػػػها عػػػربة لػػػآلذاف السػػػامعة كالعيػػػوف الباصػػػرة، كالصػػػبلة علػػػى سػػػيدنا كموالنػػػا ١نمػػػد عبػػػده 

لو نػػيب الر٘نػػة اٟناميػػة اٟنػػامرة، كالربكػػات الباطنػػة كالظػػاىرة، اجملاىػػد ُب سػػبيل اهلل بػػالعزائم اٞناضػػية كالصػػواـر كرسػػو 
البػاترة، مصػػمت الشقاشػػق اٟنػػادرة، كمػرغم الضػػبللة اٞنكػػابرة، اٞننصػػور بالرعػػب مػن جنػػود ربػػو الناصػػرة، احملػػركس 

ا زكم لو من أطراؼ البسيطة العامرة حسبما ثبت بالدالئل ُنراسة اٞنبلئكة الواقية الوافرة، اٞنوعود ملك أمتو ّن
اٞنتػػواترة، كالرضػػى عػػن آلػػو كأصػػحابو كعرتتػػو كأحزابػػو اجملاىػػدة الصػػابرة، أكيل القلػػوب اٞنراقبػػة كاأللسػػنة الػػذاكرة، 
 كاآلداب اٜنريصة على االىتداء هبداه اٞنثابرة، الذين جاىدكا ُب اهلل حػق جهػاده ٫نوضػوف ألف تكػوف كلمػة اهلل
ىي العليا ُب ُنار الركع الزاخػرة، كيقػدموف بػاٛنموع القليلػة علػى اآلالؼ اٞنتكػاثرة، حػّت قػرت بظهػور اإلسػبلـ 
العيػػوف النػػاظرة، كحلػػت ُب العػػدك الفػػاقرة، فكػػانوا ُب الػػذب عػػن أمتػػو كاألسػػود اٝنػػادرة، كُب اٟندايػػة بسػػىن ملتػػو  

لطػػاىرة، كاٞنكػاـر الزاىيػة ببنػػوة الزىػراء البتػوؿ بضػػعة كػالنجـو الزاىػرة، كالػدعاء لشػػرفكم األصػيل ذم اٞنناسػب ا
الرسػػوؿ الزاىػػرة، بالصػػنع الػػذم يسػػفر عػػن الغػػرر اٞنشػػرقة السػػافرة، كالعػػز الػػذم يضػػفو منػػو اٛننػػاح علػػى الوفػػود 
الزائػػرة كالفضػػبلء اجملػػاكرة، كال زاؿ ذكػػركم باٛنميػػل ىجػػًنل الركائػػب الػػواردة كالصػػادرة، كالثنػػاء علػػى مكػػارمكم 

 .فاس الرياض العاطرة عقب الغمائم اٞناطرة٫نجل أن
فإنا كتبنػاه إلػيكم كتػب اهلل لكػم عنايػة ٓنجػب األسػواء َنننهػا السػاترة، كرعايػة ْنمػع األىػواء اٞنختلفػة 
كتضػػم القلػػوب اٞننػػافرة، مػػن ٘نػػراء غرناطػػة حرسػػها اهلل، دار ملػػك اإلسػػبلـ َنزيػػرة األنػػدلس حرسػػها اهلل، ككفػػر 

كـر بيد قدرتو ما ىم هبا من أفواه العدل الفاغرة، كال زالت سػحائب ر٘نػة اهلل اٜنائطػة ٗنوع حاميتها اٞنثاغرة، 
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ٟنا الغامرة تظلل ٗنوع جهادىا الظافرة، كْنػود رمػم شػهدائها النػاخرة، كنعػم اهلل ٓنػط رطائػب اٞنزيػد ُب نواديهػا 
حقػو مػن التعظػيم الػذم أنػاؼ اٜنامدة الشاكرة، كاٜنمد هلل كما ىو أىلو، فبل فضل إال فضلو، كجانبكم موَب 
قػػل ال أسػػألكم عليػػو أجػػرا إال " كأرىب، كقػػدركم يعرفػػو مػػن صػػاـ كصػػلى فضػػبل عمػػن حػػج كلػػ ، كمسػػتند كدكػػم 

 ".اٞنودة ُب القرىب
كإى ىذا حرس اهلل مقركم األشرؼ، كما سػحب علػى بيتػو العتيػق ظلكػم األكرؼ، فػإف اٛنهػاد كاٜنػج 

م اٞنناسػػػػػبة، كيكػػػػاداف يتكافػػػػػآف ُب احملاسػػػػبة، سػػػػػفرا كزادا، كنيػػػػػة أخػػػػواف، شػػػػػهد بػػػػذلك اٞنلػػػػػواف، يرتضػػػػعاف ثػػػػػد
كاسػػتعدادا، كإتبلفػػا ٞنصػػوف اٞنػػاؿ إنفػػادا، كخركجػػا إى اهلل ال يػػؤثر أىػػبل كال كلػػدا، كإف افرتقػػا ١نػػبل فقػػد اجتمعػػا 

ٞنزيػة جهادا، كرفعا للملة منارا ساميا كعمادا، ككطننا كاٜنمد هلل على ىذا العهػد ىػو اٞنخصػوص بكمػاؿ ىػذه ا
كالقيػاـ بفػػرض كفايتهػػا البحريػػة كالربيػػة، السػػليمة مػػن الضػبلؿ الربيػػة، كىػػذا نسػػب كاشػػجة عركقػػو كذمػػاـ صػػادقة 

 .بركقو، كمتات ال يفضلو كال يفوتو
ك٥نن نعرفكم بأحواؿ ىػذا القطػر اٞنتمسػكة فركعػو بتلػك اٛنرثومػة الراسػية، اٞنمػدكدة أيديػو إى مثابتهػا 

فاعلموا أف اإلسبلـ بو مع اٜنيات ُب سفط حرج، كُب أمر مرج، كطائفة اٜنق قليل  اٞنتصدقة بالدعاء اٞنواسية،
عددىا، منقطع إال من اهلل مػددىا، مسػتغرؽ يومهػا ُب الشػدة كغػدىا، فػالطبلئع ُب قػنن اٛنبػاؿ تنػور كاٞنصػحر 

لصرب قػد لبسػت من بيتو مغرر، كالصيحة مع األحياف مسموعة، كاألعداء لرد ما حازه الفتح األكؿ ٠نموعة، كا
مدارعػػػو، كالنصػػػر قػػػد التمسػػػت مشػػػارعو، كالشػػػهداء تنػػػوش أشػػػبلءىم القشػػػاعم، كٓنتفػػػل منهػػػا للعػػػواُب الػػػوالئم 
كاٞنطػاعم، كالصػبياف تػدرب علػى العمػل بالسػبلح، كتعلػػم أحكػاـ اٛنهػاد تعلػم القػرآف ُب األلػواح، كآذاف اٝنيػػل 

دم الريػػػاح، كاٞنػػػآذف ْنيبهػػػا النػػػواقيس مناقضػػػة، مستشػػػرفة للصػػػياح، كمطػػػارؼ الطػػػاعنٌن ُب سػػػبيل اهلل تبلػػػي بأيػػػ
كتراجعها معاصية معارضة، كعػدد اٞنسػلمٌن ال يبلػغ مػن عػدد الكفػار عنػد االنتثػار معشػار اٞنعشػار كال بػرة مػن 

 .جلود العشار
إال أف اهلل عز كجل حل بواليتنا اٞنخنق اٞنشدكد، كفتح إى التيسًن اٞنهيع اٞنسدكد، كأضفى ظل األمن 

، كأٟنم كلو الشكر على اإلٟناـ كتسػديد السػهاـ كاٜنمػد هلل الػذم يقػود مػدارؾ األفهػاـ إى اجتهػاد قػرف اٞنمدكد
بو التوفيق، كجهاد فتح بو إى التجارة اٞننجية الطريق، سبحانو من رحيم ٩نتيب إليػو مػن يشػاء كيهػدم إليػو مػن 

نػػا حركػػات سػػاعدىا كاٞننػػة هلل السػػعد، ينيػػب، ككػػرمي يلهػػم للعمػػل ليثيػػب، كلطيػػف يػػأمر بالػػدعاء ليجيػػب، فتحرك
كتػوى أمرىػػا كنصػرىا مػػن لػو األمػػر مػن قبػػل كمػن بعػػد، ففتحنػا مدينػػة برغػة الفاصػػلة كانػت بػػٌن الػببلد اٞنسػػلمة، 
كالشػػػجي اٞنعػػػرتض ُب ٥نػػػر الكلمػػػة، كتبعتهػػػا بنػػػات كػػػن يرتضػػػعن أخػػػبلؼ درهتػػػا، كيػػػتعلقن ُب اٜنػػػرب كالسػػػبلـ 

الغارات الكافرة، كمستقر الشوكة الوافرة، فرفع اهلل إصره الثقيل، ككاف مػن بأرزيتها، ٍب نازلنا حصن أشر ركاب 
عثػػرة الػػدين فيػػو اٞنقيػػػل، ٍب قصػػدنا مدينػػة إطريػػرة بنػػػت حاضػػرة الكفػػر، كعػػرين األسػػػود الغلػػب، ككنػػاس الظبػػػاء 

كمػػؤلت العفػػر، فاسػػتبحناىا عنػػوة أضػػرمت البلػػد نػػارا، كأدارت بأسػػواره سػػوارا، كاستأصػػلت أىلػػو قػػتبل كإسػػارا، 
 .الببلد سبيا تعددت آالفو، كغنما شذت عن العبارة أكصافو
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ٍب كانت اٜنركة إى مدينة جياف  كشهرهتا ُب اٞنعمور، كشياع كصػفها اٞنشػهور، يغػين عػن بسػط مػا ٟنػا 
من األمور، ففتحها اهلل على أيدينا عنوة كجعل مقاتلتها هنبا للسيوؼ الرقاؽ، كسبيها ملكة االسرتقاؽ، كأىلة 

نيهػػػا البػػػيض دريئػػػة للمحػػػاؽ، كاسػػػتولت علػػػى ٗنيعهػػػا أيػػػدم القػػػـو كاالحػػػرتاؽ، ٍب دكػػػت األسػػػوار، كعقػػػرت مبا
 .األشجار، كاستخلف على خارجها النار، فهي اليـو صفصف ينشأ هبا االعتبار كتعجب األبصار

ًن كغزكنػػػا بعػػػدىا مدينػػػة أبػػػذة أختهػػػا الكػػػربل كلػػػدهتا ذات احملػػػل األسػػػرل، فكانػػػت إسػػػوة ٟنػػػا ُب التػػػدم
 .كالتتبًن كالعفاء كاٞنبًن

ٍب نازلنا مدينة قرطبة كىي أـ ىذه الببلد الكافرة، كدار النعم الػوافرة، فكػدنا أف نسػتبيح ٘ناىػا اٞننيػع، 
كنشػػتت مشلهػػا اٛنميػػع، ك٥نتفػػل بفتحهػػا الػػذم ىػػو للػػدين أجػػل صػػنيع، لػػوال عوائػػق أمطػػار، كأجػػل منتهػػي إى 

طػود، ككعػدناىا ّنشػيئة اهلل العػود، كنأمػل مػن فضػل اهلل إيفػاد البشػرل مقدار، فرحلنػا عنهػا بعػد انتهػاؾ زلػزؿ ال
 .بفتحها على ببلد اإلسبلـ، كمتاحفة من هبا من اٞنلوؾ األعبلـ، باإلخبار هبا كاإلعبلـ

ٍب فتحنا بعدىا ثغورا مقفلة األبواب، كمعاقل متعلقة بالسحاب، كحصن ركط كحصن اٜنوار كحصػن 
كعمر باجملاىدين أقطارىا، كبلغ من صنع اهلل لنا كىو كاؼ من توكل عليو، كفوض قنبيل أمن اإلسبلـ جورىا، 

األمور إليو، أف الطفنا النصارل ُنصوف أربعة مل نوجف عليها ركابا، كال ٕنلكتها غبلبػا، فطهرنػا بيػوت اهلل هبػا 
نػػو نسػػتزيد عوائػػػد مػػن دنػػس األكثػػاف، كعوضػػنا النػػػواقيس بكلمػػة اإل٬نػػاف، كاٜنمػػد هلل علػػى مواىػػػب االمتنػػاف كم

 .اإلحساف
كأقػػػرب اٞنػػػدائن بافتتاحهػػػا اٛنزيػػػرة اٝنضػػػراء كىػػػي بػػػاب اإلسػػػبلـ الػػػيت منهػػػا دخػػػل الفػػػتح، كعظػػػم عليهػػػا 
بكلمػػة اهلل اٞنػػن كاٞنػػنح، كقػػدرىا الكبػػًن أعظػػم مػػن أف يسػػتوُب كصػػفو التعبػػًن، فانبسػػطت اآلمػػاؿ، كضػػفت علػػى 

 .اإلسبلـ مبلبس اليمن كاإلقباؿ
ل شػػرحا، تسػػبح ُب ُنػػره األقػػبلـ سػػبحا، مػػن أكصػػاؼ مغػػامن شػػذت عػػن اٜنصػػر، كىػػذه اجملمػػبلت ٓنتمػػ

كمواقػػػف لتنػػػزؿ السػػػكينة كىبػػػوب النصػػػر، كمػػػا ظهػػػر مػػػن جػػػد اٞنسػػػلمٌن ُب افتتػػػاح تلػػػك اٞنعاقػػػل اٞننيعػػػة اٞننيفػػػة، 
 كمقارعة اٛنمػوع الكثيفػة، كبركػة اٜنػـر الشػريف ُب كػل حػاؿ موجػودة، كأقطػار اإلسػبلـ هبػا موجػودة، كالوسػائل
إى اهلل بأىلػػو ُب القػػدمي كاٜنػػديث ال ٢نيبػػة كال مػػردكدة فهػػو األصػػل، كالغمػػد الػػذم سػػل منػػو النصػػل، حػػّت بلػػغ 

 .النجـو القاصية، كذلل اٞنهالك اٞنتعاصية، كقاد من تقاعد أك تقاعس بالناصية
ذه الربكات كقد ظهر لنا أف كجهنا إى اٞندينة اٞنقدسة صلوات اهلل على من هبا كسبلمو رسالة نعرفو هب

اٟنامية من ٚناء عنايتو، اٞنعػدكد خارقهػا آيػة مػن آياتػو، ككلنػا جنػاه، كمػا كنػا لنهتػدم لػوال أف ىػدانا اهلل هبػداه، 
كأصػػػحبناىا شخاصػػػا، مػػػن نػػػواقيس الفػػػرنج ٣نػػػا تػػػأتى ٘نلػػػو، كأمكػػػن نقلػػػو، زمػػػا سػػػواه فكانػػػت جبػػػاال، ال يقبػػػل 

بػػػذىاب رسػػػومها اإلقامػػػة كالتكبػػػًن، كاألذاف اٛنهػػػًن،  نقلهاراحتيػػػاال، فتنػػػاكؿ درعهػػػا اٞنسػػػح كالتكسػػػًن، كشػػػفي
كمرادنا أف تعرض ّنجتمع الوفود تذكرة تستدعي اإلمداد بالدعاء، كتقتضي بتلك اٞنعاىد اٞنقدسة النصػر علػى 
األعػػػداء، ٍب تصػػػحب ركػػػاب الزيػػػارة إى أبػػػواب النبػػػوة كمطػػػالع اإلنػػػارة، كأنػػػتم تعلمػػػوف ُب توفيػػػة ىػػػذه األحػػػواؿ 
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بلغهػػا إى غايتهػػا، كمػػا يليػػق ُنسػػبكم الوضػػاح، ك٠نػػدكم الصػػراح، كشػػرفكم اٞنتبلجػػة أنػػواره تػػبلج كرعايتهػػا، كإب
 .اإلصباح

 فأنتم خير من ركب المطايا      وأندى العالمين بطوف راح
كلكم بذلك اٜنػظ الرغيػب ُب ىػذه األعمػاؿ الػربة، كاهلل سػبحانو ال يضػيع مثقػاؿ الػذرة، كىػو سػبحانو 

مػػػن أعػػػز شػػػعائره كعظمهػػػا، كرعػػػى كسػػػائلو كاحرتمهػػػا، كيصػػػل أسػػػباب سػػػعدكم كيػػػنفعكم  يتػػػوالكم ّنػػػا تػػػوى بػػػو
بقصػػػدكم، كالسػػػبلـ الكػػػرمي، الطيػػػب الػػػرب العمػػػيم، ٪نيػػػي معاىػػػدكم الكر٬نػػػة علػػػى اهلل عهودىػػػا اٟناميػػػة، بغمػػػائم 

 1".الر٘نات كالربكات معهودىا، كر٘نة اهلل كبركاتو
 

 
 الملك المنصور المملوكيإلى  السلطاف الغني باهلل النصري رسالة من

 من إنشاء لساف الدين بن الخطيب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

األبواب اليت تفتح لنصرىا أبواب السماء، كتستدر من آفاقها سحاب النعماء، كْنلى بأنوار سعدىا دياجي " 
، علػى اخػػتبلؼ العػركض كتبػػاين اٜنػػدكد الظلمػاء، كتعػػرؼ نكػرة الػػببلد كالعبػاد باالنتسػػاب إى ١نبتهػا كاالنتمػػاء

كتعػػػدد األٚنػػػاء، ك٩نتػػػزأ مػػػن صػػػبلت صػػػبلهتا عنػػػد اٞنوانػػػع مػػػن كمػػػاؿ حاالهتػػػا، كٓنمػػػل ٟنػػػا التحيػػػة ذات الدسػػػر 
كاأللواح طاعنة ٥نػر الصػباح علػى كتػد اٞنػاء، أبػواب السػلطاف الكبػًن، اٛنليػل الشػهًن، الطػاىر، الظػاىر األكحػد 

العػادؿ، العػامل العلػم العامػل، الفاضػل الكامػل، سػلطاف اإلسػبلـ كاٞنسػلمٌن،  األسعد، األصعد األ٠نػد، األعلػى
عماد الدنيا كالدين، رافع ظبلؿ العدؿ على العاٞنٌن، ٗناؿ اإلسبلـ، علم األعػبلـ، فخػر الليػايل كاأليػاـ، ملػك 

الػػرتؾ كالتطػػار، الػػربين كالبحػػرين، إمػػاـ اٜنػػرمٌن، مؤمػػل األمصػػار كاألقطػػار، عاصػػب تػػاج الفخػػار، ىػػاـز الفػػرنج ك 
اٞنلػػػك اٞننصػػػور، ابػػػن األمػػػًن الرفيػػػع اجملػػػادة، الكػػػرمي الػػػوالدة، الطػػػاىر الظػػػاىر، الكبػػػًن الشػػػهًن، اٞنعظػػػم اٞنمجػػػد، 
األسىن، اٞنوقر األعلى، فخر اٞنلة، سيف األمة، تػاج اإلمػارة، عػز اإلسػبلـ، مسػتظل األنػاـ، قمػر اٞنيػداف، أسػد 

أل٘نػػػد ابػػػن كالػػػد السػػػبلطٌن، كملػػػك اٞنسػػػلمٌن، كسػػػيف خبلفػػػة اهلل ُب اٜنػػػرب العػػػواف، اٞنقػػػدس اٞنطهػػػر، األمػػػًن ا
العػػاٞنٌن، ككيل أمػػًن اٞنػػؤمنٌن، سػػلطاف اٛنهػػاد كاٜنػػج، كمقػػيم رسػػم العػػج كالػػبج كالػػثج، ١نيػػي معػػامل الػػدين، قػػامع 

لػػػك اٞنعتػػدين، قػػاىر اٝنػػوارج كاٞنرتػػدين، ناصػػػر السػػنة، ١نيػػي اٞنلػػة، ملػػك الػػػربين كالبحػػرين، سػػلطاف اٜنػػرمٌن، اٞن
العػػػادؿ، العػػػامل العامػػػل، الطػػػاىر الظػػػاىر، األصػػػعد األسػػػعد، األكحػػػد األعلػػػى، اٞننصػػػور اٞنؤيػػػد، اٞنعػػػاف اٞنرفػػػع، 
اٞنعظػػػم، اٞنبجػػػل، اٞنؤمػػػل، اجملاىػػػد اٞنػػػرابط، الغػػػازم اٞنمجػػػد، اٞنكمػػػل، اٞنطهػػػر الكبػػػًن، الشػػػهًن اٞنقػػػدس، اٞنلػػػك 

فسػػطاط دعوتػػو معمػػودا بعمػػود الصػػبح، كحركػػات الناصػػر أيب عبػػد اهلل ١نمػػد بػػن قػػبلككف الصػػاٜني، جعػػل اهلل 
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عزمػػو مبنيػػة علػػى الفػػتح، ك٠نمػػل سػػعادتو غنيػػا عػػن الشػػرح، كجيػػاد أكصػػافو متباريػػة ُب ميػػداف اٞنػػدح، كزنػػاد آرائػػو 
 .كارية عند القدح

موجػػب حقػػو كجػػوب الشػػعائر اٝنمػػس، اٞنرحػػب ألجػػل أفقػػو الشػػرقي بوفػػادة الشػػمس، اجملػػدد ُب اليػػـو 
ُب األمػس، أمػًن اٞنسػلمٌن باألنػدلس عبػد اهلل الغالػب بػو ١نمػد بػن  –ر٘نهم اهلل  –سلف حكم ما تقرر بٌن ال

يوسػػف بػػن اٚناعيػػل بػػن فػػرج بػػن نصػػر، سػػبلـ كػػرمي طيػػب كمػػا زحفػػت رايػػة الصػػباح، تقػػدمها طبلئػػع مبشػػرات 
دت الريػػاح، تفػػاكح زىػػر األكداح، كٓناسػػن طػػرر الوجػػوه اٞنػػبلح، ٫نػػص أبػػوابكم الػػيت رتػػب العػػز فصػػوٟنا، كعضػػ

 .نصوص النصر نصوٟنا، كر٘نة اهلل تعاى كبركاتو
القػػرآف، كخإنػػة أىػػل اٛننػػاف، كشػػكره علػػى مػػا أكى مػػن مواىػػب  ةأمػػا بعػػد ٘نػػد اهلل الػػذم جعلػػو فآنػػ 

اإلحساف، ٘ندا كشكرا يستخدماف من اإلنساف ملكيت القلب كاللساف، كالصبلة كالسبلـ على سػيدنا كموالنػا 
كػواف، كسػػيد كلػد آدـ علػى اخػػتبلؼ اللغػات كاأللػواف، الػػذم أذؿ بعػزة اهلل أنػػوؼ ١نمػد رسػولو زىػػرة كمامػة األ

الطغياف، كغطى بدينو اٜنق على األدياف، كزكيت لو األرض فرأل ملك أمتو يبلغ ما زكم لو، فكاف اٝنرب كفق 
داف العيػػاف، كالرضػػى عمػػن لػػو مػػن األصػػحاب كاألحبػػاب كاألعمػػاـ كاألخػػواؿ كاإلخػػواف، صػػبلة ٩نػػددىا اٛنديػػ

ك٬نليهػػػا اٞنلػػػواف، كتتػػػزاحم علػػػى تربتػػػو اٞنقدسػػػة مػػػع األحيػػػاف، مػػػا سػػػجعت طيػػػور الرباعػػػة مػػػن أعػػػواد الًناعػػػة علػػػى 
األفناف، كالتفتت عيوف االلتفات من بٌن أجفاف البياف، كالدعاء ٞنقاـ أبػوتكم الشػريفة جعػل اهلل عصػمتو تقػيم 

ة اإلقامػػة كاألذاف علػػى اآلذاف، كاسػػتخدـ بػػركج هبػػا كظيفػػيت اٜنجابػػة كاالسػػتيذاف، كضػػرب بػػدعوهتا الػػيت ىػػي لػػذ
الفلك الدكار ُب مرضاة أمرىا العزيز ٢نالب السرحاف، كُب اإلشػادة بعػدٟنا كفػيت اٞنيػزاف، كيهػدم ٟنػا مػن الزىػرة  
كرة اٞنيداف، كمن اٟنبلؿ عػوض الصػوٛناف، كأبقػى ُب عواملهػا ضػمًن األمػر كالشػاف، إى تعنػو كجػوه اٞنلػوؾ إى 

 .فاٞنلك الديا
كتػػب اهلل لعبتهػػا النصػػرة الداخلػة، كمػػا أخجػػل ّنكارمهػػا السػػحب الباخلػػة،   –فػإف كتبنػػاه إى األبػػواب  

، مػن دار ملػك اإلسػبلـ باألنػدلس ٘نػراء غرناطػة، كصػل اهلل سػبحانو -كقرف بكل سبب مػن أضػدادىا فاصػلة 
اٞنصػػػاؼ اٞنعقػػػود، كٖنػػػن  عػػػادة الػػػدفاع عػػػن أرجائهػػػا، كشػػػد بأيػػػدم اليقػػػٌن عػػػرل أملهػػػا ُب اهلل كرجائهػػػا، حيػػػث

النفػػوس اٞننقػػود، كنػػار اٜنػػرب ذات الوقػػود، حيػػث األفػػق قػػد تػػردل بالقتػػاـ كتعمػػم، كالسػػيف قػػد ْنػػرد كتػػيمم، 
أنػػػا األمػػػاف مػػػن دخػػػاف نػػػار جهػػػنم، حيػػػث اإلسػػػبلـ مػػػن عػػػدكه كالشػػػامة ُب جلػػػد البعػػػًن، : كغبػػػار اٛنهػػػاد يقػػػوؿ

لػػى شػػهدائها، كاألبطػػاؿ يعلػػو بػػالتكبًن مسػػمع نػػدائها، كالتمػػرة ُب أكسػػق العػػًن، حيػػث اٞنصػػارع تتػػزاحم اٜنػػور ع
، كدارت هبػػػا اٛنوامػػػع تواريهػػػا،  ، كفػػػر عػػػن ٚناهتػػػا اللػػػـو حيػػػث الوجػػػوه الضػػػاحكة اٞنستبشػػػرة قػػػد زينتهػػػا الكلػػػـو
كسػػلمت منهػػا النفػػوس إى اهلل مشػػرتيها، حيػػث ال إلػػو إال اهلل قػػد اقتطعهػػا عمػػن كراءىػػا ُنػػر يزخػػر، ككفػػر عػػن 

يتػأخر، ككلمػة بتثليػػث اهلل تفخػر، تعػاى اهلل عػن ذلػك، كأمػػة ال تصػوف نفسػها عػن اٞنػػوت كال اإلقػداـ عليهػا ال 
تػذخر، كعنػدنا مػن التعظػيم لتلػك األبػػواب مػا لػو اعتمدتػو الريػاح لسػػكنت كقػارا، أك األفػبلؾ مػا ألفػت مػػدارا، 

حارا، كنقنػع بالقليػل نوسع عن أنبائكم مطالع الصباح استخبارا، كنستهدم لطائفها أنفاس الرياح أصػائل كأسػ
قنوع احملب إذا مل ٩ند مزارا، كنعد من االستغراؽ َنهاد اٞنراد اٞنراؽ عن مراسلة تلك اآلفاؽ أعذارا، ال يوسعها 
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اٜنق إال قبوال كإيثارا، كٞنا ضاؽ نطاؽ الصرب من ذلك عما كاف يواريو، كأصبح بٌن خجل يلقيو، كأمػل يغريػو، 
غنيو عمن يربيو، أصػدرنا ىػذه اٞنخاطبػة اٜنمػراء قػد كرد خػدىا اٝنجػل، كقصػر كبرم الًناع إى بثو شوؽ يكاد ي

عن القياـ بعذرىا اٞنركم اٞنرْنل، تنوب عن الكبلـ باإلشارة، كٔناؼ الود إلغفاؿ الزيارة، كاقفة بباب اإليواف، 
عػن سػػورىا، متقاصػرة بػدارة اٝنػواف عػن رتػػب اإلخػواف، قصػاراىا ٓنصػيل اإلغضػاء عػػن قصػورىا، كدفػع اإل٨نػاؿ 

 .كاإلرعاء على غربتها كبعد رتبتها، كرعي كسيلتها كقربتها
فلتنعم األبواب الشريفة باإلصغاء، كلتلغ عن باب اإللغاء، كلتعلم ٠نالسها اٞنمهدة اٞنؤسسة، كعلومها  

اٞنشػػرفة اٞنقدسػػة أف ىػػذا القطػػر الػػذم أفضػػت إلينػػا رعايػػة رعايػػاه، كمهػػدت لسياسػػتنا أكػػوار مطايػػاه، كجعلػػت 
عيػػاب مطايػػاه، قطػػر مسػػتقل بنفسػػو، مػػرب يومػػو ُب الػػرب علػػى أمسػػو، زكػػي اٞننابػػت عػػذب  -كاٞننػػة هلل –يػػدنا ب

اٞنشارب، متمم اٞنآؿ مكمل اٞنآرب، فاره اٜنيواف، معتدؿ السحن كاأللواف، كسيط ُب األقاليم السبعة، شػاىد 
فلمػػواطن الغمػػود كارىػػة، كأمػػا أسػػلو هلل بإحكػػاـ الصػػنعة، أمػػا خيلػػو ففارىػػة، كإى الػػركض شػػارىة، كأمػػا سػػيوفو 

فحسػػن النعػػت لػػٌن العطػػف، كأمػػا أسػػنتو فمتداركػػة اٝنطػػف، كأمػػا عواملػػو فبينػػة اٜنػػذؼ، إال أف اإلسػػبلـ بػػو ُب 
سفط مع اٜنيات، كذريعة للمنيات الوحيات، كىدؼ للنباؿ كأكلة للصهب السباؿ، تطػأىم الغػارات اٞنتعاقبػة 

ٟنػػػم العيػػػوف اٞنراقبػػػة، كتريػػػب مػػػن أشػػػكاؿ ٢نػػػتطهم إال أف اهلل ُنسػػػن كتتحػػػيفهم اٜنػػػدكد اٞنصػػػاقبة، كْنػػػوس خبل
العاقبة، فليس الصرب، كالضرب كاٟنرب، كاٟنمز كالنرب، كاٞنقابلة كاٛنرب، كقد حاؿ البحر بينهم بٌن إخواف ملتهم، 
كأسػػاة علػػتهم، يقومػػوف هبػػذا الفػػرض عػػن أىػػل األرض، كيقرضػػوف ملػػك يػػـو العػػرض أحسػػن القػػرض، فلػػوال بعػػد 
اٞنػػدل، كغػػوؿ الػػردل، كمػػا عػػدا ٣نػػا بػػدا، لسػػمعتم تكبػػًن اٜنمػػبلت، كزئػػًن أسػػود تلػػك الفػػبلة، كدكم اٜنػػوافر، 
كصليل السيوؼ من فوؽ اٞنغافر، كصراخ الثكاى، كارتفاع األصوات إى اهلل تعاى، كلو ارتفع قيد اٞنكاف كىي 

ة مػػن أطػػراؼ قضػب الرمػػاح ١نػػاؿ الػػورؽ، لؤلكليػاء مػػثلكم مػػن حيػػز اإلمكػاف، ٞنقلػػتكم مقػػل األسػػنة الػزرؽ، حالػػ
كأبصرًب القنا القطار كقد عاد أخلة، كالسيوؼ قد صارت فوؽ بدكر اٝندكد أىلة، كعقود الشهادة عند قاضي 

 .السعادة مستقلة
حػػػدؽ سػػػورة الفػػػتح، كآخػػػر دالء ذلػػػك اٞنػػػنح، عػػػرض علػػػى  –كمػػػا ٓنصػػػره علػػػومكم الشػػػريفة   –ككػػػاف  

ده فاستشاط، كاختط كخػاط، كسػرحت خيػل ابػن أيب سػرح، ُب خػرب يػدعو الفاركؽ فاحتاط، كأغرم بو من بع
إى شرح، حّت إذا كلد مركاف تقلدكا  كرهتا اليت ىوت، كخضموا ما أنضجت كرثة اٜنق كشوت، كأيديهم على 
ما احتوت، كفازت منو ّنا نوت، نفل كالئده الوليد، كجلب لو الطارؼ كالتليد، كطرقتو خيل طارؽ، كضػاقت 

ره اٞنهػػارؽ، كجلػت الفائػػدة، كظهػػر علػى الػػذخًنة الػػيت منهػا اٞنائػػدة، ٍب اسرتسػػل اٞنهػب، كنصػػر الػػرب، عػن أخبػػا
كيكثػػر الطػػًن حيػػث ينتشػػر اٜنػػب، كصػػرفت أشػػراؼ الشػػاـ أعنتهػػا إى التمػػاس خػػًنه، كطػػارت بأجنحػػة العػػزائم 

فػػاؿ، ك٤نػػح الفػػاؿ، تيمػػا بطػػًنه، كقصػػدتو الطبلئػػع صػػحبة بلػػج بػػن بشػػر كغػػًنه، ففتحػػت األقفػػاؿ، كنفلػػت األن
ككٚنت األغفاؿ، كافتتحت الببلد الشهًنة، زانتقيت العذارل اٝنًنة، كاقتنيت الذخًنة، كْناكز اإلسبلـ الدركب 
كٔنطى األرطى، كأركب كأمطى، كاستوثق كاستوطا، كتثاءب كٕنطى، حّت إذا تعددت مراحل الربيػد، كسػخنت 

لسػػرادؽ، موىػػوب البػػوارؽ، رفيػػع العمػػد، بعيػػد األمػػد، عػػٌن الشػػيطاف اٞنريػػد، كاستوسػػق لئلسػػبلـ ملػػك ضػػخم ا
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تشػػهد بػػذلك اآلثػػار كاألخبػػار، كالوقػػائع الكبػػار، كاألكراؽ كاألسػػطار، كىػػل ٫نفػػى النهػػار، كلكػػل ىبػػوب ركػػود، 
كالػػدىر حسػػود ٞنػػن يسػػود، فرجعػػت الفػػرنج كرهتػػا، كاسػػتدركت معرهتػػا،  فػػدكمت جوارحهػػا كحلقػػت، كأكمضػػت 

علقت، كأرسلت األعنة كأطلقت، كراجعت العقائل الػيت طلقػت، حػّت مل يبػق مػن بوارقها كتألقت، كتشبثت كت
الكتاب إال اٜناشية، كال من الليل إال الناشية، كسقطت الغاشية، كأخلدت الفئة اٞنتبلشية، كتقلصػت الظػبلؿ 

 .الفاشية
بأسػػػػهم  إال أف اهلل تػػػػدارؾ بقػػػػـو رجػػػػح مػػػػن سػػػػلفنا أثبتػػػػوا ُب مسػػػػتنقع اٞنػػػػوت أقػػػػدامهم، كأخلصػػػػوا هلل 

كإقػػػدامهم، ككصػػػلوا سػػػيوفهم البػػػاترة ِنطػػػاىم، كأعطػػػاىم منشػػػور العػػػز مػػػن أعطػػػاىم، حػػػّت تعػػػٌن الػػػدين كٓنيػػػز، 
 –رضي اهلل عنو  –كاشتهر باٞندافعة كٕنيز، كعادت اٜنركب سجاال، كعلم الرـك أف هلل رجاال، كقد أكفد جدنا 

رة ضحكت ٟنا ثغور الثغور، كسرت هبا ُب على أبواب سلفكم من كقائعو ُب العدك كل مبشرة، ككجودية منتش
األعطػػاؼ ٘نيػػا السػػركر، ككانػػت اٞنراجعػػة عنهػػا شػػفاء للصػػدكر، كٕنػػائم ُب الػػدكر، كخفػػرا ُب كجػػوه البػػدكر، فػػإف 
ذمػػاـ اإلسػػبلـ موصػػوؿ، كفركعػػو ْنمعهػػا ُب اهلل أصػػوؿ، كمػػا أقػػرب اٜنػػزف ٣نػػن داره صػػوؿ، كاٞنلػػة كاٞننػػة كاحػػدة، 

 جاحػػدة، كاألقػػدار مرفوعػػة كاآلمػػاؿ إى مػػا يوصػػل إى اهلل مصػػركفة، فػػإذا مل يكػػن كالنفػػوس ال منكػػرة للحػػق كال
االستدعاء، أمكن الدعاء، كاٝنواطر فعالة، كالكل على اهلل عالة، كالدين غريب، كالغريب ٪نػن ى أىلػو، كاٞنػرء  

 .كثًن بأخيو على بعد ١نلو
العبادم، كملكهم اٛنهادم، أجرانا كٟنم الطػوؿ كٞنا صًن اهلل لنا تراثهم اٟنين، كأمرىم السين، كبناءىم  

على سننهم، كرفع أعبلمنا ُب ىضاهبم اٞنشرفة كقننهم، ك٘نلنا فيهم خًن ١نمل، كنظم بنا ٟنم أم مشل، كألبس 
أيامنا سلما فسيح اإلثارة، كأحكم اإلدارة، كىنػأ اإلمػارة، كمكػن العمػارة، كأمػن ُب البحػر العبػارة كالسػيارة،لوال 

فينػا مػن ٕنحػيص، أجلػى عػن ٔنصػيص، كٕنحػض تػربه بعػد ٔنلػيص كمػراـ عػويص، نبػثكم بثػو، كنػوايل ما طرقهم 
لديكم حثو، ك٤نمع منبثو، فإف ُب قص اٜنوادث ذكرل، كمعركؼ الدىر ال يؤمن أف يعود نكػرا، كشػر الوجػود 

اف يكتسػب، كىػو أف معاقب ِنًنه، كالسعيد من اتعظ بغًنه، كاٜنـز أفضل ما إليو ينتسب، كعقػل التجربػة بػاٞنر 
بعضػػػا ٣نػػػن ينتسػػػب إى بيتنػػػا بوشػػػائج األعػػػراؽ، ال ّنكػػػاـر األخػػػبلؽ، ك٬نػػػت إلينػػػا بالقرابػػػة البعيػػػدة ال بالنسػػػبة 
السعيدة، ٣نن كفلناه يتيما، كصناه ذميما شتيما، كبوأناه مبوأ كر٬نا، بعد أف نشأ حرفوشا ذميما كملعونا لئيما، 

م تسحيو بآية العناية، داخل أخا لنا كنا ألزمناه االقتصػار علػى قصػره، كنوىنا من ٙنولو بالوالية، كنسخنا حك
كمل ٤نعػػل أداة تػػدؿ علػػى حصػػره، كسػػا١نناه ُب كثػػًن مػػن أمػػره، كمل نرتػػب بزيػػده كال عمػػره، كاغرترنػػا برمػػاد علػػى 
ٗنػػػره، فاسػػػتدع لػػػو مػػػن الصػػػعاليك شػػػيعتو، كػػػل درب بفػػػك األغػػػبلؽ كتسػػػرب أنفػػػاؽ النفػػػاؽ، كخػػػارؽ لئلٗنػػػاع 

صفاؽ، كخبًن ّنكائد اٝنراب كمذاىب الفساؽ، كتسور هبػم القلعػة مػن ثلػم ُب سػده بعػد ىػده، كمل تكمػل كاإل
األقدار اٞنميزة ُب جػده، ُب ليلػة آثرنػا بيتتنػا فيهػا بػبعض البسػاتٌن خػارج صػورنا، كاسػتنبنا مػن يضػطلع بأمورنػا، 

بة كصرعها، ككبس ١نل النائب عنا كجػد فاستتم اٜنيلة اليت شرعها، كاقتحم القلعة كافرتعها، كجدؿ حرس النو 
لػػو، كمل ينشػػب أف جدلػػو، كاسػػتخرج األخ البػػائس فنصػػبو، كشػػد بػػو تػػاج الواليػػة كعصػػبو، كابتػػز أمرنػػا كغصػػبو، 
كتػػوىم النػػاس أف اٜنادثػػة علػػى ذاتنػػا قػػد ٕنػػت، كالػػدبرة بنػػا قػػد أٞنػػت، كلقػػد ٨نػػت، فخػػذؿ الناصػػر، كانقطعػػت 
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ألهبػػػاء كاٞنقاصػػػر، كتفرقػػػت األجػػػزاء كٓنللػػػت العناصػػػر، كفقػػػد مػػػن عػػػٌن األكاصػػػر، كأقػػػدـ اٞنتقاصػػػر، كاقتحمػػػت ا
األعياف النور الباصر، فأعطوه طاعة معركفة، كأصبحت إليو الوجوه مصركفة، كركضنا كسرعاف اٝنيػل تقفػوا أثػر 
ر منجاتنا كالظبلـ ٫نفيها، كتكفي علينا السماء كاهلل يكفيها، إى أف خلصنا إى مدينة كادم آش خلوص القم

من السرار، ال ٧نلػك إال نفسػا مسػلمة ٜنكػم األقػدار، ملقيػة هلل مقػادة االختيػار، مسػلوبة اٞنلػك كالبلػد كاألىػل 
كالولد كالشػعار كالػدثار، ال نعػرؼ سػببا لنكػث العهػد مػن بعػد العمػل ّنوجبػو كاالسػتقرار، كناصػحنا أىػل تلػك 

ستبصػػػار، كرضػػػوا لبيػػػوهتم اٞنصػػػحرة كبسػػػاتينهم اٞندينػػػة فعملػػػوا علػػػى اٜنصػػػار، كاستبصػػػركا ُب الػػػدفاع عنػػػا أًب اال
اٞنستبحرة بفساد اٜنديد كعياث النار، كمل يرضوا ٛنوارىم باإلخفار كال لبيوهتم بالعػار، إال أف كػاف اٝنػركج عػن 
الوطن بعد خطوب تسبح فيها األقبلـ سبحا طويبل، كتوسػعها الشػجوف شػرحا كتػأكيبل، كيلقػى القصػص منهػا 

 .على اآلذاف قوال ثقيبل
كجزنا البحر كضلوع موجو إشفاقا علينا ٔنفق، كأكف رياحو حسرة تصفق، كنزلنا من جناب سػلطاف  

بين مرين على اٞنثول الذم رحب بنػا ذرعػو، كدؿ علػى كػـر األصػوؿ فرعػو، كالكػرمي الػذم كىػب فػأجزؿ، كنػزؿ 
ى كأقسػػم، كبسػػمل لنػػا عػػن الصػػهوة كتنػػزؿ، كخػػًن كحكػػم، كرد علػػى الػػدىر الػػذم هتكػػم، كاسػػتعرب كتبسػػم، كآ

كقدـ، كاسرتكب لنا كاستخدـ، كٞنا ٞنن كراءنػا سػيئات مػا كسػبوا، كحققػوا مػا حسػبوا، كطفػا الغثػاء كرسػبوا، كمل 
ينشب الشقي اٛنريئ أف قتل البػائس الػذم مػوه بزيفػو، كطوقػو بسػيفو، كدؿ ركػب اٞنخافػة علػى خيفػو، إذ أمػن 

قل علػى أريكتػو اسػتقبلؿ الظلػيم علػى تريكتػو، حاسػر اٞنضعوؼ من كيده، كجعػل ضػرغامو بازيػا لصػيده، كاسػت
اٟنامػة، متنقبػا بالشػجاعة كالشػهامة، مسػتظهرا بػأكيل اٛنهالػة كاٛنهامػة، كسػاءت ُب ١ناكلػة عػدكه الػدين سػػًنتو، 
كٞنا حصحص اٜنق انتكثت مريرتو، كخبثت سريرتو، كارتابت ٜنينو اٞنستور جًنتو، كفغر عليو طاغية الرـك فمو 

د عليػػػو الصػػليب ذراعػػػو فراعػػػو، كشػػد عليػػػو الكفػػػر يػػده، فمػػػا عضػػػده اهلل كال أيػػده، كٔنرمػػػت ثغػػػور فالتقمػػو، كمػػػ
اإلسػػػػبلـ بعػػػػد انتظامهػػػػا، كشػػػػكت إى اهلل باىتضػػػػامها، كغصػػػػت بأشػػػػبلء عبػػػػاد اهلل كعظامهػػػػا، كركلػػػػت السػػػػنة 

عليهػػا  كاٛنماعػػة، كانقطعػػت مػػن النجػػع الطاعػػة، كاشػػتدت اجملاعػػة، كطلعػػت مشػػس دعوتنػػا مػػن اٞنغػػرب فقامػػت
 .الساعة

كأجزنا البحر تكاد جهتاه تتقاربػاف تيسػًنا، كرياحػو ال تعػرؼ ُب غػًن كجهتنػا مسػًنا، ككػأف مػاءه ذكب  
لقي إكسًنا، كهنضػنا يتقػدمنا الرعػب كيتبعنػا الػدعاء، كْنػأجئ بنػا اإلشػارة ك٪نفزنػا االسػتدعاء، كأقصػر الطاغيػة 

هػػا ١نتومػػة، كطوالعهػػا مفضوضػػة ككانػػت ككانػػت قبػػل بنػػا عػػن الػػببلد بعػػد أف تػػرؾ ثغورىػػا مهتومػػة، كاإلخافػػة علي
٢نتومػػة، كأخػػذت اٝنػػائن الصػػيحة عػػن الػػببلد فاختبػػل، كظهػػر هتػػوره الػػذم عليػػو جبػػل، فجمػػع أكباشػػو السػػفلة 
كأكشابو، كطرقو الذم غش بو احملض كشابو، كعمد إى الذخًنة اليت صانتها األغبلؽ اٜنريزة، كاٞنعاقل العزيػزة، 

ق، كاستوعب الصامت كالناطق، كالوشح كالقراطق، كاحتمل عدد اٜنرب كالزينة، كخرج ليبل عن فمؤل هبا اٞنناط
اٞندينػػة، كاقتضػػت آراؤه الفائلػػة، كنعامتػػو الشػػائلة، كدكلػػة بغيػػو الزائلػػة، أف يقصػػد الػػرـك بقضػػو كقضيضػػو، كأكجػػو 

مػػا أمػػل اشػػرتاطو مػػن كحضيضػػو، كطويلػػو كعريضػػو، مػػن غػػًن عهػػد اقتضػػى كثيقتػػو، كال أمػػر عػػرؼ حقيقتػػو، إال 
تبػػػػديل الكلمػػػػة، كاستئصػػػػاؿ األمػػػػة اٞنسػػػػلمة، فلػػػػم يكػػػػن إال أف ٓنصػػػػل ُب قبضػػػػتو، كدنػػػػا مػػػػن مضػػػػجع ربضػػػػتو، 
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كاستشار نصحاءه ُب أمره، كحكػم اٜنيلػة ُب جنايػة غػدره، كشػهره ببلػده، كتػوى بعػد قتلػو بيػده، كأٜنػق بػو بعػد 
برؤكسػػهم فنصػػبت ّنتسػػور غػػدرىا، كقلػػدت لبػػة  ٗنيػػع مػػن أمػػده ُب غيػػو، كظػػاىره علػػى سػػوء سػػعيو، ككجػػو إلينػػا

تلػػػك البنيػػػة بشػػػذرىا، كأصػػػبحت عػػػربة للمعتػػػربين، كآيػػػة للمستبصػػػرين، كأحػػػق اهلل اٜنػػػق بكلماتػػػو كقطػػػع دابػػػػر 
 .الكافرين

كعػػدنا إى أريكػػة ملكنػػا كمػػا عػػاد القمػػر إى بيتػػػو، بعػػد كيتػػو ككيتػػو، أك العقػػد إى جيػػده، بعػػد انتثػػػار  
ره، مفلتا من غوؿ الشرؾ كمكره، ينظر إلينا الناس بعيوف مل تػر مػذ غبنػا ٣نػن ١نيػا ر٘نػة، فريده، أك الطًن إى كك

كال طشػػػت عليهػػػا بعػػػدنا غمامػػػة نعمػػػة، كال باتػػػت للسياسػػػة ُب ذمػػػة، كال ركبػػػت لػػػدين كال ٨نػػػة، فطوينػػػا بسػػػاط 
اب، كسػػهلنا العتػػاب طػػي الكتػػاب، كعاجلنػػا سػػطور اٞنؤاخػػذة باإلضػػراب، كأنسػػنا نفػػوس أكيل االقػػرتاؼ بػػاالقرت 

الوصوؿ إلينا، كاستغفرنا اهلل لنفسنا كٞنن جىن علينا، فبل تسألوا عما أثار ذلك من استدراؾ ندـ، كسوخ قدـ، 
كاستمتاع بوجود بعد عدـ، فسػبحاف الػذم ٬نحػص ليثيػب، كيػأمر بالػدعاء ليجيػب، كينبػو مػن الغفلػة كيهيػب، 

 .1"٩نتيب إليو من يشاء كيهدم إليو من ينيب" ك
ا أف نطػػػالع علػػػومكم اٞنشػػػرفة هبػػػذا الواقػػػع تسػػػبيبا للمفآنػػػة اٞنعتمػػػدة، كٕنهيػػػدا للمػػػواالة اجملػػػددة، كرأينػػػ 

فأخبػػار األقطػػار ٣نػػا تنفقػػو اٞنلػػوؾ علػػى أٚنارىػػا، كتػػرقم ببدائعػػو ىػػاالت أقمارىػػا، كتسػػتفيد منػػو حسػػن السػػًن، 
ئػػػب، كببلدكػػم ينبػػػوع اٝنػػػًن كاألمػػاف مػػػن الغػػًن، كتسػػػتعٌن علػػػى الػػدىر بالتجػػػارب، كتسػػػتدؿ بالشػػاىد علػػػى الغا

كأىلػو، كركاؽ اإلسػبلـ الػذم يػأكم قريبػػو كبعيػده إى ظلػو، كمطلػع نػور الرسػػالة، كأفػق الر٘نػة اٞننثالػة، منػو تقػػدـ 
علينا الكواكب تضرب آباط أفبلكها، كتتخلل مػداريها اٞنذىبػة غػدائر أحبلكهػا، كتسػتعلي البػدكر، ٍب يػدعوىا 

تجػػرة مػػن كمػػاـ ليلهػػا، متهاديػػة ُب دكػػاف ميلهػػا، ٍب تسػػحب إى الغػػركب إى اٞنغػػرب اٜنػػدكر، كتطلػػع الشػػمس م
فضل ذيلها كمن تلقائكم كرد العلػم كالعمػل، كأرعػي اٟنمػل فػنحن نسػتوىب مظػاف اإلجابػة لػديكم دعػاء يقػـو 
يػو لدينا مقاـ اٞندد، كيعدؿ منو الشيئ باٞناؿ كالعدد، ففي دعاء اٞنؤمن يظهػر الغيػب مػا فيػو، كاهلل يعلػم مػا يبد

العبػػد كمػػا ٫نفيػػو، كإيػػاه نسػػأؿ أف يػػدفع عنػػا كعػػنكم عػػوادم الفػػنت، كغوائػػل احملػػن، ك٪نملنػػا علػػى سػػنن السػػنن، 
كيلبسنا من تقواه أكقى اٛننن، كىو سبحانو كتعاى يصل ألبػوابكم سػعدا تسػتقل لػدل قاضػي القضػاة رسػومو، 

اهلل كعونو، ككرمػو كمنػو، كالسػبلـ فتكتب حقوقو كتكبت خصومو، كال تكلفو األياـ فسخا كال تسومو، بفضل 
 .2"الكرمي الطيب اٞنبارؾ بدء عود، كجودا إثر كجود، كر٘نة اهلل تعاى كبركاتو
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 المتغلب على السلطاف المنصور بن أحمد بن الناصر  
 رثم على السلطاف األشرؼ شعباف بن حسين بن الناص

 من إنشاء لساف الدين بن الخطيب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الرسالة المرفقة إلى األمير يلبغا الناصري الوزير المملوكي بشأف تجديد المراسلة مع سلطاف غرناطة
رسػـو بػره اٞنقامػة  إى األمًن اٞنؤٕنن على أمر سلطاف اٞنسلمٌن، اٞنقلد تدبًنه السديد قبلدة الدين، اٞنثػين علػى" 

لسػػاف اٜنػػـر األمػػٌن، اآلكم مػػن مرضػػاة اهلل تعػػاى كرسػػولو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إى الربػػوة ذات القػػرار اٞنعػػٌن، 
سػػيف الػػدعوة، ركػػن الدكلػػة، قػػواـ اٞنلػػة، مؤمػػل األمػػة، تػػاج اٝنػػواص، أسػػد اٛنيػػوش، كػػاُب الكفػػاة، زيػػن األمػػراء، 

األجػػػل اٞنرفػػػع األسػػػىن، الكبػػًن األشػػػهر األٚنػػػى، اٜنافػػػل الفاضػػػل، علػػم الكػػػرباء، عػػػٌن األعيػػػاف، حسػػنة الزمػػػاف، 
الكامػػل اٞنعظػػم، اٞنػػوقر، األمػػًن يلبغػػا اٝناصػػكي، كصػػل اهلل لػػو سػػعادة تشػػرؽ غرهتػػا، كصػػنائع تسػػح فػػبل تشػػح 
درهتا، كأبقى تلك اٞنثابة قبلدة اهلل تعاى كىو درهتا، سبلـ كرمي، طيب بر عميم، ٫نص إمارتكم اليت جعػل اهلل 

عاى الفضل على سعادهتا أمػارة، كاليسػر ٟنػا شػارة، فيسػاعد الفلػك الػدكار مهمػا أملػت إدارة، كٕنثلػت الرسػـو  ت
 .كلما أشارت إشارة

أما بعد ٘ند اهلل تعاى الذم ىو بعلمو ُب كل مكاف من قاص كداف، كإليو توجو الوجوه كإف اختلفت 
ينشػػػػرح الصػػػدر كيطمػػػئن القلػػػػب ك٬نػػػرح اللسػػػػاف، السػػػًن كتباعػػػدت البلػػػػداف، كمنػػػو يلػػػتمس اإلحسػػػػاف، كبػػػذكره 

كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػى سػػيدنا كموالنػػا رسػػولو العظػػيم الشػػاف، كنبيػػو الصػػادؽ البيػػاف، الواضػػح الربىػػاف، كالرضػػى 
 .عن آلو كأصحابو كأعمامو كأصحابو أحبلس اٝنيل كرىباف الليل كأسود اٞنيداف

كافػرا، كصػنعا مػن ١نيػا السػركر سػافرا،  كُب حػق فإنا كتبنا إليكم كتب اهلل تعػاى لكػم حظػا مػن فضػلو 
اإلعػبلـ بػالنعم اٛنسػػاـ مسػافرا، مػن ٘نػػراء غرناطػة حرسػها اهلل تعػػاى دار ملػك األنػدلس دافػػع اهلل سػبحانو عػػن 
حوزهتػػا كيػػد العػػداة، كأٓنػػف نصػػلها ببػػواكر النصػػر اٞنهػػداة، كال زائػػد بفضػػل  اهلل إال تشػػوؽ إى التعػػارؼ بػػتلكم 

، كتقريػر األبواب الشريف ، كالتمػاس بركتهػا الثابتػة الرسػـو ، كبيػت قصػيدىا اٞننظػـو ة اليت أنتم عنواف كتاهبا اٞنرقـو
 .اٞنثوؿ ُب سبيل زيارهتا باألركاح عند تعذرىا باٛنسـو

كإى ىذا، فإننا كانت بٌن سلفنا تقبل اهلل تعاى جهادىم، كقدس نفوسهم كأمػن معػادىم، كبػٌن تلػك 
اهلل علػػى اإلسػػبلـ كاٞنسػػلمٌن ظبلٟنػػا، كمػػا عػػرفهم عػػدٟنا كأفضػػاٟنا، مراسػػلة يػػنم عػػرؼ  األبػػواب السػػلطانية أبقػػى

اٝنلوص من خبلٟنا، كتسطع أنوار السعادة من آفاؽ كماٟنا، كتلتمح من أسطار طركسها ١ناسن تلك اٞنعاىػد 
، كنصػػػلها الزاكيػػة اٞنشػػاىد، كتعػػرب عػػػن فضػػل اٞنػػذاىب ككػػػـر اٞنقاصػػد، اشػػتقنا إى أف ٤نػػػددىا ُنسػػن منػػابكم

ّنواصػػلة جنػػابكم، كنغتػػنم ُب عودىػػا اٜنميػػد مكػػانكم، كنؤمػػل ٟنػػا زمػػانكم، فخاطبنػػا األبػػواب الشػػريفة ُب ىػػذا 
الغرض ٢ناطبة خجلة مػن التقصػًن، كجلػة مػن الناقػد البصػًن، نؤمػل الوصػوؿ ؼ خفػارة يػدكم الػيت ٟنػا األيػادم 

ُب مشائلػػو، كال تضػػحى اٞنآمػػل ُب ظػػل ٙنائلػػو، البػػيض، كاٞنػػوارد الػػيت ال تغػػيض، كمػػثلكم مػػن ال ٔنيػػب اٞنقاصػػد 
فقػػد اشػػتهر مػػن ٘نيػػد سػػًنكم مػػا طبػػق اآلفػػاؽ، كصػػحب الرفػػاؽ، كاسػػتلـز اإلصػػفاؽ، كىػػذه الػػببلد مباركػػة، مػػا 
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أسلف أحد فيها مشاركة، إال كجدىا ُب نفسو كدينو كمالو كعيالو، كاهلل سبحانو أكـر من كَب المرئ ّنكيالػو، 
ب علػى شػفاعتو، كيبقػي تلػك األبػواب ملجػأ لئلسػبلـ كاٞنسػلمٌن، كظػبل هلل تعػػاى كىػو جػل جبللػو ٩نمػع القلػو 

على العاٞنٌن، كإقامة لشعائر اٜنـر األمٌن، كيتوى إعانة إمارتكم على كظائف الػدين، ك٩نعلكػم ٣نػن أنعػم عليػو 
 .1"تعاى من اجملاىدين، كالسبلـ الكرمي ٫نصكم كر٘نة اهلل كبركاتو

 :2ادرة من السلطاف المملوكيالرسالة الجوابية الص
ٔنػػػػص اٜنضػػػػرة العليػػػػة حضػػػػرة األمػػػػًن فػػػػبلف كألقابػػػػو، جعػػػػل اهلل لػػػػو النصػػػػر أيػػػػن سػػػػار قرينػػػػا، كالظفػػػػر " 

كاالسػتظهار مصػػاحبا كخػػدينا، كزاد ُب ١نلػو األسػػىن ٕنكينػػا كتأمينػػا، كمػنح أفقػػو الغػػريب مػن أسػػرة كجهػػو اٞنتؤللػػئ 
الردل باالتفػاؽ، ٓنسػينا كٓنصػينا بإىػداء السػبلـ الػذم يتػأرج  اإلشراؽ، كمهابة بطشو الذم يورد العدل موارد

عرفا، كيتبلج كصفا، كيكاد ٬نازح النسيم لطفا، كإبداء الشكر الذم جللو مبلبس اإلكراـ كأضفى، كأٗنػل منػو 
 .نفائس عقد اٞنودة اليت أظهرىا فلم تكن ٔنفى

، كالصػبلة 3(لنىصػر إالى مػن عنػد اهللكمػا ا) ٍب بعد ٘ند اهلل مؤكد أسػباب عػبله، كمؤيػد موجبػات نصػره 
كالسبلـ علػى سػيدنا ١نمػد عبػده كرسػولو الػذم أمػدده ّنبلئكتػو اٞنقػربٌن، كنصػره بالرعػب مسػًنة شػهر كمػا كرد 
بػالنص كالتعيػػٌن، كرفػػع باٚنػػو ألويػػة اٞنػػؤمنٌن اٞنوحػػدين، كقمػع ببأسػػو ثػػائرة البغػػاة كاٞنتمػػردين، كعلػػى آلػػو كصػػحبو 

باب الػدين، كجاىػدكا ُب إقامػة منػابر اإلسػبلـ ٞنػا علمػوا مقػدار أجػرىم علػم اليقػٌن، الذين الزموا التمسك بأسػ
صػبلة متواليػػة متػواترة علػػى ٣نػر األحقػػاب كالسػنٌن، فإنػػا نوضػح لعلمػػو الكػرمي أف كتابػػو كرد علينػا مشػػتمبل علػػى 

كد كالػنقس فيػو كاٝنػاؿ، أك احملاسن الغراء، مغربا بل معربا لنا ُنمرة لونو أف نسػبتو إى اٜنمػراء مشػبها كرد اٝنػد
فوقفنػا علػى مضػمونو ٗنيعػو، كتلمحنػا بػديع معانيػو مػن . شقائق النعماف كما بدا ركضو غب السػحاب اٞنتػواؿ

ٗنيل توشيعو كترصيعو، كعلمنا ما شرحو فيو، من استمراره على عادة سلفو ُب القياـ بأمر اٛنهاد، كقطع دابر 
لديو من تلك الػببلد، كتطمػٌن مػا هبػا مػن العبػاد، كمػا اتفػق مػن قريبػو الكفرة ذكم الشقاؽ كالعناد، كتوطيد ما 

ُب الصورة ال ُب اٞنعىن، ككيف أساء إليو فعبل كقد أحسن بو ظنا، كأنو رصد الغفلػة مػن جنابػو، كأقػدـ علػى مػا 
ن مػن أقدـ عليو من افرتاؽ البغي كالتمسك بأسبابو، كمل يزؿ يراعي غيبة الرقيب كىجوع السامر، علػى أف ٕنكػ

االسػػتيبلء علػػى ذلػػك اٞنلػػك الػػذم ظػػن أف أمػػره إليػػو صػػائر، لكنػػو مػػع كونػػو قػػد اقػػتحم ُب فعلتػػو ىػػذه األىػػواؿ، 
كتوىم أنو قد حصل ّنكره على بلوغ بعض اآلماؿ، فإنو ما سلم كهلل اٜنمد كاٞننة حّت كدع، كال أقبػل سػحاب 

كأنػو آثػر اطػبلع . و، كعػوده إى ١نػل أمػره كإمرتػواستيبلئو حّت أقشع، ّنا قدره اهلل تعاى ٜنضرة األمًن من نصرت
علومنا الشريفة على ىذه الواقعة، ٞنا يعلم من تأكيد اٞنودة اليت غدت ٘نائمها علػى أفنػاف احملبػة سػاجعة، كقػد 
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علمنا ىذا األمر كشكرنا ٗنيل ١نبتو اليت مل ينسج علػى منواٟنػا زيػد كال عمػرك، كابتهجنػا ّنػا يسػره اهلل تعػاى لػو 
لػػك، كانتهزنػػا فػػرص السػػركر ّنػػا منحػػو اهلل مػػن ظفػػره اٞنتقػػارب اٞنتػػدارؾ، ك٘نػػدنا اهلل تعػػاى علػػى تأييػػد ىػػذه مػن ذ

العصػػابة اإلسػػبلمية، كمػػا مػػٌن بػػو مػػن عػػود مشػػس ىػػذا األفػػق الغػػريب إى مطالعهػػا السػػنية، كال جػػـر إف كانػػت لػػو 
: يائو ّنزيد التكرمي كالتعزيز، إذ قاؿ عػز كجػلالنصرة، كاالستيبلء كالقدرة، ألف اهلل تعاى قد تكفل سبحانو ألكل

 .2(إف اهلل لقوم عزيز) 1(ذلك كمن عاقب ّنثل ما عوقب بو ٍب بغي عليو لينصرنو اهلل) 
كأمػػا غػػًن ذلػػك، فقػػد كصػػل رسػػوؿ اٜنضػػرة العليػػة إلينػػا كٕنثػػل ّنواقفنػػا اٞنعظمػػة، ك١نػػاؿ ٣نلكتنػػا اٞنكرمػػة، 

دل إلينا ما ٓنملو من اٞنشافهة الكر٬نة، كرسػائل احملبػة كاٞنػودة القد٬نػة، كأقبلنا عليو، كضاعفنا اإلحساف إليو، كأ
فرٚننا بإجابة قصده، كتوفًن بػره كرفػده، كقضػاء شػغلو الػذم حضػر فيػو، كتسػهيل مآربػو ّنزيػد التنويػل كالتنويػو، 

ر، كلػػو كػػاف كمسػػا١نة اٜنضػػرة العليػػة ّنػػا يتعػػٌن علػػى مػػا قيمتػػو ألفػػا دينػػار مصػػرية حسػػب مػػا عينػػو رسػػولو اٞنػػذكو 
سألنا أضعاؼ ذلك ألجبنا سؤالو من غًن ترك كال فتور، كقد جهزنا إليو صحبة ما أنعمت بػو صػدقتنا الشػريفة 
عليػػو مػػن الػػدرياؽ كدىػػن البلسػػاف، فليتحقػػق مالػػو عنػػدنا مػػن اٞنكانػػة كاحملػػل الرفيػػع الشػػأف، كقػػد أعػػدنا رسػػولو 

مكرمػا مشػموال مػن إحسػاننا بالتليػد كالطريػف، فيحػيط  اٞنذكور إى جهتو الكر٬نة هبذا اٛنواب الشػريف، ١نرتمػا
 ."علما بذلك كاهلل تعاى ٬نده ّنزيد التأييد، ك٬ننحو من ٗنيل اإلقباؿ، كجزيل النواؿ، ما يريب على األمل كيزيد

 

 

 
 تقليد الخليفة المستنصر باهلل العباسي للملك الظاىر بيبرس بالسلطنة

 لدين بن لقمافـ، من إنشاء فخر ا 3218/ ىػ618سنة  
 

ّنا استحكم عليها من  ،كانت خافية  ،اٜنمد هلل الذم أصفى على اإلسبلـ مبلبس الشرؼ،  كاظهر هبجة درره"
ا٘نده  ،ملوكا اتفق عليهم من اختلف هكقبض لنصر  ،ىي من عبلئو حّت أنسى ذكر من سلفك  كشيد ما ،الصدؽ

 ،طافة اليت كقف الشكر عليها فليس لو عنها منصرؼكال ،على نعمتو اليت رفعت األعٌن منها ُب الركض األنف
 ،كاشهد أف ال الو أال اهلل كحده الشريك لو شهادة توجب من اٞنخاكؼ أمنا، كتسهل من األمور ما كاف حزنا

صلى اهلل علية كسلم  ،كرسولو الذم اظهر من اٞنكاـر فنونا الفنا ،كاشهد أف ١نمد عبده الذم جرب من الدين رىنا
كٞنا كانت ىذه اٞنناقب الشريفة ٢نتصة باٞنقاـ العايل اٞنوى ....،ال تفىنباقية لذين أصبحت مناقبهم كعلى الو ا

السلطا ي اٞنلكي الظاىرم الركين ػ شرفو اهلل كعبله ػ ذكرىا الديواف العزيز النبوم األمامي اٞنستنصرم ػ اعز اهلل 
تقـو بشكره، ككيف ال كقد أقاـ الدكلة  لعبارة اٞنسهبة كالسلطانو ػ تنويها يشرؼ قدره، كاعرتفا بصنعة الذم تنفذه ا

حساف، كعتب دىرىا اٞنسيء ٟنا فأعتب، إالعباسية بعد أف أقعدهتا زمانة الزماف ك أذىبت ما كاف ٟنا من ١ناسن ك 
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حربا، كصرؼ ( عليها)مغضب، فأعاده ٟنا سلما بعد أف كاف  اترضى عنها زمنها كقد كاف صاؿ عليها صو أك 
ىتمامو فرجع كل متضايق من أمورىا كاسعا رحبا، كمنح أمًن اٞنؤمنٌن عند القدـك علية حنوا كعطفا، كاظهر أليها ا

غًنه المتنع عليو، كلو  واهلل ماال ٫نفى، ك أبدل من االىتماـ بأمر البيعة أمرا لو رام( ثواب)من الوالء رغبة ُب 
اٞنيزاف ثوابو، ( ُب) ادخر ىذه اٜنسنة ليثقل هبا ٕنسك ُنبلو متمسك ال تقطع بو قبل الوصوؿ إليو، كلكن اهلل

 و،ك٫نفف هبا يـو القيامة حسابو، كالسعيد من خفف حسابو، فهذه منقبة أىب اهلل إال أف ٫نلدىا ُب صحيفة صنع
  ......كمكرمة قضت ٟنذا البيت الشريف َنمعو

ية واليمنية والفراتية، وما يتجدد من وقد قلدؾ الديار المصرية والبالد الشامية، والديار البكرية، والحجاز 
    .1".......الفتوحات غورا ونجدا، وفوض أمر جندىا ورعاياىا إليك حين أصبحت بالمكاـر فردا

 
 ـ3131/ ىػ733كتاب مبايعة السلطاف المنصور أبو بكر بن الناصر محمد قالووف سنة 

 ابن فضل للخليفة العباسي احمد بن المستكفي باهلل بالخالفة، من إنشاء

 اهلل العمري
 
بيعة يصلح اهلل بها األمة، ويمنح بسببها النعمة، ويجازي الرفاؽ، ويسري ألهنا في األفاؽ، ويتزاحم زىر الكواكب .....  "

على حوض المجرة الدقاؽ، بيعة سعيدة ميمونة بها السالمة في الدين والدنيا مضمونة، ببيعة صحيحة شرعية، بيعة 
ق أليها كل نية، وتطاوع كل طويو، ويجمع عليها شتات البرية، يستهل بها العاـ، ويتهلل البدر التماـ، ملحوظة مرعية، تساب

بيعة متفق على اإلجماع عليها، واإلجماع يبسط األيدي إليها، انعقد عليها، فاعتقد صحتها من سمع اهلل وأطاع، وبذؿ في 
ألسماع، ووصل بها الحق إلى مستحقو، واقر الخصم وانقطع تمامها كل امرئ من استطاع، حصل عليو اتفاؽ األبصار وا

 اْلَحْمُد لِّلِو الَِّذي َىَدانَا ِلَهػَذا َوَما ُكنَّا لِنَػْهَتِدَي َلْوال َأفْ النزاع تضمنها كتاب مرقـو يشهده المقربوف، وتلقاه أالئمة األقربوف، 

 .  َىَدانَا الّلوُ 
والمغارب، والفائز يملك مابين المشارؽ و المغارب، الرامي في أنو الحائز لما زرت عليو جيوب المشارؽ 

صفيح السماء ىذه الدرة المتيفة، الراقي بعد األئمة الماضين ونعم الخليفة، المجتمع فيو شروط اإلمامة، المتضع هلل وىو 
ة، وال يقبره عاذلة والذي ره عاذر قت ال يزاؿ الملك فيهم إلى يـو القيامة، الذي يفضح السحاب نائلة، والذي ال يين ببأ

نو خاب أقعد على سرير الخالفة إال وعرؼ  قاؿ ناصرة وقاـ قائمة وال الإما ارتقى صهوة المنبر بحضرة سلطاف زماف، 
  ...مستكفية وال عاب حاكمة

ن، أيد اهلل ببقائو الدين، وطوؽ سيفو رقاب الملحدين، وكبت تحت لوائو المعتدين، وكتب لو النصر إلى يـو الدي
وكب بجهاده على األذقاف طوائف المفسدين، وأعاذ بو األرض ممن ال يدين بدين، وأعاد بعدلو أياـ آبائو الخلفاء 
الراشدين واألئمة المجتهدين، الذين قضوا بالحق وبو كانوا يعدلوف، وعملة كانوا يعملوف، ونصر أنصاره وقدر اقتداره 

   .2".....الجود وجمع لو أقطارهواسكن في القلوب سكينتو ووقاره، ومكن لو في 

                                                 
 .113 -111، ص ص 6م بردم، النجـو الزاىرة، جابن تغر  -1
 .59، ص 2السيوطي، حسن احملاضرة، ج -2
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 الثاني عبد الرحم بنأبي حمو الزياني القصيدة التي بعثها أبو زياف 
 مؤسس دولة المماليك الجراكسة إلى الظاىر برقوؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 لفالصرب إال بعدىػػن ٗني لٞنن الركػػاب سًنىن دمي
 لظغن ٬نيػل القلب حيث ٕني اإن يا أيهػػا اٜنادم ركيدؾ
 وؿففاٜنسن فوؽ ظهورىا ١نم ورىارفقا ّنن ٘نلػتو فوؽ ظه

 دكؿينجػاب عنها للظبلـ س ةم شفػػا فهلل أيػػػة أ٤ن
 وؿكٟنا بأستػػار اٝندكر أف اؽ الصدكر طلوعهاشهب بآف

 وؿتزع الدجى َنبينها فيحػ ادةُب اٟنودج اٞنزركر منهػا غ
 ب مهيلكثيب كالكثي  ىمنم غصن على ا قمر علىفكأهنػػ

 ػاد قليب زفرة كغليلكاعتػ ا فثار يب اٟنػولثارت مطاياى
 لنظر ٔنػػالسو العيوف كلي ػالب عربٌبأكمت لتوديعي فغ

 ل ٗنيلكالظن ُب اٞنوى اٛنليػ رتجكالبػاب ليس ّنرتج عن م
 وؿما مثلو ُب اٞنرسلٌن رسػ ادم الذمركضة اٟن من يل بزركة

 لكاجملت  كلػو انتهى التفضي ىػػد ك١نمد كاٞنصطفىو أ٘ن
 ػلأثىن عليو الوحػي كالتنزي يا خًن من أىدل اٟندل كأجل من 

 لي ١نمد جرب قلػػب النيب ن يلقيو علػى كحي من الر٘نػ
 لػوراة كاال٤نيبقدكمػك الت اب كبشرتمدحتك آيػات الكت

 وؿٞنعػمهما تكرر ذكػرؾ ا بلة عليػك ٓنلو ُب فميصلة الص
 ػك ربعو مأىوؿقلبػػا ٪نب ي ػاىوؿ أف بأضلعفوربعك اٞنػ

 ىن كالسوؿاٞنورل فهو خًن ال رل حّت أرلىػل من سبيل للس
 أف الزمػػاف بوعده لبخيػل ا حتػػاـ ٕنتطلين اللػايل كعدى
 لأف اٛنػػرائم ٘نلهػن ثقي مػػا عاقين إال عظيم جرائػمي
 لكيغلبين األسػػػى فيسي طورا ادمػػع أغيض منو خوؼ رقيبهػ

 لفكأهنػػا قػػػاؿ عليو كقي ت بو عرباتػو كيػػح احملب كشػ
 لٞنصػوف جوىر دمعهػػن تدي ول كجفونو يـو النولػاف اٟنصػ
 وؿكيركعو ظيب اٜنمػػى اٞنكػ اػرل ُب خيسهابو أسد الشكهتػ

 لػػفاٜنػػر عبد كالعزيز دليػ ػيم إال ُب اٟنول تػأىب النفوس الض
 وؿىل سػػاعة تصغٌن يل فأقػ ل اٜنمىػا أثا بػػانة الوادم كيي
 لػا للحمى كأميأرتاح شوقػػ ػا يل إذا ىب النسيم من اٜنمىم

 لأف الصبػػا لصبػػابيت تعلػ ا خلػوا الصبا ٫نلص إيل نسيمهػ
 لأك للحمى قبل اٜنمػػػاـ سبي ي مورديػا ليت شعرم ىل ٜنوم
 هوؿػػكأداد عنػػو ككرده من ومػػا يل أحبل عن كركد ١نلػ

 واػفتجػػاكزكا أنا عاثر فأقيلػ أنػػا مغـر فتعطفوا أنػا مدنب
 وافػػأمنوا كاٞنرْنػػػي فأنيل د فقربوا كاٞنستجًنكأنػا البعيػ

 اب كللمشيب حلوؿرحػل الشب ا للفؤاد كللهول من بعدىػا مػ
 لػػب غسيػدرف كفود باٞنشي أك مػػا قبيح يب فؤاد باٟنػول
 وؿ نضيت عليو من اٞنشيب نصػ ا أف الشبػػاب لو نصوؿ كلمػ

 وؿسيف األمًن على الطغاة يصػ أنوصػاؿ اٞنشيب على الشباب ك
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 وؿكالقلب بٌن ٘نولػو ١نمػػ ػوػاز ٘نوليا سايقػا ٥نو اٜنج
 وؿػامػو ّنحمد موصػفدمػ وحملمد بػػلغ سػػبلـ ٚنيػ

 وؿػاؤؾ اٞنقباؾ دعيسمع ىنػ وكسل االلو لو اغتفػػار دنوبػ
 وؿػوؿ رس٥نو الرسػفلكم لو  بكعن األميػػر أيب سعيد فلتن

 وؿيا حبذاؾ احململ احملمػػػ ػوػمتحمل هلل كسػػوة بيت
 وؿسلػسيف على ىاـ العدل م و سعد األمًن أبو سعيػػد أنػ
 وؿفلهم بو ٥نو الرسػوؿ كصػ وػى بملك ٪نج اٞنغرب األقصػ

 لػػسبل اٞنخاؼ فبل ٫ناؼ سب أمنتاـ ك ملك بو نػػاـ األنػ
 لكالفضل جم كالعطاء جزيػػ ػلفاٞنلك ضخم كاٛننػاب مؤم
 ػيلد أكمػػل كالوفػاء أكاجمل ػلكالصنع أٗنل كالفخػار مؤث

 وؿكحبػػاؾ من ركح اإللو قبػ ار مؤثلكالصنع أٗنػػل كالفخ
 ػا الرتسيلسلسػػلة يزىى هبػ ػالػة يا متحفي كمفآني برس

 لبفم القبػػوؿ اللثػػم كالتقبي اػاسنها فأىول ٥نوىكاقت ١ن
 ػلكمن القػػلوب إى اٟنواه ٕني ا مسعدم كأخي العزيز كمنجدمي

 بالػػرب كىو بديلػػو موصوؿ بل إف كػاف رسم الود منك مذي
 لػػارض كىم كال ٔنليّنعػػ يس يضًنهفنظيػػره عندم كلػ

 ػل  لوده تذييكٝنػػالد ِنػػ و ػػدا بكد يزيػد كثابت شه
 مع الدليػػل فػوافق اٞندلػوؿ ك صدؽ مػودٌبكاليكهػا تنبي

 وؿػفلديػػك إقبػػاؿ ٟنا كقب تفإذا بذلك اجمللس السػامي ٚن
 ػوؿبٌن القلػػوب كحبلو موص بل داـ الوداد على البعاد موصػ
 1دكؿكعليك يضفػػو ظلها اٞنس كبقيػػت ُب نعم لديك مزيدىا

 
 أيتمن البجاسيوثيقة وقف مدرسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فأٌما اٞندرسة اٞنذكورة أٌكال ُب ىذا الكتاب فإنٌو كقف اإليواف القبلي اٌلذم يصدره احملراب مسجدا هلل " 

 تعاى كبيتنا من بيوتو قياـ فيو الصلوات كيعتكف فيو على العبادات كيتلى فيو كتاب اهلل العظيم كحديث نبيو عليو
أفضل الصبلة كالتسليم كيشتغل فيو بالعلم الشريف كإفادتو كاستفادتو كدراستو كجعل التطرؽ إليو من الباب الكبًن 
اٞنقدـ ذكره ُب الواجهة اٞنذكورة كدكر القاعة كأٌما اٝنزانة اليت هبا الرفوؼ باإليواف اٞنذكور فإنو كقفها ٜنفظ ما لعٌلو 

كختم كر٬نات ككتب تفسًن كحديث، كقفو كغًن ذلك من الكتب على يكوف هبذه اٞندرسة من ربعات شريفات 
جارل العادة ُب مثل ذلك كأٌما الطباؽ الثبلث، اٞنذكورات اٞنتوصل إليها من اإليواف اٞنذكور فإنٌو كقفها لسكىن من 

ا ليعلن عليها، باألذاف يعينو الناظر من اٞنشايخ، كالطٌلبة فأرباب الوظائف باٞندرسة اٞنذكورة كأٌما اٞنئذنة فإنٌو كقفه
للصلوات اٝنمس كاألذكار ُب أكقات األسحار على جارل   العادة ُب  مثل ذلك كأٌما القٌبة اٌليت يتوصل إليها من 
دكر القاعة اٞنذكورة فإنٌو جعل الفسقية اليت هبا مرصده لدفنو كدفن أكالده كأكالد أكالده كذريتو كمن ٫نتار دفنو فيو 

لشباكاف اللذاف هبا فإنٌو جعلهما ليجلس فيهما كيتلى فيهما القرآف العظيم ُب أكقات الصلوات من األموات كأٌما ا
كأٌما دكر القاعة اٞنقدـ ذكرىا كالفسقية .  كغًن ذلك، ك ينتفع هبما االنتفاع ّنثلهما ّنثل ذلك على الوجو الشرعي

دين ٟنذه اٞندرسة كاٞنقيمٌن هبا، ينتفعوف بذلك انتفاع اٌليت هبا فإهٌنا تكوف كقفا على ٗنيع اٞنسلمٌن اٞنرتددين ك الوار 
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مثلهم ّنثل ذلك على العادة ُب ذلك كأٌما اٝنزانة اليت بدكر القاعة اٞنذكورة فيو، فإهٌنا تكوف كقفا ٜنف ما لعٌلو 
ر فإنٌو كقفو يكوف هبذه اٞندرسة من آالت كبغاؿ ك غًن ذلك على ما يراه الناظر، كأٌما اٜناصل اجملاكر للسٌلم اٞنذكو 

كأٌما اٞنرحاض اٞنذكور فإنٌو سبلو ٛنميع اٞنسلمٌن , ٜنفظ ما لعٌلو يكوف ٟنذه اٞندرسة من اآلالت كالبسط كغًن ذلك
كالواردين ٟنذه اٞندرسة كالقاطنٌن هبا، كأٌما باب السر اٞنذكور فإنٌو كقف ليتطرؽ منو إى اٞندرسة اٞنذكورة كإى 

ذكر٨نا فيو، كأٌما الطبقتٌن اٞنذكورتاف فيو اٞنتوصل إليهما من السٌلم اٞنذكور فإهٌنما  الطبقتٌن اجملاكرتٌن لو اآلٌب
مرصدتاف لسكن سيدنا العبد الفقًن إى اهلل تعاى الشيخ العامل الكامل الفاضل، مشس الدين صدر اٞندرسٌن مفيد 

كاتو، ك أجاب صاّب دعواتو ينتفع بالسكن الطالبٌن أيب عبد اهلل ١نمد األقصرا ي اٜننفي عاد اهلل   تعاى   من  بر 
ُب ىذا ما داـ مدرسا باٞندرسة اٞنذكورة ٌٍب من بعده ٞنن يكوف مدرسا عوضا عنو مدرسا بعد مدرس على العادة ُب 

كأٌما اٞنكاف اٞنعركؼ بالسبيل فإنٌو   كقفو   ليسبل  اٞناء   على الناس  أٗنعٌن ك االستقرار ما لعٌلو . مثل ذلك
 ".من آالت االستقاء من أزيار، ك كيزاف ك أباريق غًن ذلك على العادة ُب مثل ذلكيكوف بو 

كرٌتب الناظر ُب : " ٌٍب ُب موضع آخر من الوثيقة يتحدث عٌما قٌرره الواقف من كظائف مدرستو ّنا نٌصو
 من أىل اٝنًن عارفٌن مدرسٌن.... ىذا الوقف اٞنذكور باٞندرسة اليت أنشأىا بالقاىرة احملركسة اٞنشار إليها أعبله

بالعلـو الشرعية كمقدماهتا عاٞنٌن بالعلـو العربية كمشكبلهتا متكلمٌن بلساف العريب   كالعجمي كالرتكي فإف مل 
فيو كرتب معهما ... يكونوا متكلمٌن باللساف العريب كالعجمي كالرتكي فباللساف العريب كأحد اللسانٌن اٞنذكورين

بة اٞنذكورين فيو باإليواف الذم باٞندرسة اٞنذكورة فيو الذم صًنه مسجدا ُب األياـ اٌليت معيدين كأربعة عشر من الطل
جرت العادة باالشتغاؿ بالدركس فيها فيما بٌن طلوع الشمس ك للزكاؿ مقدار ما بٌن الظهر كالعصر من كٌل زماف 

بطالة الدركس فيها على أف يستفتح اٞندرس خبل أياـ اٛنمعة كاالثنٌن كالثبلثاء كٌل ٗنعة، كاألياـ اليت جرت العادة ب
ك اٞنعهد ك الطلبة، اٞنذكورين فيو بقراءة سورة البقرة كتبارؾ الذم بيده اٞنلك ٍب يقرأ أحدىم ما تيسر لو قراءتو من  

خلد اهلل ملكو كأداـ دكلتو . كتاب اهلل العظيم رافعا صوتو ك يدعو عقب القراءة ٞنوالنا السلطاف اٞنلك الظاىر
اقف اٞنشار إليو فيو كٛنميع اٞنسلمٌن ٍب يقرأ عليو بعد ذلك من تأىل القراءة ما ٫نتار من كفقو مدرسة كأصوؿ كالو 

كمن العلـو الشرعية كاألحاديث النبويٌة كغًن ذلك على جارل العادة ُب مثبل ذلك، ك٪نل لو الشيخ ما يظهر لو 
ُب مثل ذلك كيسلك اٞندرس معهم ُب من كشف غامض كحٌل مشكل كيبحث من تأىل للبحث على العادة 

الدرس أك قبلو كيقرأ عليو ما ٫نتار القراءة، من   ذلك اإلفادة كالتعليم على العادة ك على اٞنعيد أف ٩نلس بعد فراغ
  الذم  علومو  ّنواد    فيمده   شرح   الطلبة اٞنذكورين ما أحب قراءتو كيبٌن اٞنعيد اٞنذكور لو ما أشكل عليو من

يو، كاٞندرس الثا ي ٩نلس، ىو كمعيد كاحد كأربعة عشر من الطلبة اٞنذكورين باإليواف اٞنذكور فيو من بعد كصلت إل
اٞندرس ك اٞنعيد كالطلبة كما شرط ُب الدرس األٌكؿ كرتب الناظر رجبل   العصر كيفعل   كقت   إى   أذاف الظهر

ضبط الغيبة ك تفريق الربعة بعد صبلة العصر عند حضور من أىل اٝنًن نقيبا بالدرسٌن اٞنذكورين فيو على أف يتوى 
الشيخٌن كالطلبة كاٞنعيدين كظيفة التصوؼ باٞندرسة اٞنذكورة على اٛنارم العادة ُب مثل ذلك كيصرؼ لو ُب كٌل 

در٨نا كيقرر الناظر رجبل حسن الصوت حافظا لكتاب اهلل تعاى ك مديح نبيو صلى اهلل عليو  فشهر ما مبلغو ثبلثو 
سٌلم على أف ٪نضر  كٌل يـو بعد صبلة العصر كظيفة التصوؼ مع الشيخ أك الطلبة اٞنذكورين كيفعل ما يذكر فيو ك 

كيصرؼ لو ُب كٌل شهر ثبلثوف در٨نا، كشرط موالنا الواقف اٞنذكور كقاه اهلل كل ١نذكر أف ٩نتمع اٞنعيداف 
صر باٞندرسة اٞنذكور فيو، ك٩نلس اإلماـ العامل مشس كاٞندرساف، كالطٌلبة اٞنذكورين فيو ُب كٌل يـو بعد صبلة الع

الدين ١نٌمد األقصرا ي اٞنشار إليو فيو باحملراب   اٌلذم   باإليواف   اٞنذكور، ك٩نلس  الشيخ الثا ي إى جانبو 
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ين ١نمد كاٞنعيداف كالطٌلبة اٞنذكوركف حولو كيفرؽ النقيب  اٞنقدـ ذكره أجزاء الربعة الشريفة فيبدأ الشيخ مشس الد
اٞنذكور فيو ٌٍب من يليو كيقرأ كٌل   منهم   جزءا   كامبل   من ْنزئة   ثبلثٌن   جزءا كيقرؤكف   عقب  ذلك سورة 

صوتو ك٬ندح .... اإلخبلص ك اٞنعوذتٌن كفآنة الكتاب، ٌٍب يقرأ القارئ اٞنادح اٞنقدـ ذكره عشر من القرآف العظيم
ٌٍب يدعو ٞنوالنا السلطاف اٞنلك الظاىر، كلواقف اٞنذكور كلذريتهما كٛنميع النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم عقب ذلك 

اٞنسلمٌن كرتب الناظر رجبل من أىل اٝنًن كالٌدين من القراء اٜنافظٌن لكتاب اهلل اٞنتقنٌن لقراءتو اٛنامعٌن لركايتو 
الذم يعينو الناظر لو ٞنن عسا كمعناه على أف ٩نلس لتلقٌن القرآف العظيم باٞندرسة اٞنذكورة ُب يـو ُب الوقت 

٪نضر إليو راغبا ُب تلقٌن القرآف العظيم ك حفظو فيلقنو من ٪نتمل تلقينو من كتاب اهلل تعاى على العادة ُب مثل 
كرتب الناظر ُب ىذا الوقف رجلٌن من أىل اٝنًن كالدين أحد٨نا يكوف عامل تفسًن القرآف العظيم، كعلم . ذلك

يدنا رسوؿ   اهلل   صٌلى اهلل   عليو كسٌلم كمتونو ك طرؽ إسناده كحسنو، كغريبو شيخا العربٌية حافظا ٜنديث س
متصدرا كالثا ي حسن الصوت علي بقراءة اٞنواعيد، على أف ٩نلس الشيخ اٞنذكور باٞندرسة اٞنذكورة فيو ك٩نلس 

أ القارئ اٞنذكور ما تيسر لو قراءتو القارئ اٞنذكور بٌن  يديو   ُب   كٌل   يـو اثنٌن كثبلثاء بعد صبلة الظهر كيقر 
من القرآف العظيم كتفسًنه، كمن صحيح البخارم  مسلم أك من أحد٨نا أك من شركحهما أك من الكتب 
الصحيحة كمن   كتب   الرقائق اٞنعتمدة كمناقب األبرار الصاٜنٌن ك٪نٌل الشيخ اٞنذكور من ذلك ما أشكل على 

ك على عادة، أمثالو ُب ذلك ك٫نتم القارئ بعد ذلك قراءتو بسورة السامعٌن من تفسًن كحديث أك غًن ذل
اإلخبلص ثلث مرٌات كاٞنعوذتٌن كفآنة الكتاب كأكائل سورة البقرة كأكاخرىا كيدعو عقب ذلك ٞنوالنا السلطاف 

 عليو كسٌلم اٞنلك الظاىر، كللواقف اٞنذكور كلذريتهما كٛنميع اٞنسلمٌن ك ٫نتم ذلك بالصبلة على الٌنيٌب صٌلى اهلل
"1. 
 
 

 ػة  شروط الواقف الخاّصة بالسكنى والتوّظف  في العصر المملوكيوثػيقػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كشرط الواقف أثابو اهلل تعاى اٛنٌنة كضاعف عليو اٞننة أف يكوف من ىو ساكن باٝنانقاه اٞنذكورة، عازبا "  
ٜنيض إاٌل الشيخ خاصة فإنٌو يرخص لو بالسكىن بزكجتو للضركرة، كشرط على غًن متزكج ُنيث ال تدنس بسكىن ا

أرباب البيوت هبا اإلقامة كاٞنبيت هبا كيسامح كٌل منهم باٞنبيت خارج اٝنانقات ٝنمس ليايل ُب كٌل شهر كأف ال 
قات هبا إاٌل أف ال يعطي ألحد بيت باٝنانقات بعد تكفية اجملردين كما ذكر أعبله كال يعطي ألحد غًن أىل اٝنان

يوجد لو ساكن من أىلها، فحينئذ يعطى ٞنن يكوف من أىل اٝنًن كالديانة كالصيانة من أىل الصوفية ك يصًن 
مرتددا للخانقات بشرط اٞنبيت كالعزكبة كيقدـ بالتنزيل ُب أٌكؿ كظيفة شغلت باٝنانقات، ّنا يوجد فيها شركطها 

لتزكيج ٣نن معو بيت هبا أخذ منو كأعطى ٞنن شرط فيو الشركط اٞنتقٌدمة كال ٩نمع ألحديها بٌن بيتٌن كمن أراد ا
كمن أراد من اٞنتجردين االنتقاؿ إى كظيفة طلب علم أك غًنىا ككاف ُب ٗناعة الطلبة أك غًنىا ٣نن ىو متصف 

ُب علم  بصفات اٞنتجردين كتراضى ىو اآلخر على ذلك نقل أحد٨نا مكاف اآلخر كإذا انتهى أحد من قراء السبع
القرآف، خرج من الطلب اٞنذكور كقٌرر صوفيا كنزؿ مكانو غًنه من أرباب الوظائف باٝنانقات كأف ال ٩نمع ألحد 
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من أىلها كاٞننزلٌن ُب كظيفة هبا بٌن كظيفتٌن هبا، كٞنا بغًنىا يتعارض ُب كقت كاحد ٪نصل اٝنلل ُب أحد منهما 
أيضا إذا نزؿ أحد عن كظيفة باٝنانقات اٞنذكورة ألحد فبل يقر  لبلشتغاؿ ُب األخرل إاٌل من قرره الواقف كشرط

الناظر النازؿ كال اٞنتزكؿ لو بل يستدؿ هبما كإف مات من الشيخ كاٞنتصدرين هبا كشيخ القراء كاإلماـ أك رغب عن 
اليت شغرت كظيفتو ٟنا أك قطع لصانع شرعي ككاف أحد من الطلبة اٞننزؿ باٝنانقات اٞنذكورة أىبل لتلك الوظيفة 

فينزلو الناظر فيها بشرط أف يكوف مٌتصفا بصفات من كاف هبا كال يقدـ عليو غًنه إاٌل من ىو أفضل منو ، أكثر 
نفعا عربٌيا كاف أك عجمٌيا مصريٌا كاف أك آفاقيا كإف استوم ُب األىلية أكثر منهما قدـ األمثل األنفع فإف استوكا 

انقات من يصلح فمن غًن أىلها ٣نن ىو متأىل لتلك الوظيفة اٌليت تصل ُب ذلك أقرع بينهم فا مل يوجد أىل اٝن
كأجرل عليو معلومو كإف مل تكن  هفيها اٝنلل بغيبتو عنها استناب ُب كظيفتو من يسدىا عنو إى حٌن منضو ر 

علمو  فإٌف كاف لسفر اٜنج الفريضة أجرل عليو.  الوظيفة ٪نصل بغيتو فيها خلل إف الطالب كالصوُب ك غًن ذلك
إى حٌن حضوره ك إف كاف ٜنج تطوع أك ٠ناكره كفر معلومو يستمر على كظيفتو إى حٌن حضوره فتجرل عليو 
كيستقر مكانو، كيفسح لكٌل من أرباب الوظائف ك اٞننزلٌن باٝنانقات اٞنذكورة مٌدة اجملاكرة ك ىي سنة كاملة 

كٌل ذلك ُب طائفة اجملردين فإف شرطهم قد تقٌدـ كثبلثة أشهر فإف زادت غيبة أحدىم على ذلك قطع كنزؿ غًنه  
ك من سافر لغًن اٜنج ٣نن تقٌدـ فإف كاف سفره لزيارة أىل ك أقارب فيسمح لو بالسفر مٌدة ثبلثة أشهر ك ال 
يصرؼ فيها، معلـو مٌدة غيبتو فإف حضر عاد إى حالو فإف زادت غيبتو على ثبلثة أشهر قطع ك نزؿ غًنه ك ىذا 

 كظيفة لو يتعٌطل بغيبتو، فإٌف عقب ُب السفر اٞنذكور أحد ٣نن تتعطل كظيفتو بغيبتو أك ٪نصل منها اٜنكم فيمن ال
خلل، فسح لو ُب اإلستنابة ٞنن يسد كظيفتو عنو مع استمرار معلومو مٌدة سٌتة أشهر فإف زادت غيبتو على ذلك 

ذلك مٌدة عشر أياـ ٌٍب يقطع كٌل ذلك  قطع ك نزؿ غًنه ك إف كاف السفر ك زيارة األىل ك األقارب فسح لو ُب
فإٌف حٌق اٞنذكورين خبل طائفة اجملردين فإف شرطهم تقدـ ك خبل اٞنتصدرين أٌف من شرطهم تقدـ ك منو ما يأٌب 
نيابة كىو أنٌو من غاب من اٞنتصدرين للخانقات اٞنذكورة لسفر حج أك زيارة أىل أك أقارب أك لتعاىد بقعة شريفة 

قـو بوظيفتو، ك يسدىا على الوجو الشرعي إى حٌن حضوره ُنيث ال تزيد غيبتو على مٌدة سفر يستنيب عنو من ي
اٜنج أك مٌدة اجملاكرة إف كاف ٠ناكرا ك إف زادت على ذلك لغًن عذر شرعي قطع ك نزؿ غًنه مكانو، كشرط أيضا 

ُب كٌل يـو خبل . انقات اٞنذكورةأف اٞنتصدرين ك شيخ القراءة ك اٜنديث ك مدرس الشافعية يبلزموف االشتغاؿ باٝن
الثبلثاء ك يـو اٛنمعة من كٌل أسبوع ك خبل شهر شعباف ك شهر رمضاف ك غرة شواؿ ك غرة ذم اٜنجة ك يـو 

كشٌدة الٌريح ك الربد ك خبل شيخ ... عاشوراء ك أياـ التشريق ك األعياد من كٌل سنة ك أياـ اٞنطر للخوؼ من
ألشهر الثبلثة كما تقٌدـ ك أف يسامح اٞنتصدركف ك طلبة العلم ك الصوفية طيلة اٜنديث فإنٌو يسمع اٜنديث ُب ا

ثبلثة أياـ متفرقة ُب كٌل شهر سواء غاب أحدىم عن كظيفتو أك أكثر فإف زادت غيبتو على ذلك حوسب بالغيبة 
كورة من الدركس ك ك إف كانت الغيبة عن كظيفة خاٌصة مثاؿ درس أك أذاف قطع نظًن ذلك ٣نٌا يقابل الوظيفة اٞنذ 

إف كاف من التصوؼ قطع ما يقابلو من اٝنبز ك غًنه، ك إف كاف عن اجملموع قطع ما يقابل ذلك   كٌلو ك  كفر   
للخانقات ك من كثرت غيبتو لغًن عذر ك زادت على عشرة أياـ ُب كٌل شهر ك ثبلثة أشهر ُب سنة كاحدة قطعو 

كالقومة   ك اإلماـ    ك اٞنؤذنٌن ك الرئيسٌن ك السقاء ك كاتب الغيبة  الناظر ك نزؿ غًنه، ك كٌل ذلك خبل الفراشٌن
ك النواب ك قراء السبع ك الشباؾ ك قراءه الصفة ك اٞنادح فإف من غاب منهم يستنيب مٌدة العشرة أياـ فإف زادت 

ب ك خداـ غيبتو عن العشرة أياـ اٞنذكورة بغًن سفر ك ال مرض قطع أيضا كذلك يستنيب كٌل من خادـ الكت
الربعات ك خادـ السجادات اٞنٌدة اٌليت فسح ٟنم فيها ك ٩نرم عليو اٞنعلـو إى حٌن عودة ما مل يتعد بزيادة الغيبة 
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عٌما عٌٌن لو أعبله ك شرط أيضا أف ينزؿ بإحدل اٝنانقات اٞنذكورة ُب كظيفة ك ال يعطى هبا بيتا َناه ك ال 
أحد من الصوفٌية من الشهود اٞنكتتبٌن ُنوانيت الشهود ك ال أف يكوف  بشفاعة ك ال بذم قٌوة شوكة ك أف ينزؿ هبا

ك  .... كاحد من ىؤالء التنزيل هبا ترؾ ما ٬ننعو عن ذلك ك نزؿ إف كاف صاٜنا ٞنا.... مباشرا عند األمراء فإف
ال تتعارض كانت الوظيفة شاغرة كٌل ذلك فيما يتعٌلق بوظيفة الطلب ك التصٌوؼ ك اٞنلـز اٜنضور ُب الوظيفة 

الوظيفتاف فإف مل يتعارضا ككاف اٞننزؿ باٝنانقات مستحقا نزؿ ك أما بقية أرباب الوظائف هبا فبل ٬ننعوف عن ذلك، 
إاٌل أف ٪نصل تعارض ُب كقت كاحد ك ٪نصل خلل أك نقص عمل ُب الوظيفة اٌليت باٝنانقات أك توقع تعارض 

من يكثر اٝنصومات، ك ال من ىو معركؼ بالسبلطة ك االفرتاء منعوا من ذلك ك شرط أيضا أالٌ ينزؿ هبا شرير أك 
 .1"على الٌناس كالكذب
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١نمد عبد اٞننعم العرياف، : ، ٓنقيق(جزآف)، النظار في غرائب األمصار و عجائب األسفار
، بًنكت، : مراجعة  .1996مصطفى القصاص، دار إحياء العلـو

النجـو الّزاىرة ، (ـ1470/ھ774ٗناؿ الدين أيب احملاسن يوسف األتابكي ت )ابن تغرم بردم . 8
إبراىيم علي طرخاف، اٞنؤٌسسة اٞنصرية العاٌمة، : ، ٓنقيق(جزءنا 16)، ي ملوؾ مصر و القاىرةف

 .1972القاىرة، 
١نمد أمٌن، نبيل ١نمد : ، ٓنقيق(أجزاء 7)، المنهل الصافي و المستوفى بعد الوافي، (ػػػػػػػ. )9

 .1990-1984عبد العزيز، دار الكتب، القاىرة، 
عمار طاليب، : ، ٓنقيقأعز ما يطلب، (ـ1130/ھ524هدم ت ١نمد اٞن)ابن تومرت . 10

 .1985اٞنؤٌسسة الوطنية للكتاب، اٛنزائر، 
دغش بن : ، ٓنقيقالقاعدة المّراكشية، (ـ1328/ھ728تقي أيب العٌباس أ٘ند ت )ابن تيمية . 11

، بًنكت،   .2002شنب العجمي، دار ابن حـز
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عبد الٌر٘ناف النجدم، مطابع : اٝنامس، ٗنع كترتيب ، اٛنزء مجموع فتاوي ابن تيمية، (ػػػػػ.)12
 .ھ1381الرٌياض، السعوديٌة، 

 .1987، دار البعث، قسنطينة، الفرقاف بين أولياء الّرحماف و أولياء الشيطاف، (ػػػػػ.)13
، اٞنؤٌسسة رحلة ابن جبير، (ـ1217/ھ614أبو اٜنسن ١نمد بن أ٘ند البلنسي ت )ابن جبًن . 14

 .1987ف اٞنطبعية، اٛنزائر، الوطنية للفنو 
المنهل الّروي في مختصر علـو الحديث ، (ـ1333/ھ733بدر الٌدين ت )ابن ٗناعة . 15

 .١1986ني الدين عبد الٌر٘ناف، دار الفكر، دمشق، : ، الطبعة الثانية، ٓنقيقالّنبوي
، اٛنزء ةاإلصابة في تمييز الّصحاب، (ـ1448/ھ852أ٘ند بن علي ت )ابن حجر العسقبل ي . 16

 .1939الثالث، اٞنكتبة التجارية الكربل، مصر، 
١نمد سيد جاد اٜنق، : ، ٓنقيق(أجزاء 5)، الّدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، (ػػػػػػػػػػ. )17

 .1966مطبعة اٞند ي، القاىرة، 
عبد الٌلطيف، القاىرة، عبد الوىاب : ، الطبعة الثانية، اٛنزء األٌكؿ، ٓنقيقتقريب التهذيب،(ػػػػػػػػػػ.)18

1975. 
عبد السبلـ : ، ٓنقيقجمهرة أنساب العرب، (أبو ١نمد علي بن أ٘ند بن سعيد)ابن حـز .  19

 .١1962نمد ىاركف، دار اٞنعارؼ، مصر، 
، الطبعة الثانية، كتاب صورة األرض، (ـ10/ھ4أبو القاسم ١نمد الٌنصييب ؽ )ابن حوقل . 20
 .1938، (كتدار صادر، بًن )، ليدف، (جزآف)

 .1889، ليدف، المسالك و الممالك، (أبو القاسم عبد اهلل)ابن خرداذبة . 21
أعماؿ األعالـ فيمن  بويع  قبل  االحتالـ ، (ـ1374/ھ776لساف الدين ت )ابن اٝنطيب . 22

أ٘ند ٢نتار العبادم، إبراىيم الكتا ي، دار الكتاب، : ، ٓنقيقو ما يجر ذلك من شجوف الكالـ
 .1964البيضاء، الٌدار 
ليفي بركفنساؿ، مكتبة الثقافة : ، ٓنقيقتاريخ اسبانيا اإلسالمّية أو كتاب أعماؿ األعالـ، (ػػػػػ. )23

 .2006الٌدينٌية، القاىرة، 
 .1901، مطبعة اٞنوسوعات، مصر، (جزآف)، اإلحاطة في أخبار غرناطة، (ػػػػػػ. )24
كماؿ شبانة، مكتبة الثقافة الدينٌية، القاىرة، : ، ٓنقيقكافكّناسة الدّكاف بعد انتقاؿ الس، (ػػػػػػ. )25

2003. 
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كتاب العبر و  ديواف  المبتدأ و ،  (ـ1406/ھ808أبو زيد عبد الٌر٘ناف  ت  )ابن خلدكف . 26
 – 5األجزاء )،الخبر في أياـ العرب و العجم و البربر و من عاصرىم من ذوي السلطاف األكبر

 .1981ا ي، بًنكت، ، دار الكتاب اللبن(7 – 6
 .1981، دار الكتاب اللبنا ي، بًنكت، التعريف بابن خلدوف و رحلتو شرقا و غربًا، (ػػػػػ. )27
 .1981، دار الكتاب اللبنا ي، بًنكت، (جزآف)، المقّدمة، (ػػػػػ. )28
طبعة األب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، اٞن: ، ٓنقيقشفاء السائل لتهذيب المسائل، (ػػػػػ. )29

 .1959الكاثوليكية، بًنكت، 
بغية الّرواد في ذكر الملوؾ من بني عبد ، (ـ1378/ھ780أبو زكرياء ٪ني ت )ابن خلدكف . 30
 .1910-1903ألفرد بل، اٛنزائر، : ، ترٗنة ك نشر بالفرنسٌية(جزآف)، الواد
عبد اٜنميد : قيق، اٛنزء األٌكؿ، ٓنبغية الرواد في ذكر الملوؾ من بني عبد الواد، (ػػػػػ. )31

 .1980حاجيات، اٞنؤٌسسة الوطنية للكتاب، اٛنزائر، 
وفيات األعياف ، (ـ1282/ھ681أبو العٌباس مشس الٌدين أ٘ند بن ١نمد ت )ابن خٌلكاف . 32

 .ھ1310، اٞنطبعة اٞنيمنية، مصر، (جزآف)، وأنباء أبناء الزماف
: ، نشر ك ٓنقيق بالفرنسٌيةاسطرحلة عبد الب، (ـ1514/ھ920عبد الباسط ت )ابن خليل . 33

 .1936ركبرت بركنشفك، باريس، 
نزىة األناـ في تاريخ ، (ـ1406/ھ809صاـر الٌدين إبراىيم بن ١نمد ت )ابن دقماؽ . 34

 .1999ٚنًن طبارة، اٞنكتبة العصريٌة، بًنكت، : ، ٓنقيقاإلسالـ
غاية المراـ في شرح ( ـ1493/ھ900أبو العبٌاس أ٘ند بن ١نمد التلمسا ي ت )ابن زكرم . 35

، اٛنزائر، (جزآف)١نند أكإدير مشناف، : ، ٓنقيقمقدمة اإلماـ ، دار الرتاث ناشركف، دار ابن حـز
2005. 

تحفة الراكع و الساجد في ، (ـ1480/ھ 883تقي الدين أيب بكر ت )ابن زيد اٛنراعي . 36
 .1981طو الويل، اٞنكتب اإلسبلمي، بًنكت، : ، ٓنقيقأحكاـ المساجد

: مراجعة: حسن حسين عبد الوىاب: ، ٓنقيقكتاب آداب المعلمين، (١نمد)ابن سحنوف . 37
 .1972تونس، : ١نمد العركسي اٞنطوم، دار الكتب الشرقية

اٞنهدم : ، ٓنقيقالثغر الجماني في ابتساـ الثغر الوىراني، (أ٘ند)ابن سحنوف الرٌاشدم . 38
 .1973بوعبديل، مطبعة البعث، قسنطينة، 
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 .1958دار بًنكت، بًنكت،  –، اٛنزء السابع، دار صادرالطبقات الكبرىابن سعد،  .39
فوات الوفيات ، (ـ1363/ھ ١764نمد بن شاكر   بن   أ٘ند ت )ابن شاكر الكتيب . 40

١ني الٌدين عبد اٜنميد، مكتبة النهضة اٞنصرية، القاىرة، : ، اٛنزء األٌكؿ كالثا ي، ٓنقيقوالذيل عليها
1951. 

األعالؽ ، (ـ1285/ھ 684عٌز الٌدين أيب عبد اهلل ١نمد بن علي بن إبراىيم ت )ابن شٌداد . 41
سامي الٌدىاف، اٞنعهد الفرنسي للٌدراسات العربٌية، : ، ٓنقيقالخطيرة في ذكر أمراء الشاـ و الجزيرة

 .1956دمشق، 
، لّدوؿ اإلسالمّيةالفخري في اآلداب السلطانية و ا، (١نمد بن علي الطقطقي)ابن طبطابا . 42
 .1997، (سوريا)عبد القادر ١نمد مايو، دار القلم العريب، حلب : ٓنقيق
الّرسائل ، (ـ1390/ھ 792أبو عبد اهلل ١نمد النفزم اٜنمًنم ت )ابن عٌباد الرٌندم . 43

 .1974األب بولس يوحنا اليسوعي، دار اٞنشرؽ، بًنكت، : ، ٓنقيقالصغرى
العقود الّدرّية من مناقب شيخ ، (ـ1343/ھ 744ن أ٘ند ت ١نمد ب)ابن عبد اٟنادم . 44

 .١نمد حامد الفقي، دار الكتاب العريب، دكف تاريخ طبع: ، ٓنقيقاإلسالـ ابن تيمية
ألقاط الهمم في شرح الحكم و شرح الفتوحات ، (أ٘ند بن ١نٌمد اٜنسين)ابن عجيبة . 45

 .1913، اٞنطبعة اٛنمالية، مصر، (جزآف)، الطبعة الثانية، اإللهية في شرح المباحث األصلية
زبدة ، (ـ1261/ھ 660كماؿ الٌدين أيب القاسم عمر بن أ٘ند بن ىبة اهلل ت )ابن العدمي . 46

 .1952سامي الٌدٌىاف، دمشق، : ، ٓنقيق(جزآف)، الحلب في تاريخ حلب
رب في البياف المغ، (ـ1312/ھ 712أبو اٜنسن أ٘ند كاف حياتو )ابن عذارم اٞنراكشي . 47

كوالف ك ليفي بركفنساؿ، دار الثقافة، بًنكت، : ، اٛنزء  األٌكؿ، نشرأخبار األندلس و المغرب
1980 . 

، (ـ1423/ھ 826كيل الدين أيب زرعة أ٘ند بن عبد الٌرحيم بن اٜنسٌن ت )ابن العراقي . 48
الٌرسالة، صاّب مهدم عبٌاس، مؤٌسسة : ، ٓنقيق(أجزاء 3)، الّذيل على العبر في خبر من عبر

 .1989بًنكت، 
تبيين كذب المفتري ، (ھ 571أبو القاسم علي بن أيب ١نمد ت )ابن عساكر الٌدمشقي . 49

 .1979، دار الكتاب اللبنا ي، بًنكت، فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسن األشعري
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شذرات الّذىب ، (ـ1678/ھ 1089عبد اٜني بن أ٘ند بن ١نمد ت )ابن العماد اٜننبلي . 50
 .، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، دكف تاريخ طبع(أجزاء 8)، أخبار من ذىب في
 . ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، دكف تاريخ طبعأخبار األيوبيين، (اٞنكٌن جرجس)ابن العميد . 51
الّديباج ، (ـ1397/ھ 799برىاف الٌدين إبراىيم بن علي بن ١نمد ت )ابن فرحوف اليعمرم . 52
 .ىػ1351، مصر، ىب في معرفة أعياف المذىبالمذ
درّة ، (ـ1615/ھ 1025أبو العٌباس أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند اٞنكناسي ت )ابن القاضي . 53

١نمد األ٘ندم أبو الٌنور، دار النصر للطباعة، : ، ٓنقيق(أجزاء 4)، الحّجاؿ في أسماء الّرجاؿ
 .1970القاىرة، 

تاريخ ابن قاضي ، (ـ1448/ھ 851بكر بن أ٘ند ت تقي الٌدين أيب )ابن قاضي شهبة . 54
عدناف دركيش، اٞنعهد العلمي الفرنسي للٌدراسات العربٌية، : ، اجمللد األٌكؿ، اٛنزء الثالث، ٓنقيقشهبة

 .1977دمشق، 
، أنس الفقير و عّز الحقيرـ، 1407/ھ 810أبو العبٌاس أ٘ند القسنطيين ت )ابن قنفذ . 55
 .1965كلف فور، دار اٞنغرب للتأليف ك الرتٗنة ك الٌنشر، الرٌباط، أد –١نمد الفاسي : ٓنقيق
 .ىنرم بًنس، اٞنطبعة الثعالبٌية، اٛنزائر، دكف تاريخ طبع: ، الوفيات، ٓنقيق(ػػػػ. )56
البداية  ، (ـ1373/ھ 774أبو   الفداء إٚناعيل بن  عمر ت )ابن كثًن   الٌدمشقي . 57

 .1985، مكتبة اٞنعارؼ، بًنكت، (جزءنا 14)، الطبعة الٌسادسة، والّنهاية
المسند الصحيح ، (ـ1379/ھ 781أبو عبد اهلل ١نمد التلمسا ي ت )ابن مرزكؽ اٝنطيب . 58

ماريا خيسوس بغًنا، الشركة الوطنية للنشر : ، ٓنقيقالحسن في مآثر و محاسن موالنا أبي الحسن
 .1981ك التوزيع، اٛنزائر، 

البستاف ، (ـ1605/ھ 1014بن أ٘ند اٞنلييت التلمسا ي كاف حيٌا سنة  أبو عبد اهلل)ابن مرمي . 59
عبد الٌر٘ناف طالب، ديواف : ١نمد بن أيب شنب، نشر: ، ٓنقيقفي ذكر األولياء و العلماء بتلمساف

 .1986اٞنطبوعات اٛنامعٌية، اٛنزائر، 
، (ـ1401/ھ 804سراج الٌدين أيب حفص عمرب بن علي بن أ٘ند اٞنصرم ت )ابن اٞنلٌقن . 60

 .1973نور الٌدين شريبة، مكتبة اٝنا٤ني، القاىرة، : ، ٓنقيقطبقات األولياء
، اٛنزء لساف العرب، (ـ1311/ھ 711اٞنصرم ١نمد بن مكـر بن علي ت )ابن منظور . 61

 .1990العاشر، دار صادر، بًنكت، 
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، مكتبة تاريخ المدينةالّدرّة الثمينة في ، (ـ1249/ھ ١647نمد بن ١نمود ت )ابن الٌنجار . 62
 .1956النهضة اٜنديثة، مٌكة اٞنكٌرمة، 

التاريخ المنصوري ، (ـ13/ھ 7أبو الفضائل ١نمد بن علي ت ؽ )ابن نظيف اٜنموم . 63
أبو العيد دكدك، اٞنؤٌسسة الوطنية للكتاب، : ، ٓنقيقتلخيص الكشف و البياف في حوادث الزماف

 .1990اٛنزائر، 
،  (ـ1360/ھ 761ت )أبو ١نمد عبد اهلل ٗناؿ الٌدين بن يوسف ) ابن ىشاـ األنصارم. 64

 .1988، ٓنقيق حناا الفاخورم، دار اٛنيل، بًنكت، شرح قطر الّندى و بّل الّصدى
، (ـ1267/ھ 665شهاب الٌدين أيب ١نٌمد عبد الٌر٘ناف بن إٚناعيل اٞنقدسي ت )أبو شامة . 65

١نمد   : ١نمد حلمي، ١نمد أ٘ند، مراجعة: األٌكؿ، ٓنقيق ، اٛنزءكتاب الّروضتين في أخبار الدولتين
مصطفى  زيادة، اٞنٌؤسسة  اٞنصرية   العاٌمة   للتأليف   ك  الرٌتٗنة كالطباعة ك الٌنشر، القاىرة، 

1962. 
المختصر في أخبار ، (ـ1331/ھ 732عماد الٌدين إٚناعيل اٞنلك اٞنؤيد ت )أبو الفداء . 66

 .١1997نمود ديوب، دار الكتب العلمية، بًنكت، : ٓنقيق، اٛنزء الثا ي، البشر
القارة اإلفريقّية و جزيرة األندلس ، (ـ1154/ھ 548أبو عبد اهلل الٌشريف ت )اإلدريسي . 67

إٚناعيل العريب، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعٌية، اٛنزائر، : ، ٓنقيقمقتبس من كتاب نزىة المشتاؽ
1983. 

، اٛنزآف الثالث معرفة  الّصحابة، (ھ 430أ٘ند   عبد  اهلل ت  أبو   نعيم  )األصفها ي . 68
 .١2002نمد حسن، مسعد عبد اٜنميد، دار الكتب العلمية، بًنكت، : كالرٌابع، ٓنقيق

الفتح القسي في الفتح ، (عماد الٌدين أبو عبد اهلل ١نمد بن ١نمد الكاتب)األصفها ي . 69
 .ھ 1322، اٞنطبعة اٝنًنيٌة، مصر، القدسي

١نمد أبو : ، ٓنقيقنزىة األلباب في طبقات األدباء، (كماؿ الٌدين أيب الربكات)األنبارم . 70
 .1998الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب، القاىرة، 

، دار الكتب سبائك الذىب في معرفة قبائل العرب، (١نمد أمٌن)البغدادم السويدم . 71
 .العلمٌية، بًنكت، دكف تاريخ طبع
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المغرب في ذكر بالد إفريقّية ، (ـ1094/ھ 487أبو عبيد اهلل بن عبد العزيز ت ) البكرم. 72
الباركف دم سبلف، : ، ترٗنة ك ٓنقيق بالفرنسٌيةو المغرب، مقتطف من المسالك و الممالك

 .1965مكتبة أمريكا ك الشرؽ، باريس، 
زبدة الفكرة ، (ـ1324/ھ 725األمًن ركن الٌدين بن عبد اهلل اٞننصورم ت )بيربس الٌدكادار . 73

زبيدة  ١نمد  عطا،  عٌن  للٌدراسات ك البحوث اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، :  ، ٓنقيقفي تاريخ الهجرة
 .2001القاىرة، 
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965 -- 966 - ,- 975 - ,- 977 - ,595 - 538 - ,- 569 - ,- 565 - ,578 -

,- 589 - ,- 598 - ,- 309 - 305  

-  974 - 93  ........................... -القرشي ىدية بن علي بن منصور بن ١نمد اهلل عبد أبو

-  45  ..................................................... -ىود بن يوسف بن ١نمد اهلل عبد أبو

-  506  .................................................................. -الشافعي  اهلل عبد وأب

-  545  ........................................................... -الٌنجار بن ١نمد  اهلل عبد وأب

-  965  .................................................................... -الدكايل اهلل عبد وأب

-  545  ............................................................ -الطبيب الدىاف اهلل عبد وأب

-  957 -, - 950  .............................................. -االشبيلي الشوذم اهلل عبد وأب

-  975  ...................................................................... -العواد اهلل عبد وأب

-  953  ................................................................. -اٛنراح بن اهلل عبد وأب

-  975  ................................................................... -جابر بن اهلل عبد وأب

-  999  ............................................... -اٞنالكي اٞنغريب الركراكي ١نمد اهلل عبد وأب

-  545  .............................................................. -الشريف ١نمد اهلل عبد وأب

-  569  .............................................................. -العقبا ي ١نمد اهلل عبد وأب

 -, - 309 -, - 545 -, - 976 -, - 968  ... -اٜنفيد مرزكؽ بن أ٘ند بن ١نمد اهلل عبد وأب

305 - ,- 304 - ,- 305  -

-  579  ............................................................. -الرتعة بن ١نمد اهلل عبد وأب

-  568  ............................................................ -العبٌاس بن ١نمد اهلل عبد وأب

-  957  ............................................................ -صاّب بن ١نمد اهلل عبد وأب

-  584  ........................ -اٛنزكيل سليماف بن بكر أيب بن الر٘نن عبد بن ١نمد اهلل عبد وأب

-  595  ............................................ -العبدرم علي بن ١نمد بن ١نمد اهلل عبد وأب

-  968  ............................................ -العقبا ي ١نمد بن ١نمد بن سعيد عثماف أبو

-  57  .................................................................... -زياف بن زيداف عزة أبو

-  558  ....................................................................... -البجائي علي أبو
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-  586 - 558  .......................................... -اٞنشذايل الزكاكم الدين ناصر علي أبو

-  40  .............................................................. -طالب أيب بن ٪نٍن عمر أبو

-  84  ......................................................................... -موسى عمراف أبو

- 595 -, - 599 -, - 979 -, - 967 - 959 -, - 955  -اٜناجب بن عثماف عمرك أبو

 ,- 558 - ,- 564 - ,- 566 - ,- 576 - ,- 599 - ,- 309 - 553 - 300  -

-  967- 957  - 950 - 940 -, - 930 -, - 40  . -اٜنسن اٞنريين أيب بن فارس عناف أبو

-  948 - 949  ......................................... -اٜنفصي أ٘ند بن العزيز عبد فارس أبو

-  939  .................................................................. -الواحد عبد مالك أبو

-  964  ................................................................. -اهلل حوط بن ١نمد أبو

-  958  ................................................. -اٞنزكار قاسم بن عبو اهلل عبد ١نمد أبو

-  50  ..................................................................... -الواحد عبد ١نمد أبو

-  579  .............................................................. -االشبيلي شعيب مدين أبو

-  558  ..................................................................... -الزكاكم منصور أبو

-  966 -, - 938  .................................................. -اٞنشدايل عمراف موسى أبو

  996 -,- 994 - 993 -, - 98 - 95  . -اٞنريين اٜنق عبد بن يعقوب يوسف بن يعقوب أبو

- 997 - ,- 994 -,- 999  - 950 - 535 - - 939 

-  565  ..................................................................... -اٞناجرم ابراىيم وأب

-  33  ............................................. -علي بن اٞنؤمن عبد بن يوسف بن إبراىيم وأب

-  975  ................................................................... -اجاٜن بن الربكات وأب

-  75  ........................................................................... -خالد البقاء وأب

-  995  ........................................ -التلمسا ي حسن بن سليماف بن داككد اٛنود وأب

-  958  ...................................................... -النصرم األكؿ يوسف اٜنجاج وأب

-  584  ........................................................... -األندلسي البطرا ي اٜنسن وأب

-  999  ....................................................................... -اٛنزار اٜنسن وأب

-  964  ...................................................................... -القطاف اٜنسن وأب

-  975  ................................................................... -القيجاطي اٜنسن وأب
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, - 954 -, - 953 -, - 955 -, - 959 -, - 99 -, - 97 -, - 37  . -اٞنريين اٜنسن وأب

- 956 - ,- 957 - ,- 959 - ,- 930 - ,- 939 - ,- 940 - ,- 977 - ,- 535  

-  935 - 78 -, - 74 -,- 73  ....................................... -الثا ي أ٘ند العباس وأب

-  38  ................................................................ -الرنداحي أ٘ند العباس وأب

-  998  ....................................... -غريباٞن التجييب اٛنزار بكر أيب بن أ٘ند العباس وأب

-  535  ...................... -األندلسي اٞنيورقي العبدرم بكر أيب بن علي بن أ٘ند العباس وأب

-  584 - 595  ........................................... -مرزكؽ بن ١نمد بن أ٘ند العباس وأب

-  89  ...................................................................... -اٜنفصي العباس وأب

-  545  .................................................................... -القلشا ي العٌباس وأب

-  306- 595  .............................................................. -اٞنرسي العباس وأب

-  79  ...................................................................... -اٜنفصي العباس وأب

-  36  ..................................................... -دبوس بأيب ٞنعركؼا إدريس العبلء وأب

-  59  ................................................................. -يعقوب أيب بن العبلء وأب

-  589  ..................................................................... -الواسطي الفتح وأب

-  959  ..................................................................... -إٚناعيل الفداء وأب

-  599  ...................................................................... -العراقي الفضل وأب

-  305  .................................................................... -اٞنشذايل الفضل وأب

-  959  ............................................................... -مدين أيب بن الفضل وأب

-  975  ...................................................................... -الشريف القاسمو أب

-  940 - 39 -, - 38  ..................................................... -العزُب القاسم وأب

-  305 ............................................................. -الزمورم اٞناجرم القاسم وبأ

-  975  .................................................................... -البناء بن القاسم وأب

-  975  .................................................................... -جزم بن القاسم وأب

-  569  ............................................................ -الرباء بن علي بن القاسم وأب

-  568  .............................................................. -اٞنشدايل ١نٌمد القاسم وأب

-  930  ................................................................. -زكرياء أيب بن بكر وأب
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-  75  ................................................................. -اٞننتخب ٪نٍن بن بكر وأب

-  975  ........................................................ -اٞنعافرم ١نمد بن ١نمد بكر وأب

-  565  ............................................. -اٞنومنا ي معنصر بن ١نمد بن ١نمد بكر وأب

-  99  .......................................................................... -اٞنريين ثابت وأب

-  940  ......................................................................... -العزُب حاًب وأب

-  583 -, - 579 -, - 963  .............................................. -الغزايل حامد وأب

-  954 - 947 - 50  ................................ -اٟننتاٌب عمر بن ٪نٍن عمر بن حفص وأب

-  965 - 953 -,- 94 -, - 93 -, - 99 -,- 30 -, - 59  ....... -األٌكؿ موسى ٘نو وأب

-  978 - 977 -, - 967 -, - 99  .................................. -الثا ي موسى ٘نو وأب

-  506  ...................................................................... -النعماف حنيفة وأب

-  303- 509 - 569 -, - 966  ....................................... -حياف الغرناطي وأب

-  599  ............................................................................... -داكد وأب

-  36  ................................................................................ -دبوس وأب

-  38  .................................................................... -اٜنفصي ٪نٍن زكريا وأب

-  949 -, - 65 - 49  .................................... -العزُب طالب أيب بن ٪نٍن زكريا وأب

-  965  .................................................................. -عصفور بن  زكرياء وأب

-  538  ............................................. -الوادم العبد جدار بن عمر بن زكرياء وأب

-  75  ..................................................................... -يعقوب بن زكرياء وأب

-  900  .............................................................. -٘نو أيب بن ١نٌمد زياف وأب

-  976  ........................................................................ -اٟنزمًنم زيد وأب

-  595- 590 - 50 ............................................. اإلماـ بن الٌر٘ناف عبد زيد وأب

-  569 - 906  ................................................ -اٜنسن أيب بن إبراىيم سامل وأب

-  939  ........................................................................ -األكؿ دسعي وأب

-  934 - 933 - 40 .................................................. الثا ي عثماف سعيد وأب

-  40  ........................................... -األ٘نر بن يوسف بن إٚناعيل بن فرج سعيد وأب

-  39  ............................................... -العزُب أ٘ند بن ١نمد بن اهلل عبد طالب وأب
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-  550  ............................................................. -الزىرم عوؼ بن طاىر وأب

-  935  ........................................................................ -اٞنريين عامر وأب

-  939  ............................................................. -٢نلوؼ بن اٜنسن علي وأب

-  553  ...................................................................... -الشلوبٌن عليٌ  وأب

-  33  ...................................................................... -كانودين بن علي وأب

-  300  ........................................................... -الزكاكم الدين ناصر علي وأب

-  85  ......................................................................... -عثماف عمرك وأب

-  948  ...................................................... -اٞننصور ١نمد بن عثماف عمرك وأب

 -973 - 99  .................................................................. -فارس عناف وأب

-  939 - 900 -, - 84 -, - 85  ...................................... -العزيز فارس عبد وأب

-  930  ........................................................ -التينملي تافراجٌن ابن ١نمد وأب

-  569  ..................................................................... -اٞننًن  نب ١نمد وأب

-  549  ................................ -الزكاكم يونس بن عمر بن موسى بن اهلل عبد ١نمد وأب

- 568 -, - 959 -, - 956 -, - 950 -, - 959 -, - 958 -مدين شعيب األشبيلي وأب

 ,- 579 - ,- 583  -

-  565  .......................................................... -الشريشي اٞنلك عبد مركاف وأب

-  590 -, - 966  .................................................. -اٞنشدايل عمراف موسى وأب

-  595  ............................................................ -اإلماـ اًبين يسىع موسى وأب

-  64  ................................................................................... -٧ني وأب

-  75  ................................................................... -اللحيا ي زكرياء ٪نٍن وأب

 .........................................................................  اٞنريين يوسف يعقوب وأب

-  75  .................................................................... -عمراف بن اهلل عبد وأب

-  575  .............................................................. -اٞنشذايل موسى عمراف وأب

-  64  ............................................................... -االشبيلي برطلة بن ١نمدو أب

-  50  ..................................................................... -الواحد عبد ١نمد وأب

-  956  .............................................................. -اٞنشدايل عمراف موسى وأب
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-  585  ............................................................... -القرشي الداسيوقي  إبراىيم

-  570 -, - 959  .............................................................. -التازم إبراىيم

-  939  .................................................................. -اٞنغريب التازم إبراىيم

-  968 -, - 950  .......................................................... -اٞنصمودم إبراىيم

-  56  .......................................... -اللمتو ي الصنهاجي عبلف بن إٚناعيل بن إبراىيم

-  559  ............................... -اليهودم اإلسرائيلي الكاُب اهلل عبد بن اهلل فرج بن إبراىيم

-  556  ........................................................ -الطرابلسي الصدُب االدني أيب ابن

-  309 -, - 585 -, - 560  ...................................... -التلمسا ي حجلة أيب ابن

-  38  ............................................................................. -خالد أيب ابن

-  38  .................................................................... -البلنسي خالد أيب ابن

-  577 - 576 - 566  .................................................. -القًنكا ي زيد أيب ابن

-  79  ............................................................................ -ىبلؿ أيب ابن

-  940  ............................................................................. -األ٘نر ابن

-  953  ............................................................................. -اٛنراح ابن

-  85  ............................................................................. -اٜنمصي ابن

-  567  ............................................................................. -الٌديرم ابن

-  559 -509  ...................................................................... -الرفعة ابن

-  593  ........................................................................... -الزملكا ي ابن

-  65  .............................................................................. -الشماع ابن

-  38  ....................................................................... -اٟننتا ي الشهيد ابن

-  598  ............................................................................. -الصائغ ابن

-  559  ............................................................................. -القواس ابن

-  966  ........................................................................ -اٛنوزية القيم ابن

-  597  ............................................................................. -اٞنرحل ابن

-  599  .............................................................................. -اٞنلقن ابن

-  977  ............................................................................. -الٌنٌجار ابن
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-  593 - 557  ................................................................... -النحاس ابن

-  550  ............................................................................... -إياس ابن

-  594 - 549 -, - 509 -, - 988  ........................................... -بطوطة ابن

-  564 -, - 550 -, - 986  ................................................ -بردم تغرم ابن

-  964  .................................................................. -آشي الوادم جابر ابن

-  556  .............................................................................. -ٗناعة ابن

-  305 - 304  ...................................................................... -جين ابن

 -, - 550 -, - 593 -, - 599 -,- 968 -, - 943 -, - 993  .. -العسقبل ي حجر ابن

545 - ,- 564 - ,- 565 - ,- 589 - 300  -

-  549  .............................................................................. -حوقل ابن

-  38  ...................................................................... -البلنسي خبلص ابن

-  300 -, - 550  ................................................................. -دقماؽ ابن

-  577  ............................................................................... -رزين ابن

-  595 -, - 599 -, - 577 - 964  ..................................... -السبيت رشيد ابن

-  309 - 545 -, - 976 -, - 979 -, - 968  ...................... -التلمسا ي زاغو ابن

-  309 - ,- 565 -  979 -,- 970 -, - 969  ..................... -التلمسا ي زكرم ابن

-  599 - 966  ........................................................... -األندلسي زمرؾ ابن

-  586 - 559 -, - 965  ........................................................ -زيتوف ابن

-  557 -, - 67 -, - 64  ........................................................ -سبعٌن ابن

-  545  ....................................................................... -اٞنغريب سعيد ابن

-  954  ................................................................ -اليعمرم الناس سيد ابن

-  554  ............................................................................... -سينا ابن

-  566  ............................................................. -اٜنجازم النحوم طراد ابن

-  565 -, - 593 -, - 989  .................................................... -طولوف ابن

-  593  ............................................................................... -ظفر ابن

-  306  ........................................................................ -الرندم عٌباد ابن



- 398 - 

 

-  964  ................................................................... -اٜنجرم اهلل عبيد ابن

-  557  ............................................................................... -عريب ابن

-  559  ............................................................................ -عساكر ابن

-  545  ........................................................................... -اهلل عطاء ابن

-  306 -, - 584 -, - 583 -, - 595 -, - 509  ............. -السكندرم اهلل عطاء ابن

-  968  ............................................................................. -فرحوف ابن

-  577  .............................................................................. -قدامة ابن

-  305 - ,- 67 -, - 65  ............................................... -القسنطيين قنفذ ابن

-  594 -, - 593  ................................................................... -كثًن ابن

-  975  ................................................................................ -لب ابن

-  304 -, - 303 -, - 557 -, - 554 -, - 596  ............................ -مالك ابن

-  45  .............................................................................. -مردنيش ابن

-  565 -, - 970  ........................................................ -الكفيف مرزكؽ ابن

-  597  ............................................................................. -منظور ابن

-  304 -, - 599 - 597  ................................................ -النحوم ىشاـ ابن

-  599 -, - 564  .................................................................. -ىبلؿ ابن

-  45  .................................................................................. -ىود ابن

-  938  ................................................................... -األندلسي كٌضاح ابن

- 586 -, - 968 -, - 967 - 965, - 963 -, - 956 -, - 949 -,- 938 اإلماـ اابن

 ,- 587 -,- 595 - - 594  -

-  566 - 599 - 560  ........................................ -الغرناطي  حيٌاف أبا الدين أثًن

-  585  ................................................................. -اٞنرسي العٌباس وأب أ٘ند

-  585  ........................................................................... -البدكم أ٘ند

-  954  ................................................................... -الغرناطي البلوم أ٘ند

-  569  ............................................................... -العشاب بن اٞنرادم أ٘ند

-  545  ......................................................................... -اٞننستًنم أ٘ند
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-  584  ........................................ -الربنسي زركؽ عيسى بن ١نمد بن أ٘ند بن أ٘ند

-  53  ....................................................... -العباسي الناصر بن الظاىر بن أ٘ند

-  507  ......................................................................... -حنبل بن أ٘ند

-  998  ..................................................... -الرفاعي البطائحي سليماف بن أ٘ند

-  500  ........................................................................ -طولوف بن أ٘ند

-  583  ......................................................................... -عاشر بن أ٘ند

-  67  .................. -العباسي الظاىر اٝنليفة بن القاسم أبو اٜنسن بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند

-  309  ............................................................... -الونشريسي ٪ني بن أ٘ند

-  534  ........................... -اٞنغازم أبو الدين شهاب حسن بن شاه أ٘ند بن شاه أ٘ند

-  948  ..................................................................... -اهلل عبد بن إدريس

-  977  ............................................................... -عنقاكة إسرائيل بن إفراييم

-  984  ..................................................................... -الناصرم سنقر آؽ

-  549  .............................................................................. -اإلدريسي

- 994 - 945 - 909 -, - 990 -  903 -,- 85  . -احملمودم قايتبام النصر أبو األشرؼ

533  -

-  997 -, - 84 -, - 83  .................................................. -برسبام األشرؼ

-  55  ........................................................................... -خليل األشرؼ

-  565 -, - 533 -, - 939 -, - 908  ................. -حسن الناصر شعباف بن األشرؼ

-  909  ................................................ -قبلككف بن خليل الدين صبلح األشرؼ

-  599  .............................................................................. -األصبها ي

-  35  ............ -مرين بن جرماط بن فجوس بن كرزير بن ١نمد بن عسكر بن العافية بن األعذر

-  575  ............................................................................ -مالك اإلماـ

 598 -,-576 - 550,  - 590 -, - 979 -, - 967 -, - 945 -, - 993  -البخارم

-  576  ................................................................................ -الربادعي

-  567  ....................................................................... -البغدادم الربىاف

-  569  ......................................................................... -اٜننبلي الربىاف
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-  564  ............................................................................... -البساطي

-  599  ................................................................................. -قيينالبل

-  934  .............................................................................. -البوصًنم

-  590  ................................................................................ -الرتمذم

-  599 -, - 564  ................................................................... -التفتازا ي

-  590  .......................................................................... -السبكي التقي

-  589  ................................................................................. -الثعاليب

-  555  ......................................................................... -اٞناردا ي اٛنماؿ

-  983 -, - 985 -, - 989  ............................................... -اهلل بأمر اٜناكم

-  509  ........................................................................... -الوزاف اٜنسن

-  957  ............................................................. -الراشدم ٢نلوؼ بن اٜنسن

-  959  ................................................................................. -اٜنلوم

-  599  ......................................................................... -أ٘ند بن اٝنليل

-  975 -, - 968  .................................................................... -اٝنو٤ني

-  509  .............................................................................. -الدمياطي

-  593 -, - 590  ..................................................................... -الذىيب

-  38  ................................................................................. -الرنداحي

-  975  ................................................................................. -الرندم

-  554  .............................................................................. -الز٢نشرم

-  577  ................................................................................ -السبكي

-  564 -, - 599  .................................................................. -السخاكم

-  35  ......................................................................... -اٞنوحدم السعيد

-  300 -, - 596 -, - 595 -, - 550 -, - 599  ............................. -السيوطي

-  599 -, - 576 -, - 506 -, - 984  .......................................... -الشافعي

-  567  ................................................................... -الٌركمي يونس الٌشرؼ

-  569  .............................................................. -الفرج أيب بن ٪ني الشريف
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-  555  ..................................................................... -األصبها ي الشمس

-  554  ......................................................................... -البعلي الشمس

-  555  ................................................................ -أيوب بن ١نمد الشمس

-  564  ............................................................. -اٞنغريب اٞنعتقد خليفة الشيخ

-  959  ............................................................. -إٚناعيل الفداء أبو الصاّب

-  56  ................................................................. -شعباف بن حاجي الصاّب

-  59  .... -قبلككف  بن  ١نمد  الناصر  بن  حسٌن  بن  شعباف  بن  حاجي الدين صبلح الصاّب

-  65 - 59 -, - 49 -, - 48  ...................................... -أيوب الدين ٤نم الصاّب
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-  984  ............................................................... -اٝنطًنم أيدمر الدين عز

-  509  .................................................................... -ٗناعة بن الدين عز

-  507 -, - 68  ..................................................... -السبلـ عبد بن الدين عز

-  303  ........................................... -الكنا ي ٗناعة بن بكر أيب بن ١نٌمد الدين عز

-  958  .............................................................. -٪نٍن بن مهلهل بن عطية

-  556  ................................................................. -التلمسا ي الدين عفيف

-  974 - 946 - 55  ................................................... -الفهرم نافع بن عقبة

-  569  .................................................................. -القونوم   الدين عبلء
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-  997 -998 - 995  ..................................... -الشهرزكرم أيدغدم  الدين عبلء

-  999  ........................................................... -التليلي أيدغدم الدين عبلء

-  999  ........................................................ -اٝنوارزمي أيدغدم الدين عبلء

-  555  .............................................................. -صغًن بن علي الدين عبلء

-  545  ............................................................ -الشافعي اٜنصين الدين علم

-  509  ...................................................................... -العراقي الدين علم

-  965  .................................................. -الربزايل يوسف بن ١نمد بن الدين علم

-  945  ........................... -النجمي الصاٜني الرتكي الربنلي اهلل عبد بن سنجر الٌدين علم

-  593  ............................................................................ -اٞنغريب علي

-  949 ..................................................... -اٞنرابطي تاشفٌن بن يوسف بن علي

-  38  .................................................................... -اٞنوحدم اٞنرتضى عمر

-  69 -, - 68 -, - 63 -, - 50  .......................................... -اٝنطاب بن عمر

-  554  ........................................................... -الفيومي الدين سراج بن عمر

-  963  ......................................................................... -اٞنشدايل عمراف

-  988 -, - 989  ........................................................... -العاص بن عمرك

-  583  ...................................................................... -اٞنصمودم عيسى

 -ف -

-  955  ............................................................. -كردار بن ميموف بن فارس

-  959  .......................................................................... -الفهرية فاطمة

-  997 -, - 83  ................................................................ -برقوؽ بن فرج

-  999 - 45  ................................................................ -الثالث فرديناندك

-  65  ........................................................................... -الثا ي فريديريك

 -ق -

-  545  ........................................................................... -النويرم قاسم

-  564 -, - 545 -, - 976 -, - 970  ........................... -العقبا ي سعيد بن قاسم

-  997 -, - 994 -, - 989  ................................................ -الغورم قانصوه
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-  567  ........................................................ -النعما ي الدين ك٘نيد الدين قواـ

 -ك -

-  553  .................................................... -اٝنبلطي عباد بن ١نمد الدين كماؿ

-  86 .............................................................................. -رايس كماؿ

 - ل -

-  997  ....................................................................... -٧ني أيب بن لبيدة

-  576  .................................................................. -اإلسنوم الدين ٛنماؿ

 -, - 966 -, - 930 -, - 950 -, - 908 -, - 905 -, - 44  -اٝنطيب بن الدين لساف

975 - ,- 560 - ,- 565 - ,- 300 - ,- 305  -

-  79 -, - 70 -, - 69 -, - 65 -, - 49  ................................... -التاسع لويس

 -م -

-  506  ......................................................................... -سأن بن مالك

-  554  ................................................................ -األزرعي إبراىيم ابن ١نمد

-  305  ................................................................. -السبيت األنصارم ١نمد

-  949  .............................................................. -النصرم الفقيو الثا ي ١نمد

-  86 -, - 85  ................................................................. -اٜنلفاكم ١نمد

-  909  ............................................................... -باهلل الغين اٝنامس ١نمد

-  905 -, - 44  .............................................. -باهلل بالغين اٞنلقب اٝنامس ١نمد

-  555  .................................................................. -الكحاؿ العفيف ١نمد

-  53  ..................................................................... -باهلل باٞنستنصر ١نمد

 977 - 976 -, - 975 - 973 -,- 968 -, - 967 -, - 965  -اآلبلي إبراىيم بن ١نمد

-,- 546 -   559 - ,- 563 -,577 - - 583  -

-  599  ..................................... -اإلماـ بن ١نمد بن الٌر٘نن عبد بن إبراىيم بن ١نمد

-  558  .................................................... -التونسي الربيعي القاسم أيب بن ١نمد

-  577  ...................................................... -بغدادمال الوترم بكر أيب بن ١نمد

-  568  ..................................................................... -ثابت أيب بن ١نمد
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-  64  ..................................................... -باٞنستنصر اٞنلقب زكرياء أيب بن ١نمد

-  957  ..................................................................... -حملاف أيب بن ١نمد

-  53  ............................................................... -اٟننتاٌب مهدم أيب بن ١نمد

-  584  ...................................................... -التونسي زغداف ابن أ٘ند بن ١نمد

-  940  ................................. -األنصارم التلمسا ي ١نمد بن إبراىيم بن أ٘ند بن ١نمد

-  583  ............................................... -القو٤ني السلمي جعفر بن أ٘ند بن ١نمد

-  40  ........................................................ -باٞنخلوع اٞنعركؼ األ٘نر بن ١نمد

-  43  ................................................................... -بالفقيو األ٘نر بن ١نمد

-  575 - 78 - 35,  - 55 -, - 50 - 99  ............................... -تومرت بن ١نمد

-  537 -, - 995  ........................................................... -زغبوش بن ١نمد

-  585 - 565 - 595  ................................ -اٞنرشدم إبراىيم بن اهلل  عبد بن ١نمد

-  35  ....................................................................... -اٜنق عبد بن ١نمد

-  559 .................................................................... -الر٘نن عبد بن ١نمد

-  554  ............................................................ -السلمي الر٘نن عبد بن ١نمد

-  305  .......................................................... -التونسي السبلـ عبد بن ١نمد

 -, - 305 - -309-,- 597 - 596 -, - 595 -, - 979  .. -اٞنغيلي الكرمي عبد بن ١نمد

305  -

-  900  ................................................ -التنسي اٛنليل عبد بن اهلل عبد بن ١نمد

-  557  ........................................................... -رأسو حاُب اهلل عبد بن ١نمد

-  968  ........................................................ -التونسي الورغمي عرفة بن ١نمد

-  49  ....................................................... -القاسم أيب الفقيو بن علي بن ١نمد

-  569  ............................................................... -فشٌوش بن علي بن ١نمد

-  545  ......................................................... -السبيت رشيد بن عمر بن ١نمد

-  554  ..................................................... -األنصارم الدين مشس ١نمد بن ١نمد

-  569  ............................................................... -الكفيف مرزكؽ بن ١نمد

-  578  ....................................................... -اٞنراكشي الدكايل موسى بن ١نمد
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-  305  ......................................... -الشافعي اٝنو٤ني اٞنلك عبد بن نامارك بن ١نمد

-  569  .................................................................. -الفارقي نباتة بن ١نمد

-  955  .......................................................................... -نصر بن ١نمد

-  583  ............................................... -الرندم عباد بن إبراىيم بن ٪نٍن بن ١نمد

-  309 - 598 -,- 977 - 970 -, - 959  .................... -السنوسي يوسف بن ١نمد

-  43 -, - 45  ..................................................... -األ٘نر بن يوسف بن ١نمد

-  77  .......................................................................... -اداراإلست ١نمود

-  554  ......................................................... -اٜنليب فهد بن سليماف بن ١نمود

-  556  ....................................................... -اٛنغميين عمر بن ١نمد بن ١نمود

-  35  ................................................................ -٘نامة بن بكر أيب بن ١نيو

-  555  ................................................................... -الدمشقي الدين ١نيي

-  554  ............................................. -النحاس بابن اٞنعركؼ الدمشقي الدين ١نيي

-  555  .................................................................. -الكافيجي الدين ١نيي

-  558  ....................................................................... -النيسابورم مسلم

-  563  ........................................................................ -كشياٞنرا  موسى

-  589  ................................................ -اإلسرائيلي  يهودا بن صموئيل بن موسى

-  569  ......................... -اليهودم األندلسي اٞنالقي اإلسرائيلي يهود بن ٚنويل بن موشي

 -ن -

-  569  .................................................................... -منًن بن الدين ناصر

-  986  ........................................................... -البارزم بن ١نمد الٌدين ناصر

-  995  .................................................... -البالسي مسلم بن ١نمد الدين ناصر

-  554  ........................................................ -يينالقزك  علي بن عمر الدين ٤نم

-  553  .......................................................... -السًناُب عيسى بن الدين نظاـ

-  953  ............................................................................. -اٞنلك نظاـ

-  994  ........................................................ -الدمشقي الصائغ بن الدين نور
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 - ه -

-  946  .................................................................... -اٞنلك عبد بن ىشاـ

-  953  ........................................................................ -القطبل ي ىبلؿ

 -و -

-  49  .............................................................. -اٛنمدار أقطام الدين فارس

-  599 -, - 984 -, - 970  .............................................. -العراقي الدين كيل

 -ي -

-  975 - 974  ............................................................... -خلدكف بن ٪ني

-  49  ............................................................................ -الرنداحي ٪نٍن

-  563  ............................................................................ -الرىو ي ٪نٍن

-  55 -, - 59  ................................................................... -اٞنعتصم ٪نٍن

-  580 -, - 35  ............................................................... -اٞننصور يعقوب

-  37 -, - 36  ........................................................... -اٜنق عبد بن يعقوب

, - 90 -, - 89 -, - 88 -, - 35 -, - 59 -, - 58 -, - 57 - 55 . - زياف بن يغمراسن

- 937 - ,- 948 - ,- 965 - ,- 975 - ,- 575  -

-  985 -- 533 ......................................................... اٝناصكي العمرم يلبغا

-  56  ............................................................................ -الناصرم يلبغا

-  33  ......................................................................... -اٞنستنصر يوسف

-  55  ....................................................................... -تاشفٌن بن يوسف

-  935  ............................................................... -غامن بن علي بن يوسف
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 فهرس المدف والبلداف 
 -أ -

-  976  .................................................................................... -آبلة

-  576  ................................................................................... -إدفو

-  903 -, - 905 -, - 43 - 45  .......................................... -(أرغوف) أرخونة

-  35  .................................................................................... -أزغار

-  978 -, - 903  ..................................................................... -اإسباني

-  955  .................................................................................. -آسفي

-  576  ................................................................................... -إسنا

-  576 -, - 994  ...................................................................... -أسواف

-  965 -, - 964 - 905 - 93 -, - 43 -, - 45 -, - 55 -, - 59  .......... -إشبيلية

-  39  .................................................................................... -أصيبل

-  948  ................................................................................. -أغادير

-  976 -, - 955 -, - 37  ......................................................... -أغمات

 585 -, - 594 -- 73 -, - 65 -, - 35 -, - 55 -,- 55 -, - 59 -, - 50  -إفريقية

- ,- 586  

-  35  .................................................................................... -األرؾ

 -, - 994 -, - 939 -, - 908 -, - 907 -, - 77 -, - 75 -, - 48  .... -اإلسكندرية

593 - ,- 594 - ,595 -539 - ,- 538 - ,- 549 - ,- 550 - ,- 555 - ,

557 -,- 558 - ,559 569 - ,565 - ,-567 -589 -,585  -

-  84  ................................................................................ -األناضوؿ

 40 -, - 38 -, - 37 -, - 33 -, - 55 -, - 55 -, - 50 -, - 99 -, - 98  -األندلس

- ,- 49 - ,- 45 - ,- 44 - ,- 53 - ,- 64 - ,- 67 - ,- 86 - ,- 88 - ,- 97 -

 ,- 909 - ,- 905 - ,- 903 - ,- 904 - ,- 905 - ,- 906 - ,- 907 - ,- 

908 - ,- 990 - ,- 993 - ,- 959 - ,- 955 - ,- 953 - ,- 954 - ,- 957 -

 ,- 937 - ,- 949 - ,- 959 - ,- 955 - ,- 958 - ,- 964 - ,- 966 - ,- 

967 - ,- 975 - ,- 976 - ,- 978 - ,- 559 - ,- 539 - ,- 543 - ,- 544 -
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 ,- 545 - ,- 553 - ,- 565 - ,- 565 - ,- 566 - ,- 569 - ,- 570 - ,- 

577 - ,- 580 - ,- 583 - ,- 306  -

-  568  ................................................................................ -ءالبطحا

-  46  ................................................................................ -الرتكستاف

-  597 -, - 593 -, - 944 -, - 54  ............................................. -التكركر

-  35  .................................................................................... -اٛنريد

-  568 -, - 978 -, - 970 -, - 959 -, - 59  .................................. -اٛنزائر

-  45  ............................................................................. -الشرقية اٛنزر

-  77  .................................................................................... -اٛنيزة

-  54  ................................................................................... -اٜنبشة

 84 -, - 83 -, - 66 -, - 64 -, - 63 -, - 59 -, - 54 -, - 55 -, - 44  . -اٜنجاز

- ,- 86 - ,- 95 - ,- 97 - ,- 900 - ,- 993 - ,- 999 - ,- 953 - ,- 959 -

 ,- 964 - ,- 967 - ,- 970 - ,- 505 - ,- 593 - ,- 558 - ,- 559 - ,- 

539 - ,- 533 - ,- 535 - ,- 536 - ,- 537 - ,- 539 - ,- 540 - ,- 545 -

 ,- 544 - ,- 555 - ,- 553 - ,- 560 - ,- 569 - ,- 566 - ,- 574 - ,- 

577 - ,- 588 - ,- 599  -

 -, - 65 -, - 63 -, - 65 -,- 39 -, - 38 -, - 35 -, - 55 -, - 59 - اٜنفصيوف 

67 - ,- 68 - ,- 69 - ,- 79 - ,- 73 - ,77 -,- 78 - ,80 -,- 89 - ,- 85 - ,

- 83 - ,- 84 - ,- 85 - ,- 88 - ,- 95 - ,- 96 - ,- 947 -954 -,955  -

-  569  .................................................................................. -اٝنليل

-  583 -, - 33  ........................................................................ -الرباط

-  33  .................................................................................... -الريف

-  35 -, - 39 -, - 55  ............................................................... -الزاب

-  55  .................................................................................... -الزالقة

-  548 -, - 54 ...................................................................... -السوداف

-  597 -, - 944  ............................................................. -الغريب السوداف

- 56 -, - 55 -, - 54 -, - 53 -, - 55 -, - 50 -, - 45 -, - 44 -, - 98  -الشاـ

 ,- 84 - ,- 85 - ,- 86 - ,- 906 - ,- 908 - ,- 909 - ,- 959 - ,- 933 - ,
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- 934 - ,- 935 - ,- 939 - ,- 943 - ,- 964 - ,- 967 - ,- 969 - ,- 985 

- ,- 988 - ,- 995 - ,- 996 - ,- 998 - ,- 505 - ,- 507 - ,- 590 - ,- 

593 - ,- 559 - ,- 540 - ,- 553 - ,- 554 - ,- 556 - ,- 559 - ,- 560 -

 ,- 565 - ,- 567 - ,- 574 - ,- 578 - ,- 580 - ,- 594 - ,- 597  -

-  54 -, - 46  ......................................................................... -الصٌن

-  535  ................................................................................ -الطائف

-  568 -, - 959 -, - 956 -, - 950  ............................................. -العٌباد

-  580 -, - 933 -, - 50 -, - 98  ................................................. -العراؽ

-  38  .................................................................................. -العقاب

-  989  .............................................................................. -الفسطاط

 59 -, - 50 -, - 49 -, - 48 -, - 47 -, - 46 -, - 45 -, - 44 -, - 98  . -القاىرة

- ,- 55 - ,- 53 - ,- 54 - ,- 55 - ,- 59 - ,- 65 - ,- 63 - ,- 67 - ,- 68 -

 ,- 75 - ,- 73 - ,- 75 - ,- 77 - ,- 79 - ,- 83 - ,- 85 - ,- 90 - ,- 97 - ,

- 900 - ,- 909 - ,- 994 - ,- 998 - ,- 999 - ,- 955 - ,- 935 - ,- 937 

- ,- 945 - ,- 943 - ,- 950 - ,- 968 - ,- 975 - ,- 980 - ,- 989 - ,- 

985 - ,- 983 - ,- 984 - ,- 986 - ,- 988 - ,- 990 - ,- 999 - ,- 994 -

 ,- 995 - ,- 996 - ,- 999 - ,- 509 - ,- 505 - ,- 506 - ,- 509 - ,- 

590 - ,- 599 - ,- 595 - ,- 596 - ,- 598 - ,- 550 - ,- 553 - ,- 555 -

 ,- 559 - ,- 530 - ,- 535 - ,- 534 - ,- 539 - ,- 543 - ,- 544 - ,- 

545 - ,- 550 - ,- 559 - ,- 555 - ,- 555 - ,- 556 - ,- 557 - ,- 558 -

 ,- 559 - ,- 560 - ,- 569 - ,- 565 - ,- 563 - ,- 564 - ,- 566 - ,- 

567 - ,- 579 - ,- 575 - ,- 589 - ,- 583 - ,- 585 - ,- 586 - ,- 588 -

 ,- 590 - ,- 599 - ,- 598 - ,- 599 - ,- 300 - ,- 306  -

-  599 -, - 564 -, - 569 -, - 560 -, - 943 -, - 937 -, - 990  ...... -القدس

-  84  ............................................................................. -القسطنطينية

-  955  ........................................................................... -الكبًن القصر

-  989  ................................................................................ -القطائع

-  47  ................................................................................. -القفجاؽ

-  46  ................................................................................... -القوقاز
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-  946 -, - 39 -, - 59  ........................................................... -القًنكاف

-  59  ................................................................................... -اٞنتيجة

-  959 -, - 950 -, - 95 -, - 59  ................................................. -اٞندية

 -, - 535 -, - 593 -, - 590 -, - 937 -, - 996 -, - 86 -, - 60  .. -اٞننورة اٞندينة

534 - ,- 537 - ,- 559 - ,- 560 - ,- 566 - ,- 589 - ,- 306  -

-  955 - 999 - 45 -, - 55  ........................................................ -اٞنرية

 64 -, - 63 -, - 60 -, - 59 -, - 46 -, - 44 -, - 36 -, - 54 -, - 53  . -اٞنشرؽ

- ,- 65 - ,- 66 - ,- 67 - ,- 68 - ,- 69 - ,- 70 - ,- 79 - ,- 75 - ,- 74 -

 ,- 80 - ,- 89 - ,- 84 - ,- 85 - ,- 88 - ,- 97 - ,- 903 - ,- 906 - ,- 

907 - ,- 990 - ,- 993 - ,- 997 - ,- 958 - ,- 930 - ,- 935 - ,- 937 -

 ,- 955 - ,- 969 - ,- 964 - ,- 965 - ,- 966 - ,- 969 - ,- 973 - ,- 

976 - ,- 989 - ,- 995 - ,- 998 - ,- 503 - ,- 505 - ,- 599 - ,- 559 -

 ,- 558 - ,- 559 - ,- 530 - ,- 536 - ,- 539 - ,- 545 - ,- 543 - ,- 

544 - ,- 545 - ,- 547 - ,- 549 - ,- 559 - ,- 555 - ,- 553 - ,- 555 -

 ,- 556 - ,- 557 - ,- 558 - ,- 559 - ,- 560 - ,- 565 - ,- 563 - ,- 

565 - ,- 566 - ,- 579 - ,- 575 - ,- 574 - ,- 576 - ,- 577 - ,- 578 -

 ,- 579 - ,- 585 - ,- 583 - ,- 584 - ,- 585 - ,- 586 - ,- 588 - ,- 

599 - ,- 595 - ,- 595 - ,- 598 - ,- 599 - ,- 303 - ,- 306  -

- 58 -, - 57 -, - 56 -, - 55 -, - 54 -, - 53 -, - 50 -, - 99 -, - 98 -اٞنغرب

 ,- 59 - ,- 39 - ,- 35 - ,- 33 - ,- 34 - ,- 35 - ,- 36 - ,- 37 - ,- 38 - ,

- 39 - ,- 40 - ,- 45 - ,- 43 - ,- 44 - ,- 53 - ,- 54 - ,- 59 - ,- 60 - ,- 

65 - ,- 64 - ,- 65 - ,- 66 - ,- 67 - ,- 68 - ,- 69 - ,- 73 - ,- 77 - ,- 

78 - ,- 79 - ,- 83 - ,- 85 - ,- 86 - ,- 88 - ,- 89 - ,- 99 - ,- 95 - ,- 

93 - ,- 94 - ,- 95 - ,- 97 - ,- 98 - ,- 900 - ,- 909 - ,- 903 - ,- 904 

- ,- 906 - ,- 907 - ,- 990 - ,- 999 - ,- 993 - ,- 994 - ,- 995 - ,- 

996 - ,- 997 - ,- 998 - ,- 999 - ,- 950 - ,- 955 - ,- 953 - ,- 954 -

 ,- 957 - ,- 958 - ,- 959 - ,- 939 - ,- 935 - ,- 934 - ,- 935 - ,- 

937 - ,- 938 - ,- 939 - ,- 940 - ,- 949 - ,- 946 - ,- 948 - ,- 949 -

 ,- 950 - ,- 959 - ,- 955 - ,- 953 - ,- 954 - ,- 955 - ,- 956 - ,- 

958 - ,- 959 - ,- 960 - ,- 965 - ,- 963 - ,- 964 - ,- 965 - ,- 967 -

 ,- 968 - ,- 969 - ,- 979 - ,- 975 - ,- 975 - ,- 976 - ,- 978 - ,- 



- 464 - 

 

989 - ,- 999 - ,- 503 - ,- 504 - ,- 594 - ,- 598 - ,- 558 - ,- 559 -

 ,- 530 - ,- 539 -, - 536 - ,- 537 - ,- 538 - ,- 539 - ,- 549 - ,- 

545 - ,- 543 - ,- 544 - ,- 545 - ,- 546 - ,- 547 - ,- 548 - ,- 550 -

 ,- 559 - ,- 555 - ,- 553 - ,- 555 - ,- 556 - ,- 557 - ,- 558 - ,- 

559 - ,- 569 - ,- 565 - ,- 563 - ,- 564 - ,- 565 - ,- 566 - ,- 567 -

 ,- 570 - ,- 579 - ,- 575 - ,- 574 - ,- 575 - ,- 577 - ,- 578 - ,- 

579 - ,- 580 - ,- 585 - ,- 584 - ,- 585 - ,- 586 - ,- 587 - ,- 588 -

 ,- 589 - ,- 590 - ,- 599 - ,- 595 - ,- 595 - ,- 597 - ,- 598 - ,- 

599 - ,- 300 - ,- 309 - ,- 305 - ,- 303 - ,- 304 - ,- 305 - ,- 306  -

-  555 -, - 949 -, - 950 -, - 59 -, - 50  ............................ -األدىن اٞنغرب

, - 37 -, - 36 -, - 34 -, - 33 -, - 35 -, - 39 -, - 58 -, - 54  -األقصى اٞنغرب

- 39 - ,- 88 - ,- 97 - ,- 997 - ,- 954 - ,- 935 - ,- 959 - ,- 955 - ,- 

955 - ,- 960 - ,- 976 - ,- 977 - ,- 530 - ,- 565 - ,- 584 - ,- 586  -

, - 93 -, - 95 -, - 88 -, - 86 -, - 59 -, - 58 -, - 55 -, - 53  -األكسط اٞنغرب

- 95 - ,- 97 - ,- 950 - ,- 957 - ,- 948 - ,- 959 - ,- 956 - ,- 959 - ,

- 963 - ,- 965 - ,- 978 - ,- 530 - ,- 563 - ,- 570  -

-  953 -, - 999 -, - 997 -, - 98 -, - 99 -, - 70 -, - 50 -, - 49  .. -اٞننصورة

-  555 -, - 75  ....................................................................... -اٞنهدية

-  305  ................................................................................. -اٞنوصل

-  54 ..................................................................................... -النوبة

-  49  ..................................................................................... -النيل

-  544 -, - 534 -, - 593 -, - 944 -, - 66 -, - 54 -, - 46  .............. -اٟنند

-  59  ................................................................................ -الونشريس

-  534 -, - 593  ...................................................................... -اليمن

 -, - 903 -, - 905 -, - 80 -, - 60 - ,- 48 -, - 47 -, - 44 -, - 30  ... -أكركبا

990 - ,- 944  -

-  36  ................................................................................... -ايكليز

 -ب-

-  998 -, - 986 .................................................................. -زكيلة باب
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 950 -, - 937 -, - 99 -, - 95 -, - 75 -, - 39 -, - 59 -, - 55 -, - 59 -َناية

- ,- 964 - ,- 966 - ,- 968 - ,- 969 - ,- 970 - ,- 530 - ,- 538 - ,- 

555 - ,- 556 - ,- 558 - ,- 563 - ,- 568 - ,- 577 - ,- 580 - ,- 586 -

 ,- 590 - ,- 300  -

-  905  ................................................................................. -اؿغبرت

-  965  ................................................................................. -برشك

-  978  ................................................................................ -برشلونة

-  79  ...................................................................................... -برقة

-  597  .................................................................................... -برنو

-  955  .................................................................................. -بسطة

-  45  .................................................................................. -بطليوس

, - 68 -, - 67 -, - 66 -, - 64 -, - 63 -, - 55 -, - 45 -, - 39 -, - 53 -بغداد

- 93 - ,- 953 - ,- 555 - ,- 577 - ,- 579  -

-  85 - 54  ......................................................................... -الرـك ببلد

-  33  ............................................................................... -الريف ببلد

-  39  ............................................................................. -السوداف ببلد

-  99  ..................................................................... -األقصى السوس ببلد

-  33  ............................................................................... -بطوبة ببلد

-  34  ................................................................................ -فازاز ببلد

-  905  .................................................................................. -بلنسة

-  964 -, - 45  ....................................................................... -بلنسية

-  534  ................................................................................. -بنجالة

-  54  -

-  984  .................................................................................. -بوالؽ

 -ت-

-  949  ............................................................................... -تاجرارت

-  33  ................................................................................... -تاركطا
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-  955 -, - 955 -, - 35  ............................................................. -تازا

-  34  .............................................................................. -تافراطاست

-  933  ................................................................................... -تربيز

-  59  .................................................................................... -تدلس

 30 -, - 59 -, - 58 -, - 57 -, - 56 -, - 55 -, - 54 -, - 53 -, - 55  -تلمساف

- ,- 39 - ,- 35 - ,- 35 - ,- 67 - ,- 88 - ,- 89 - ,- 99 - ,- 95 - ,- 94 -

 ,- 95 - ,- 96 - ,- 97 - ,- 98 - ,- 99 - ,- 900 - ,- 990 - ,- 999 - ,- 

994 - ,- 998 - ,- 999 - ,- 950 - ,- 955 - ,- 953 - ,- 954 - ,- 955 -

 ,- 956 - ,- 937 - ,- 938 - ,- 948 - ,- 949 - ,- 950 - ,- 959 - ,- 

956 - ,- 957 - ,- 959 - ,- 963 - ,- 965 - ,- 966 - ,- 967 - ,- 968 -

 ,- 969 - ,- 970 - ,- 979 - ,- 975 - ,- 973 - ,- 974 - ,- 976 - ,- 

978 - ,- 530 - ,- 538 - ,- 539 - ,- 545 - ,- 559 - ,- 555 - ,- 557 -

 ,- 559 - ,- 560 - ,- 569 - ,- 564 - ,- 568 - ,- 569 - ,- 570 - ,- 

574 - ,- 583 - ,- 586 - ,- 589 - ,- 598 - ,- 306  -

-  964 - ,- 59  ......................................................................... -تنس

-  37  ................................................................................. -تنسيفت

-  979 -, - 39  ........................................................................ -توات

- 63 -, - 65 -, - 49 -, - 30 -, - 56 -, - 59 -, - 50 -, - 99 -, - 98  -تونس

 ,- 64 - ,- 69 - ,- 79 - ,- 75 - ,- 73 - ,- 74 - ,- 75 - ,- 77 - ,- 79 - ,

- 83 - ,- 85 - ,- 86 - ,- 99 - ,- 999 - ,- 959 - ,- 937 - ,- 946 - ,- 

947 - ,- 955 - ,- 954 - ,- 959 - ,- 964 - ,- 965 - ,- 966 - ,- 967 -

 ,- 968 - ,- 970 - ,- 975 - ,- 977 - ,- 538 - ,- 544 - ,- 545 - ,- 

559 - ,- 555 - ,- 556 - ,- 558 - ,- 559 - ,- 567 - ,- 579 - ,- 577 -

 ,- 584 - ,- 586 - ,- 306  -

-  557 -, - 35  ....................................................................... -تيهرت

 -ج-

-  943  ................................................................................... -جٌدة

-  83 -, - 89  ........................................................................... -جربة

-  544  .......................................................................... -اٞنالديف جزر
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-  70  ..................................................................................... -جنوه

-  553 -, - 905 -, - 43 -, - 45  ................................................. -جياف

 -ح-

-  567 -, - 553 -, - 553 -, - 559 -, - 933  ................................ -حلب

 -خ-

-  933  ............................................................................... -خراساف

 -د-

-  36  ..................................................................................... -درعة

-  598  ................................................................................. -دالص

-  598  ................................................................................... -دلس

- 937 -, - 935 -, - 934 -, - 933 -, - 999 -, - 85 -, - 53 -, - 55  -دمشق

 ,- 964 - ,- 965 - ,- 559 - ,- 553 - ,- 554 - ,- 556 - ,- 557 - ,- 

558 - ,- 559 - ,- 560 - ,- 564 - ,- 567 - ,- 577 - ,- 593 - ,- 595 -

 ,- 306  -

-  555 -, - 994 -, - 49 -, - 48  ................................................ -دمياط

 -ر-

-  35  ............................................................................... -الفتح رباط

-  37 - 33  .......................................................................... -تازا رباط

-  583  ................................................................................... -رندة

 -ز-

 -ش-

 -, - 937 -, - 934 -, - 954 -, - 43 -, - 49 -, - 40 -, - 39 -, - 38  .. -سبتة

940 - ,- 964 - ,- 966 - ,- 975 - ,- 977 - ,- 543 - ,- 578 - ,- 585  -

-  509  .................................................................................. -سيبىك

-  934 -, - 954 -, - 36 -, - 35 -, - 55 -, - 55 -, - 59  ............ -سجلماسة

-  33  ................................................................................... -دراتوس
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-  583 -, - 968 -, - 960 -, - 955 -, - 955 -, - 35  ...................... -سبل

-  933  ................................................................................. -ٚنرقند

-  597  ................................................................................. -سنغام

 -ش-

-  55  ................................................................................... -شاطبة

-  555 -, - 55  ........................................................................ -شلف

 -ص-

-  80 -, - 65  ......................................................................... -صقلية

 -ط-

-  933  ............................................................................... -طربستاف

-  567 -, - 75 -, - 59  ........................................................... -طرابلس

-  567  .......................................................................... -الشاـ طرابلس

-  579 -, - 955 -, - 95 -, - 89 -, - 75  ............................. -الغرب طرابلس

-  965  ................................................................................. -طريف

-  905  ................................................................................. -طليطلة

-  544 -, - 538 -, - 955 -, - 955 -, - 934 -, - 39 -, - 38 -, - 55  -طنجة

 -ع-

-  943  ................................................................................... -عدف

-  59  ..................................................................................... -عنابة

-  584 -, - 594  .................................................................... -عيذاب

-  55  ............................................................................. -جالوت عٌن

 -غ -

 86 -, - 67 -, - 60 -, - 43 -, - 45 -, - 49 -, - 40 -, - 37 -, - 55  . -غرناطة

- ,- 88 - ,- 909 - ,- 905 - ,- 906 - ,- 907 - ,- 908 - ,- 909 - ,- 

990 - ,- 999 - ,- 937 - ,- 949 - ,- 955 - ,- 975 - ,- 975 - ,- 544 -

 ,- 546 - ,- 559 - ,- 560 - ,- 569 - ,- 579 - ,- 578 - ,- 583  -
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-  85 -, - 80  ......................................................................... -غودش

 -ف -

-  544 -, - 98  ........................................................................ -فارس

-  50  ................................................................................. -فارسكور

- 905 -, - 95 -, - 67 -, - 40 -, - 37 -, - 36 -, - 35 -, - 33 -, - 55 -فاس

 ,- 906 - ,- 993 - ,- 994 - ,- 950 - ,- 955 - ,- 935 - ,- 934 - ,- 

937 - ,- 940 - ,- 959 - ,- 955 - ,- 966 - ,- 968 - ,- 979 - ,- 976 -

 ,- 538 - ,- 544 - ,- 546 - ,- 559 - ,- 559 - ,- 566 - ,- 583 - ,- 

584 - ,- 305 - ,- 306  -

-  49  .................................................................................... -فرنسا

-  35  ................................................................................... -فكيك

-  55 -, - 98  ........................................................................ -فلسطٌن

-  585 - 595 ............................................................................ -فوة

 -ق -

-  59  .................................................................................... -قابس

-  939 -, - 908 -, - 83  ........................................................... -قربص

-  905 -, - 43 -, - 45  ............................................................. -قرطبة

-  54 -, - 47  .......................................................................... -قزكين

-  59  ................................................................................. -قسطيلية

-  538 -, - 40 -, - 59 -, - 55  ................................................ -ينةقسنط

 994 -, - 999 -, - 990 -, - 909 -, - 905 -, - 905 -, - 43 -, - 45  -قشتالة   

- ,- 930  

-  568  .............................................................................. -ىٌوارة قلعة

-  994  .................................................................................. -قوص

 - ل -

-  964  .................................................................................... -لبلة

-  990  ................................................................................... -لوشة
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-  59  ...................................................................................... -ليبيا

-  905 -, - 45  ......................................................................... -ليوف

 -م -

-  933 - 98  .................................................................... -النهر كراء ما

-  45  .................................................................................... -دةمار 

-  568 -, - 59 -, - 59  ............................................................. -مازكنة

-  89 -, - 80  .......................................................................... -مالطة

-  570 -, - 955 -, - 990 .......................................................... -مالقة

 -, - 68 -, - 37 -, - 36 -, - 35 -, - 55 -, - 59 -, - 50 -, - 99  ..... -مراكش

996 - ,- 950 - ,- 937 - ,- 940 - ,- 955 - ,- 955 - ,- 976 - ,- 977 -

 ,- 543 - ,- 559 -- 577 - ,- 580  -

-  999  ............................................................................ -الصفر مرج

-  555  .............................................................................. -دابق مرج

-  975 -, - 905 -, - 64 -, - 45  ................................................. -مرسية

-  49 ................................................................................... -مرسيليا

-  959  ................................................................................ -مستغامن

, - 50 -, - 49 -, - 48 -, - 47 -, - 46 -, - 45 -, - 44 -, - 55 -, - 54 -, - 98  . -مصر

- 59 - ,- 55 - ,- 53 - ,- 54 - ,- 57 - ,- 59 - ,- 60 - ,- 65 - ,- 69 - ,- 70 - ,- 

79 - ,- 75 - ,- 73 - ,- 74 - ,- 77 - ,- 89 - ,- 84 - ,- 85 - ,- 86 - ,- 93 - ,- 

909 - ,- 904 - ,- 906 - ,- 907 - ,- 990 - ,- 994 - ,- 995 - ,- 996 - ,- 997 -

 ,- 998 - ,- 959 - ,- 930 - ,- 935 - ,- 933 - ,- 934 - ,- 935 - ,- 943 - ,- 

944 - ,- 950 - ,- 953 - ,- 964 - ,- 967 - ,- 970 - ,- 973 - ,- 989 - ,- 985 -

 ,- 983 - ,- 985 - ,- 986 - ,- 987 - ,- 989 - ,- 990 - ,- 995 - ,- 994 - ,- 

995 - ,- 998 - ,- 999 - ,- 500 - ,- 509 - ,- 505 - ,- 503 - ,- 505 - ,- 506 -

 ,- 507 - ,- 508 - ,- 509 - ,- 595 - ,- 593 - ,- 594 - ,- 595 - ,- 596 - ,- 

597 - ,- 598 - ,- 599 - ,- 550 - ,- 559 - ,- 555 - ,- 553 - ,- 559 - ,- 530 -

 ,- 538 - ,- 539 - ,- 540 - ,- 544 - ,- 546 - ,- 547 - ,- 548 - ,- 550 - ,- 

553 - ,- 554 - ,- 555 - ,- 556 - ,- 557 - ,- 558 - ,- 559 - ,- 560 - ,- 569 -

 ,- 565 - ,- 563 - ,- 564 - ,- 565 - ,- 566 - ,- 579 - ,- 574 - ,- 577 - ,- 

578 - ,- 580 - ,- 589 - ,- 585 - ,- 583 - ,- 584 - ,- 586 - ,- 587 - ,- 588 
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- ,- 590 - ,- 599 - ,- 594 - ,- 595 - ,- 597 - ,- 598 - ,- 599 - ,- 300 - ,- 

304 - ,- 305  -

 -, - 83 -, - 67 -, - 66 -, - 65 -, - 64 -, - 63 -, - 60 -, - 53 -, - 53  .. -اٞنكرمة مكة

86 - ,- 996 - ,- 997 - ,- 937 - ,- 969 - ,- 593 - ,- 535 - ,- 533 - ,- 534 - ,

- 535 - ,- 536 - ,- 537 - ,- 538 - ,- 540 - ,- 549 - ,- 545 - ,- 543 - ,- 559 

- ,-  560 -569 -,563 - ,- 567 - ,- 585 - ,- 599 - ,- 306  -

-  955  ................................................................................ -مكناس

-  567  .................................................................................. -ملطية

–  35 -, - 39 -, - 59 ................................................................ -ملوية

-  538 - 555  ......................................................................... -مليانة

-  45  .................................................................................... -منورقة

-  978 -, - 45  ........................................................................ -ميورقة

 -ن -

-  558  ................................................................................. -نابلس

-  557 -, - 959 -, - 97 -, - 57  ................................................ -ندركمة

-  33  .................................................................................... -نكور

-  953  ................................................................................ -نيسابور

 - ه -

-  557 -, - 978 -, - 968 -, - 955 -, - 959 -, - 97  ...................... -ىنٌن

 -و -

-  566 -, - 955 -, - 990 -, - 45  ........................................... -آش كادم

-  36  ............................................................................ -الربيع أـ كادم

-  34  ............................................................................... -سبو كادم

-  37 -, - 35  .................................................................... -ملوية كادم

 530 -, - 970 -, - 969 -, - 968 -, - 959 -, - 959 -, - 97 -, - 55  . -كىراف

- ,- 570 - ,- 579  -
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 -ي -

-  45  .................................................................................... -يابسة

 -970  .................................................................................... -يٌسر



 

 

 

 فهرس الشعوب كالقبائل كاٛنماعات                                
 

  -أ -
 - 55 -, - 53  -األتراؾ

 - 46  -اإلخشيديوف
 - 948 -, - 54  -األدارسة
 - 990  -فو األراغوني
 - 955 -, - 47  -األرمن
 - 999 -, - 903 -, - 909 -, - 86 -, - 53  -اإلسباف
 - 530 -, - 66 -, - 65  -األعراب
 - 947  -األغالبة
 - 47  -األكراد
 - 47  -األلباف

 - 959 -, - 990 - 909 -األندلسيوف
 - 559 -, - 507 -, - 988 -, - 48 -, - 47  -فو األيوبي
 - 70 -, - 47  -البنادقة
, - 933 -, - 955 -, - 999 -, - 908 -, - 906 -, - 67 -, - 55  -التتار
- 935 - ,- 580 - ,- 595 - 
 - 908 -, - 906 -, - 47 -, - 46  -الرتؾ

 - 933  -الرتكماف
 - 54 -, - 47  -اٛنركس
 - 570 -, - 907 -, - 79 - 47  -فو اٛننوي
 - 47  -فو اٛنورجي
 - 958  -اٝنلط
 - 47  -الٌركس
 - 557 -, - 35  -الرـك



 

 

 

 - 988 -, - 45  -السبلجقة
 - 47  -السبلؼ
 - 54  -فو السليماني
 - 47  -الٌصرب

 - 989 - 46  -الطولونيوف
 - 935 -, - 933 -, - 909 -, - 86 -, - 84  -فو العثماني
 - 509  -العجم
 - 36 -, - 35  -العرب
 - 49- 40 -, - 39  -العزفيوف

- 550 -,- 987, - 985 - 989 -,- 46 -,- 44 -, - 54  -الفاطميوف
576  

 -, - 994 -, - 908 -, - 906 -, - 89 -, - 79 -, - 50 -, - 49  -فرنجال
955 - 555 - 
 - 990 -, - 909 -, - 43 -, - 45  -يوفالقشتال
 - 949 - 57 -, - 55  -فو اٞنرابط
 -, - 995 -, - 903 -, - 95 - 67, - 43 -,- 36 -, - 34 -, - 33  -اٞنرينيوف
959 - ,- 537  
 - 935  -اٞنعقل

 -, - 906 -, - 67 -, - 63 -, - 55 -, - 47 -, - 53 -, - 98  -غوؿاٞن
555 - ,- 580 - 
 -, - 50 -, - 49 -, - 48 -, - 47 -, - 46 -, - 45 -, - 44  -اٞنماليك
59 - ,- 55 - ,- 53 - ,- 54 - ,- 55 - ,- 56 - ,- 57 - ,- 59 - ,- 
60 - ,- 65 - ,- 63 - ,- 67 - ,- 68 - ,- 69 - ,- 70 - ,- 79 - ,- 
75 - ,- 73 - ,- 74 - ,- 78 - ,- 85 - ,- 84 - ,- 85 - ,- 86 - ,- 
88 - ,- 89 - ,- 99 - ,- 95 - ,- 93 - ,- 94 - ,- 95 - ,- 96 - ,- 
97 - ,- 98 - ,- 99 - ,- 900 - ,- 909 - ,- 905 - ,- 903 - ,- 904 



 

 

 

- ,- 905 - ,- 906 - ,- 907 - ,- 908 - ,- 909 - ,- 990 - ,- 993 
- ,- 997 - ,- 999 - ,- 950 - ,- 959 - ,- 953 - ,- 957 - ,- 958 
- ,- 959 - ,- 930 - ,- 939 - ,- 935 - ,- 933 - ,- 935 - ,- 945 
- ,- 943 - ,- 944 - ,- 975 - ,- 980 - ,- 989 - ,- 983 - ,- 987 
- ,- 988 - ,- 995 - ,- 994 - ,- 996 - ,- 997 - ,- 998 - ,- 500 
- ,- 509 - ,- 505 - ,- 503 - ,- 504 - ,- 505 - ,- 506 - ,- 507 
- ,- 594 - ,- 596 - ,- 597 - ,- 599 - ,- 550 - ,- 558 - ,- 559 
- ,- 530 - ,- 539 - ,- 535 - ,- 533 - ,- 534 - ,- 539 - ,- 540 
- ,- 545 - ,- 547 - ,- 548 - ,- 549 - ,- 559 - ,- 553 - ,- 558 
- ,- 569 - ,- 565 - ,- 567 - ,- 579 - ,- 574 - ,- 576 - ,- 577 
- ,- 578 - ,- 580 - ,- 589 - ,- 585 - ,- 586 - ,- 588 - ,- 599 
- ,- 593 - ,- 595 - 
 -, - 58 -, - 57 -, - 56 -, - 53 -, - 55 -, - 50 -, - 99  -فك اٞنوحد
33 - ,- 34 -,- 35 -  ,- 36 - ,- 38 - ,- 39 - ,- 45 - ,- 65 - ,- 
69 - ,- 79 - ,- 89 - ,- 89 - ,- 99 - ,- 993 - ,- 949 - ,- 946 - ,
- 963 - ,- 565 - ,- 575 - ,- 580 - 
 – 67  -فو النصري

 -ب -
 - 43  -أشقيلولة بنو
 - 49  -العزُب بنو
 - 54  -القاسم بنو

 - 47  -فو اليوناني
 - 63  -حفص بنو
 - 59  -راشد بنو
 - 59  -غانية بنو
 - 54  -مصوجة بنو



 

 

 

 - 59  -مطهر بنو
 - 59  -مكي بنو
 - 55  -ىبلؿ بنو
 - 54  -كرسطف بنو
 - 54  -كللو بنو
 - 54  -ياتكنت بنو
 - 89 -, - 65  -حفص أيب وبن
 - 955 -, - 86 -, - 40  -األ٘نرو بن
 - 68  -العباس وبن
 - 49 -, - 40  -العزُب وبن
 - 550  -أيوب وبن
 - 58  -توجٌن ونب
 - 89 -, - 88 -, - 39 -, - 30 -, - 58 -, - 53  -حفص وبن
 - 534  -رسوؿ وبن
- 88 -, - 30 -, - 59 -, - 58 -, - 57 -, - 56 -, - 54 -, - 53  -زياف وبن

 ,- 89 - ,- 90 - ,- 99 - ,- 95 - ,- 94 - ,- 95 - ,- 96 - ,- 98 - ,
- 900 - ,- 950 - ,- 953 - ,- 954 - ,- 937 - ,- 938 - ,- 939 - ,
- 948 - ,- 949 - ,- 950 - ,- 959 - ,- 956 - ,- 957 - ,- 958 - ,
- 965 - ,- 964 - ,- 975 - ,- 976 - ,- 977 - ,- 535 - ,- 568 - ,
- 575 - ,- 595 - ,- 598 - 
 - 557  -عابد وبن
 -, - 67 -, - 39 -, - 59 -, - 57 -, - 56 -, - 54 -, - 53  -الواد عبد وبن

90 - ,- 95 - ,- 96 - ,- 97 - ,- 994 - ,- 950 - ,- 955 - ,- 954 -
 ,- 955 - ,- 956 - ,- 957 - ,- 937 - ,- 975 - 
 - 34  -عسكر وبن
 - 57 -, - 50 -, - 99  -غانية وبن



 

 

 

 , - 56 -, - 53 مرين وبن
- 58 - ,- 59 - ,- 39 - ,- 35 - ,- 33 - ,- 34 - ,- 35 - ,- 36 - ,- 

39 -  ,44 -,- 68 -- 88 - ,- 89 - ,- 99 - ,- 95 - ,- 93 - ,- 95 - ,
- 900 - ,- 903 - ,- 905 - ,- 906 - ,- 993 - ,- 994 - ,- 957 - ,
- 959 - ,- 930 - ,- 935 - ,- 935 - ,- 939 - ,- 537 - ,- 539 - ,
- 587 - 
 - 907 -, - 905 -, - 909 -, - 44 -, - 45  -نصر وبن
 - 958  -ىبلؿ وبن
 - 45  -ىود وبن
 - 56  -كامانو وبن
 - 935  -كطاس وبن
 - 56  -يلومي وبن

 -ت-
 - 59  -توجٌن

 -د-
 - 549  -دكالة

 -ز-
 - 958 -, - 95  -زغبة
 - 939 -, - 34 -, - 39 -, - 53  -زناتة
 - 586 -, - 966  -زكاكة

 -س-
 - 940  -سكسيوة

 -ص-
 - 33  -صنهاجة



 

 

 

 -ع-
 - 34  -احري عرب

 -غ -
 - 585 -, - 37  -غمارة

 -ؾ -
 - 557  -كومية

 -ـ -
 - 969 -, - 59 - 58  -مغراكة
 - 960 -, - 35 -, - 33  -مكناسة

 - ق -
 - 35  -ىسكورة
 - 68 -, - 50  -ىنتاتة
 - 33  -ىوارة



 فهرس المواضيع
  الموضوع الصفحة

  اٞنقدمة أ

  دراسة اٞنصادر ز

الواقع السياسي بالمغرب والمشرؽ اإلسالميين بين : الفصل التمهيدي 38
 ـ31-31/ىػ9-7القرنين 

 

 3 الواقع السياسي باٞنغرب اإلسبلمي 39

 3-3 (إفريقية)دكلة بين أيب حفص باٞنغرب األدىن  21

 2-3 دكلة بين عبد الواد الزيانية باٞنغرب األكسط 21

 1-3 دكلة بين مرين باٞنغرب األقصى 13

 3-3 عزفيٌن بسبتةإمارة ال 18

 1-3 دكلة بين نصر باألندلس 32

 2 الواقع السياسي باٞنشرؽ اإلسبلمي 33

 3-2 أصل اٞنماليك 31

 2-2 قياـ دكلة اٞنماليك 38

 1-2 دكلتا اٞنماليك 13

 3-1-2 دكلة اٞنماليك البحرية 13

 2-1-2 (اٛنراكسة)دكلة اٞنماليك الربجية  13

السياسية بين دوؿ المغرب اإلسالمي ودولة  العالقات: الباب األوؿ 18
 ـ31-31/ىػ9-7المماليك بين القرنين 

 

العوامل المؤثرة في العالقات السياسية بين دوؿ المغرب : تمهيد 19
 اإلسالمي ودولة المماليك

 

  العالقات السياسية بين الدولة الحفصية والمماليك: الفصل األوؿ 63

 3 ٞنملوكيةبداية العبلقات اٜنفصية ا 62

 2 مسألة اٝنبلفة اإلسبلمية بٌن اٜنفصيٌن كاٞنماليك 61



 

 

 3-2 إعبلف اٝنبلفة اإلسبلمية بتونس  61

 2-2 بيعة أمًن مكة للمستنصر اٜنفصي  63

 1-2 موقف اٞنماليك من خبلفة اٞنستنصر 67

 3-2 موقف اٞنماليك من اٜنملة الصليبية الثامنة على تونس 69

 1 ُب دعم حركة أيب ٪نٍن زكرياء اللحيا ي دكر اٞنماليك 72

 3 عبلقات أيب العباس أ٘ند الثا ي مع اٞنماليك اٛنراكسة 71

 3-3 رسالة شفاعة ٣نلوكية تتعلق بإرساؿ أسرة عبد الر٘نن بن خلدكف إى مصر 73

 2-3 مراسلة السلطاف اٜنفصي للظاىر برقوؽ ّنناسبة عودتو إى اٜنكم 77

 1-3 اىر برقوؽ على رسالة أيب العباس اٜنفصيرد السلطاف الظ 83

 1 أيب فارس عبد العزيز اٜنفصي مع اٞنماليك اٛنراكسة فعبلقات السلطا 81

 6 رسالة تعزية من السلطاف اٞنملوكي برسبام إى السلطاف اٜنفصي 83

 7 جهود الدبلوماسية اٜنفصية ٜنل الصراع اٞنملوكي العثما ي 83

 3-7 كساطة القلشا ي 83

 2-7 كساطة اٜنلفاكم 81

العالقات السياسية بين الدولتين الزيانية والنصرية : الفصل الثاني 87
 والمماليك

 

  العبلقات السياسية بٌن الدكلة الزيانية كاٞنماليك: أكال 88

 3 بداية العبلقات الزيانية اٞنملوكية 88

 2 أثر اٞنرينيٌن ُب العبلقات الزيانية اٞنملوكية 93

 1 حادثة هنب أعراب زغبة لوفد السفارة اٞنرينية اٞنملوكية 92

 3 رسالة أيب تاشفٌن عبد الر٘نن األكؿ إى اٞنلك الناصر 93

 1 ـ1337/ىػ737موقف اٞنماليك من سقوط تلمساف  97

 6 العبلقات ُب عهد اٞنماليك اٛنراكسة 311

  ليكالعبلقات السياسية بٌن الدكلة النصرية كاٞنما: ثانيا 313

 3 موقف اٞنماليك من تصاعد اٞند النصرا ي ُب شبو اٛنزيرة اإليبًنية 313



 

 

رسالة من السلطاف النصرم الغين باهلل إى السلطاف اٞنملوكي اٞننصور ّنناسبة  311
 اسرتجاع منصبو

2 

 1 جواب السلطاف اٞننصور اٞنملوكي للغين باهلل النصرم  317

 3 ـ1366/ىػ767يٌن على اإلسكندرية سنة موقف بين نصر من ٘نلة اٛننو  317

 1 ازدياد اٝنطر النصرا ي على اٞنملكة النصرية كاالستنجاد باٞنماليك  319

 6 استنجاد األندلسيٌن باألشرؼ قايتبام 319

  العالقات السياسية بين الدولة المرينية والمماليك: الفصل الثالث 332

 3 بداية العبلقات اٞنرينية اٞنملوكية 331

 2 العبلقات ُب عهد يوسف بن يعقوب 333

 3-2 ـ1300/ىػ700سفارة سنة  331

 2-2 ـ1303/ىػ703سفارة سنة  331

 1-2 كفادة ابن أمًن مكة على اٞنغرب 337

 3-2 ـ1304/ىػ704سفارة سنة  337

 1-2 ـ1305/ىػ705السفارة اٞنملوكية إى اٞنغرب سنة  339

 -1 اٞنريين العبلقات ُب عهد أيب اٜنسن 323

 3-1 ـ1306/ىػ736السفارة اٞنرينية إى القاىرة سنة  323

 2-1 ـ1337/ىػ737سفارة سنة  322

 1-1 من اٞنلك الناصر إى أيب اٜنسن مع كفد اٜنج فرسالتا 328

 3-1 ـ1338/ىػ738سفارة سنة  328

 1-1 ـ1345/ىػ745سفارة سنة  329

 6-1 ـ1349/ىػ749سفارة سنة  311

 3 قات السلطاف أيب عناف فارس اٞنريين مع اٞنماليكعبل 311

 1 العبلقات ُب عهد أيب فارس عبد العزيز األكؿ 313

 6 العبلقات ُب عهد السلطاف أيب العباس أ٘ند كابنو أيب عامر 312

 7 العبلقات ُب عهد أيب سعيد عثماف الثا ي 311



 

 

اإلسالمي ودولة الروابط الثقافية بين دوؿ المغرب : الباب الثاني 316
 ـ31-31/ىػ9-7المماليك بين القرنين 

 

  دور السالطين واألمراء في ازدىار الحياة الثقافية: تمهيد 317

 مظاىر الحياة الثقافية بالمغرب اإلسالمي بين القرنين: الفصل األوؿ 333
 ـ31-31/ىػ7-9 

 

 3 اٞنؤسسات التعليمية كالثقافية 336

 3-3 اٛنوامع كاٞنساجد 336

 2-3 الكتاتيب 312

 1-3 اٞندارس 311

 3-1-3 مدارس اٞنغرب األدىن  313

 2-1-3 مدارس اٞنغرب األقصى 311

 1-1-3 مدارس اٞنغرب األكسط 316

 3-1-3 مدارس األندلس 318

 3-3 الزكايا 318

 2 التعليم 361

 3-2 مراحل التعليم 361

 3-3-2 اٞنرحلة االبتدائية 361

 2-3-2 يم العايلمرحلة التعل 362

 2-2 طرؽ التدريس 362

 1 اٜنركة العلمية كأعبلمها 361

 3-1 العلـو الدينية كالتصوؼ 361

 2-1 العلـو اللسانية كاالجتماعية 373

 1-1 العلـو العقلية 376

  الحياة الثقافية في دولة المماليك: الفصل الثاني 379



 

 

 3 اٞنؤسسات التعليمية 381

 3-3 ساجداٛنوامع كاٞن 381

 2-3 الكتاتيب 386

 1-3 اٞندارس 387

 3-3 اٝنوانق كالربط كالزكايا 393

 1-3 :مؤسسات أخرل 211

 3-1-3 البيمارستانات 211

 2-1-3 الرتب كالقباب 212

 6-3 اٞنكتبات 212

 2 التعليم 211

 3-2 التعليم بالكتاب 211

 2-2 التعليم العايل 213

 1 مهااٜنركة العلمية كأعبل 211

 3-1 العلـو الدينية 211

 2-1 التصوؼ 233

 1-1 اآلداب كاللغة 236

 3-1 التاريخ 239

 1-1 العلـو العقلية 223

 3-1-1 الطب 223

 2-1-1 التشريح كاٛنراحة 222

 1-1-1 الصيدلة 221

 3-1-1 علم الكبلـ كالفلسفة 223

 1-1-1 الرياضيات 221

 6-1-1 علم اٟنندسة 226

 7-1-1 م الفكعل 226



 

 

الرحلة بين المغرب والمشرؽ ودورىا في ربط الصالت : الفصل الثالث 227
 الثقافية

 

 3 دكافع الرحلة 228

 2 مسالكها 229

 1 مشاقها 211

 3 رحلة اٜنج كدكرىا الثقاُب 213

 3-3 أحباس كأكقاؼ اٞنغاربة على اٜنرمٌن الشريفٌن 213

 2-3 ركب اٜناج اٞنغريب 211

 1-3 ىرة اجملاكرة م مكة كاٞندينة اٞننورةظا 231

 3-3 عينة من مصنفي الرحبلت اٜنجازية من اٞنغاربة 232

 1 اٜنلة ُب طلب العلم  236

 3-1 منشآت الطلبة اٞنغاربة ّنصر 237

 3-3-1 ركاؽ اٞنغاربة باٛنمع األزىر 237

 2-3-1 دار اٞنغاربة باإلسكندرية 239

 2-1 رب كاٞنشرؽ كدكرىا ُب ٕنتٌن الركابط الثقافيةحركة العلماء بٌن اٞنغ 213

 3-2-1 ٣نيزات ىذه اٜنركة 213

 2-2-1 عينة من العلماء اٞنرٓنلٌن من اٞنغرب إى اٞنشرؽ 211

 1-2-1 عينة من العلماء اٞنرٓنلٌن من اٞنشرؽ إى اٞنغرب 261

ي ودولة مظاىر التواصل الثقافي بين دوؿ المغرب اإلسالم: الفصل الرابع 272
 المماليك

 

 3 اٞنظاىر الدينية كالركحية 273

 3-3 انتشار اٞنذىب السين 271

 2-3 انتشار التصوؼ الطرؽ الصوفية 278

 2 اٞنظاىر العلمية 286

 3-2 تطور مناىج التعليم كطرؽ التدريس 286



 

 

 2-2 تبادؿ اإلجازات العلمية 288

 1-2 اٞنناظرات العلمية 291

 3-1-2 ابن رشيد السبيت للشيخ مشس الدين األصبها ي ُب علـو اللغة مناظرة الشيخ 293

مناظرة الشيخ أيب عبد الو ١نمد العبدرم ألحد شيوخ الشافعية ُب مسألة البيع  292
 باإلشارة

2-1-2 

 1-1-2 مناظرة الشيخٌن ابين اإلماـ للشيخ تقس الدين بن تيمية ُب مسألة فقهية 291

 3-1-2 الكرمي اٞنغيلي ٛنبلؿ الدين السيوطي ُب علم اٞننطق مناظرة ١نمد بن عبد 291

 3-2 تبادؿ الكتب بٌن اٞنغاربة كاٞنشارقة 298

  الخاتمة 117

  المالحق 133

  البيبليوغرافيا  311

  الفهارس 311

  فهرس األعالـ  313

  فهرس المدف والبلداف 361

  فهرس الشعوب والقبائل والجماعات 372

  الموضوعات فهرس 378

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ملخصال

 دوؿ بين الثقافية والروابط السياسية العالقات تطوربالبحث في  الدراسة ىذه تهتم 
 على وتركز.  ـ31-31/ػى9-7 القرنين خالؿ المماليك ودوؿ اإلسالمي المغرب

وبالد  اإلسالمي المغرب بين والحجيج العلماء ورحالت الدبلوماسية المراسالت
 . المشرؽ

 :المفتاحية الكلمات

 -الدبلوماسية  المراسالت -السياسية  العالقات -المماليك  - اإلسالمي المغرب
 .الرحلة

 
Résumé:  

Cette étude porte sur le suivi du développement des relations 

politiques et les liens culturels entre les pays islamiques du Maghreb et de 

l'état mamelouk au cours des 7-9 siècles AH / 13-15. Et se concentrer sur 

la correspondance et les voyages des savants et des pèlerins entre le 

Maghreb islamique et Orient. 

Mots-clés: 

Maghreb islamique - les relations politiques - la correspondance 

diplomatique  - voyage scientifique - les Mamelouks. 

 

 

Summary: 

This study is concerned with tracking the development of political 

relations and cultural ties between the Islamic countries of the Maghreb 

and the Mamluk state during the 7-9 centuries AH / 13-15.And focus on 

diplomatic correspondence and trips scholars and pilgrims between the 

Islamic Maghreb and Orient. 

Keywords: 

Islamic Maghreb - political relations -diplomatic correspondence - the 

Scientific journey- the Mamluks. 
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 رب اإلسالمي بدوؿ المماليكعالقات دوؿ المغ
 سياسيا وثقافيا بين القرنين السابع والتاسع ىجريين

 ـ31 -31 / ىػ9 -7
 



 

 

 دوؿبعالقات دوؿ المغرب اإلسالمي ":ج موضوع ىذه الرسالة اٞنعنونة بػيندر      
، ُب إطار "م31 ـ 31/ ك سياسيا وثقافيا بين القرنين السابع والتاسع الهجريينالممال

 .دراسة تاريخ اٞنغرب اإلسبلمي كعبلقتو مع دكؿ اٛنوار خبلؿ العصر الوسيط
، إذ يغطي فرتة ده كإطاره الزما ي كاٞنكا يوضوع أ٨نية خاصة من حيث بعاٞن كيكتسي        

ٕنيزت بالكثًن من التحوالت السياسية كالفكرية ُب ببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ على السواء، 
كيهدؼ إى تبياف دكر التواصل بٌن أقطار العامل اإلسبلمي ُب إرساء معامل النهضة اٜنضارية 

 .الشاملة لؤلمة اإلسبلمية
افع كعوامل موضوعية كأخرل ذاتية، حيث أف قلة مبنيا على دك  هككاف اختيار  

كل مراحل التاريخ قد جعلتنا هنتم   عربالركابط اٞنغاربية اٞنشرقية  ٔنصصت ُبالدراسات اليت 
بتتبع ىذه العبلقات ُب شقيها السياسي كالثقاُب خبلؿ اٞنرحلة األخًنة من العصور الوسطى،  

عد السياسي كهتمل أك تغفل ذكر الركابط كما أف طبيعة الدراسات اٞنوجودة تركز على الب
الثقافية اليت كانت انعكاسا للعبلقات السياسية كمدعمة ٟنا ُب الكثًن من األحياف، إضافة 
إى تعاملي مع موضوع العبلقات الثقافية بٌن دكلة بين زياف كاٞنماليك ُب مذكرة اٞناجستًن قد 

اٞنغرب اليت عاصرت الزيانيٌن مع  فتح الباب أمامي حملاكلة استطبلع عبلقات بقية دكؿ
 .اٞنماليك

أما العوامل الذاتية فكانت ١ناكلة تلبية رغبة كامنة ُب نفس الباحث، تتمثل ُب إظهار  
اٞنكانة اٜنقيقية للغرب اإلسبلمي أماـ اٞنشرؽ سياسيا كثقافيا ُب ظل تغييب دكر اٞنغرب 

اٞنكانة اليت  إظهارشرقية، ككذلك اإلسبلمي ُب صناعة اٜنضارة اإلسبلمية ُب الكتابات اٞن
 .علماء بلداف اٞنغرب أماـ نظرائهم من اٞنشرؽ ارتقاىا

ما ىي طبيعة العبلقات اليت سادت بٌن : مفادىاكعليو ترتسم إشكالية اٞنوضوع اليت  
دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك خبلؿ الفرتة اٞنمتدة بٌن القرنٌن السابع كالتاسع 

 :؟ كتندرج ٓنتها التساؤالت التاليةم15-13/ اٟنجريٌن
الواقع السياسي لببلد اٞنغرب كاٞنشرؽ اإلسبلميٌن خبلؿ القرنٌن السابع كالتاسع  ّنا ٕنيز -

 ؟م15ـ13/ اٟنجريٌن



 

 

ما ىو موقف دكيبلت اٞنغرب اإلسبلمي من قياـ دكلة اٞنماليك، ككيف تعاملوا مع ىذا  -
 كلة إسبلمية بالعامل اإلسبلمي؟  العنصر الطارئ على سدة اٜنكم ُب أقول د

كالصراع الذم كاف دائرا بٌن  أحداث اٞنغرب اإلسبلمي معاٞنماليك  كيف تعامل -
 طيلة الفرتة اٞندركسة؟الكيانات اٞنستقلة 

 الواقع الثقاُب لدكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك خبلؿ الفرتة اٞندركسة؟ ّنا ٕنيز -
 ؟الثقافية بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ توطيد كتوثيق العبلقات العلماء ُبالرحلة ك  ما دكر -
ككيف ًب استثمارىا ُب رسم معامل الوحدة الثقافية  كما ىي أبرز مظاىر الركابط الثقافية ؟ -

 اإلسبلمية؟
اٞننهج التار٫ني الذم يقـو على ٗنع اٞنادة  ناكلئلجابة على ىذه التساؤالت اتبع

دىا كٓنليلها كاستخراج ما أمكن من اٞنعلومات اليت ٔندـ التار٫نية من أصوٟنا كدراستها كنق
موضوع الدراسة كالبحث، كاستعنا باٞننهج اٞنقارف  ٞنعرفة أكجو التقارب كاالختبلؼ ُب ما 

 .٫نص اٞنواقف السياسية بٌن الدكؿ، ككذلك طبيعة اإلنتاج الفكرم بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ
ينقسم كل منهما إى ٕنهيدم كبابٌن كفصل   مقدمةمكونة من الرسالة فهي خطة أما 

 .كخإنة٠نموعة من الفصوؿ، 
ُب الفصل التمهيدم لؤلكضاع السياسية اليت عرفها اٞنغرب اإلسبلمي خبلؿ  ناتعرض

ـ، حيث شهد قياـ 15- 13/الفرتة اٞندركسة كاٞنمتدة بٌن القرنٌن السابع كالتاسع اٟنجريٌن
مثلة ُب الدكلة اٜنفصية باٞنغرب األدىن، كالدكلة اٞنوحدين كاٞنتدكلة الكيانات اٞنستقلة عن 

. الزيانية باٞنغرب األكسط، كالدكلة اٞنرينية باٞنغرب األقصى، كالدكلة النصرية باألندلس
كباٞنقابل شهدت ببلد اٞنشرؽ ُب الفرتة نفسها قياـ دكلة اٞنماليك ّنصر كالشاـ عقب ضعف 

 .كأدكار دكلتهم البحرية كاٛنركسيةلذكر أصل اٞنماليك  ناالسلطة األيوبية، فتعرض
كُب الباب األكؿ اٞنعنوف بالعبلقات السياسية كاف الدخوؿ اٞنباشر إى لب موضوع 

الفصل األكؿ للعبلقات السياسية بٌن  نا، خصصصوؿف ثبلثةه إى ناالرسالة، كقد قسم
يت كقع عليها ال اإلسبلمية على بعض احملطات مثل مسألة اٝنبلفة يناٜنفصيٌن كاٞنماليك مركز 

التنازع بٌن تونس كالقاىرة، كموقف اٞنماليك من اٜنملة الصليبية الثامنة على اٞنغرب األدىن، 
 .كاٞنراسبلت كاٟندايا اليت كانت متبادلة بٌن سبلطٌن الدكلتٌن



 

 

كالنصرية مع الزيانية  بٌن الدكلتٌن عن العبلقاتللحديث الفصل الثا ي  كخصص
بيعة اٞنادة كحجمها، كابتدأنا باٜنديث عن العبلقات الزيانية كذلك لط ،اٞنملوكيةالدكلة 
موقف بين زياف من الدكلة اٞنملوكية ُب إطار ٓنالف ىذه األخًنة مع بين  ينمربز اٞنملوكية 

مرين األعداء التقليديٌن لبين عبد الواد، كاٞنراسبلت اليت ًب توجيهها من تلمساف إى القاىرة، 
مع  النصريةلعبلقات ا ٍب انتقلنا إى اٜنديث عن  .ة كاٛنراكسةكذلك زمن اٞنماليك البحري

 أماـ، كاٞنراسبلت اليت ٕنت بينهما ُب إطار الوضع اٞنتأـز الذم شهدتو األندلس اٞنمليك
 .اشتداد حركة االسرتداد النصرانية، ك١ناكلة النصريٌن االستنجاد بالقوة اٞنملوكية إلنقاذ اٞنوقف

اٞنرينية اٞنملوكية، ككانت الدكلة السياسية لعبلقات نواف اع فحملأما الفصل الثالث 
اٞنرينية باٞنغرب األقصى أكثر دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي تعامبل مع اٞنماليك كأكثر اتصاال هبم 

 .ة للجناح الغريب للعامل اإلسبلميألهنا كانت ٕنثل الدكلة اٜناميا، باٞنراسبلت كاٟنداي
لشق الثا ي من موضوع الرسالة كىو الركابط الثقافية بٌن عاٛنة افأفرد ٞنأما الباب الثا ي 

ُب الفصل  ناه بدكره إى أربعة فصوؿ، تعرضناسمدكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كالدكلة اٞنملوكية، كق
األكؿ إى معامل اٜنياة الثقافية باٞنغرب اإلسبلمي كمدل مسا٨نة اٜنكاـ ُب ازدىارىا من 

كتلمساف  كَناية تونس أبرز اٞنراكز الثقافية مثل ُبافية خبلؿ إنشاء اٞنؤسسات التعليمية كالثق
 .كغًنىا، كأصناؼ العلـو كأشهر العلماء ُب كل دكلة من الدكؿ اٞنغاربية كفاس

صارت  اليت ٜنياة الثقافية بدكلة اٞنماليكا تناكلنا بالدراسة كُب الفصل الثا ي 
ة منارات علمية ّنا احتوت عليو من حواضرىا مثل القاىرة كدمشق كاٞندينة اٞننورة كمكة اٞنكرم

مدارس كمساجد كخوانق كزكايا كثًنة جدا باٞنقارنة مع ببلد اٞنغرب  اإلسبلمي، كمدل 
 .النشاط الثقاُب الذم بلغتو ُب ظل اىتماـ السبلطٌن اٞنماليك هبذا اٛنانب

ظاىرة الرحلة بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ،  للحديث عن فخصصناهأما الفصل الثالث 
تعريفها كمسالكها كمصاعبها  نالعامل األساسي ُب مد كتقوية الركابط الثقافية، فذكر ككانت ا

رحلة اٜنج كالدكر الذم قاـ بو اٜنجيج ُب مد جسور التواصل الثقاُب على  ينكأصنافها مركز 
بٌن أقطار العامل اإلسبلمي ُب اٞنشرؽ كاٞنغرب كدكر مدينيت مكة كاٞندينة اٞننورة ُب ىذا 

، ككذلك اسة ظاىرة اجملاكرة اليت اعتاد اٞنغاربة القياـ هبا أماـ اٞنشاىد النبويةاٛنانب، كدر 
اٞنشرؽ ٥نو اٞنغرب  منُب طلب العلم، مع ذكر عينات من العلماء الذين ارٓنلوا  كالرحلة



 

 

خذ أل أك لتويل مناصب ُب الدكلة ككذلك من اٞنشرؽ إى اٞنغرب طلبا للعلم أك للتدريس أك 
  .ناظرةاإلجازة أك للم
لذكر أبرز مظاىر التواصل الثقاُب بٌن خإنة ىذا الباب كخص  الفصل الرابع ككاف 

ببلد اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ، كما خلفتو اللقاءات اٞنتكررة بٌن العلماء من تبادؿ 
للعلـو كالتصانيف، كما حدث بينهم من مناظرات كتبادؿ لئلجازات، ككذالك انتقاؿ 

 .ة، كاٞنذاىب الفقهية كالطرؽ الصوفية ك٧نط التعليم ُب اٞنؤسسات التعليميةالتيارات الفكري
 .كختمت الرسالة ِنإنة ىي عبارة عن استنتاجات عامة حوؿ موضوع البحث

كما دعمناه ّنجموعة من اٞنبلحق ىي عبارة عن نصوص للمراسبلت اليت ًب تبادٟنا 
رائط تتعلق باٜندكد السياسية للكيانات بٌن حكاـ دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كدكلة اٞنماليك، كخ

اٞنغاربية كالدكلة اٞنملوكية كخط الرحلة كأبرز مسالكها، كصور للمنشآت الثقافية اليت كانت 
 .قائمة باٜنواضر اٞنغربية كاٞنشرقية

 :كمن بٌن اٞنصادر اٞنستخدمة ُب البحث
الزركشي بن إبراىيم عبد اهلل ١نمد  أليب "تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية"  كتاب  -

، كتعرض فيو لتاريخ الدكلة اٞنوحدية اٞنؤمنية كتبله م1488/ھ 894كاف حيٌا سنة الذم  
بتاريخ الدكلة اٜنفصية إى عصره اعتبارا أف ىذه األخًنة ىي امتداد لؤلكى، كىو غين 

 .السياسية كذكر اٞننشآت الثقافية ثباألحدا
أليب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند " اخر الدولة الحفصيةاألدلة البينة النورانية في مف"كتاب  - 

، كىو خاص بذكر سبلطٌن بين حفص م1457/ھـ861الذم ألفو سنة  الشماعبن 
 .كاإلشادة بأعماٟنم السياسية كالعسكرية كالثقافية كمنجزاهتم العمرانية

رم ٞنؤلفو األمًن اٚناعيل بن األ٘نر النص" روضة النسرين في دولة بني مرين" كتاب   -
الذم كتبو خصيصا لذكر ملوؾ بين مرين ذكرا كركنولوجيا ٢نتصر، كما ذكر باٞنوازات مع 
ذلك ملوؾ تلمساف من بين عبد الواد لكنو كاف متحامبل عليهم كاصفا إياىم بأقبح 

 .األكصاؼ



 

 

للوزير الغرناطي لساف الدين بن اٝنطيب " اللمحة البدرية في الدولة النصرية"كتاب   -
كالذم أرخ فيو لتاريخ دكلة بين األ٘نر من قيامها إى غاية  (م1374/ھ 776:ت)السلما ي 

 .م14/القرف الثامن اٟنجرم 
البن خطاب اٞنرسي الذم كفد " فصل الخطاب في ترسيل أبي بكر بن خطاب"كتاب   -

من األندلس على تلمساف كصار الكاتب اٝناص لؤلمًن يغمراسن بن زياف كابنو أيب سعيد 
 .م13/ققو الدكتور أ٘ند عزاكم بعنواف اٞنغرب كاألندلس ُب القرف السابع عثماف، كقد ح

، أليب زكرياء ٪ني بن خلدكف "بغية الّرواد في ذكر الملوؾ من بني عبد الواد" كتاب -
  اٞنغرب    بإقليم  األٌكؿ للتعريف   ك ىو ُب جزأين، خٌصص ،(ـ1378/ھ780:ت)

نٌية ك ذكر سبلطينها حٌّت انتهاء الٌدكر األٌكؿ من تار٫نها،  األكسط كتار٫نو إى قياـ الٌدكلة الزيا
أٌما اٛنزء . كما احتول ىذا اٛنزء على تراجم مهٌمة للعلماء ال توجد ُب غًنه من اٞنصادر

نشاط سياسي كثقاُب،   من   ما شهدهالثا ي ك   موسى   خٌصص لعهد أيب ٌ٘نو فقد الثا ي 
كما قاـ الدكتور عبد اٜنميد حاجيات ، 1910-1903لفرد بل بٌن أقد نشر اٛنزأين معنا ك 

 .اٛنزء األٌكؿكنشر بتحقيق 
من عاصرىم ي أياـ العرب و العجم و البربر و الخبر فالعبر و ديواف المبتدأ و " كتاب -

خاٌصة اٛنزء  ،(ـ1406/ھ 808:ت)عبد الٌر٘نن بن خلدكف : ػل "من ذوي السلطاف األكبر
بيلة زناتة كفركعها بين مرين كبين عبد الواد كدكلتيهما و للحديث عن قالٌسابع الذم خٌصص

اىتم بذكر عبلقاهتا كما كتطور مسار٨نا السياسي، إضافة إى حديثو عن الدكلة اٜنفصية،
انفرد بإيراد الٌرسالة اٌليت بعث هبا السلطاف الزيا ي أيب ٘نو موسى األٌكؿ إى اٞنلك اٝنارجٌية، ك 

ر العبلقات الزيانٌية اٞنملوكية، كذكر بعض وكي ُب خضم تطوٌ الٌناصر ١نٌمد بن قبلككف اٞنمل
كما تكمن أ٨نية ىذا اٞنصدر . اٞنراسبلت كاٟندايا اليت تبادٟنا اٞنرينيوف كاٜنفصيوف كاٞنماليك

كيعد شهادة حية فيما ٫نص العبلقات  ألحداث ُب اٞنغرب كاٞنشرؽاعاصر قد ُب كوف مؤلٌفو 
اف اٞنملوكي الظاىر برقوؽ اٛنركسي الذم كفد عليو ابن اٜنفصية اٞنملوكية ُب عهد السلط

 "المقدمة"كتعد . خلدكف كأكرمو كراسل بسببو السلطاف اٜنفصي ُب مسائل شخصية
لمي للٌدكؿ كتاب العرب من اٞنصادر اٟناٌمة ٟنذه الٌدراسة لكوهنا تضٌم اٛنانب الثقاُب كالعل

 كالتعليم كتطورىا باٞنشرؽ كاٞنغرب،العلـو ىج اتعرض فيها ابن خلدكف ٞنناإلسبلمٌية عمومنا، ك 



 

 

 لكٌل من اإلقليمٌن خبلؿ القرف الثامن ٬نكن الباحث من اٞنقارنة بٌن اٞنستول الثقاُب ما
 .على كجو التحديد ـ14/اٟنجرم

بني  ؼالعقياف في بياف شر لوؾ تلمساف مقتطف من نظم الّدر و تاريخ بني زياف م" -
 قد حٌققو  ١نمود ك ، (ـ1493/ھ 899:ت)بد اٛنليل التنسي أليب عبد اهلل ١نٌمد بن ع "زياف

تناكؿ فيو صاحبو األدكار التار٫نٌية للٌدكلة الزيانٌية منذ قيامها حٌّت ، ك 1985نشر سنة بوعياد ك 
قد اعتمد ُب تأليفو على اٞنؤرخٌن ين زياف كمنجزاهتم الثقافٌية، ك عهده، كما اىتم بذكر ملوؾ ب
كما تناكؿ   ،ف، لكٌنو أكرد أحداثا مل تذكرىا اٞنصادر األخرلالذين سبقوه، كًابين خلدك 

اٞنملوكية من خبلؿ ذكر اٟندية اليت بعث هبا أبو زياف ١نٌمد بن أيب ٘نو  –العبلقات الزيانية 
 .إى اٞنلك الظٌاىر برقوؽ أٌكؿ ملوؾ اٛنراكسة ّنصر

أليب عبد اهلل  "المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن موالنا أبي الحسن"كتاب -
قد اشتمل على معلومات ك  ،(م1379/ھ 781:ت)١نٌمد بن مرزكؽ اٝنطيب التلمسا ي 

، كما تكمن أ٨نيتو ُب األكسط كاألقصى ُب عهد اٞنرينيٌن ٌنٔنٌص اٛنانب الثقاُب للمغرب
ؽ خاٌصة ابن مرزك بالرتٗنة لعلماء أسرة اٞنرازقة ك سوس بغًنا اٌليت اعتنت يماريا خ ةمقٌدمة احملقق

ت الثقافٌية بٌن اٞنغرب اٝنطيب، اٌلذم يعٌد من أبرز النماذج اٌليت تتجلى من خبلٟنا العبلقا
البن مرزكؽ الذم تعرض " المناقب المرزوقية" إضافة إى كتابو . اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ

فيو إى أسرة اٞنرازقة كتار٫نها كترجم إلفرادىا من العلماء كشيوخهم، كاستخلصنا منو اٛنو 
 طلعاـ للحياة الثقافية بتلمساف كاٞنغرب اإلسبلمي عموما إضافة إى إشارات إى الركابا

 .الثقافية كالركحية لعلماء أسرة اٞنرازقة مع نظرائهم من اٞنصريٌن كاٜنجازيٌن
     لؤلمًن اٞنملوكي ركن الٌدين بيربس اٞننصورم الٌدكادار،  "زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة" -
شارؾ ُب األحداث السياسٌية ، ككاف أحد كبار األمراء اٞنماليك ك (م1324/ھ 725:ت)

يعٌد كتابو زبدة الفكرة من أدٌؽ اٞنصادر التار٫نٌية كما كاف من العلماء البارزين، ك   لعصره،
يشتمل ُب جاؤكا بعده، ك  للفرتة اٞندركسة، كقد اعتمد عليو الكثًن   من اٞنؤرخٌن   الذين 

 709إى  م1217/ھ 656ن طرؼ زبيدة ١نمد عطا على الفرتة ما بٌن جزئو التاسع احملٌقق م
 ما جرل فيها من أحداث ك  بطريقة اٜنوليات، حيث   عاِب   كٌل   سنة   م1309/ھ

بًنة من الٌرسائل كالوثائق ضٌمنو ٗنلة كمنجزات ثقافٌية، ك اقتصاديٌة كاجتماعٌية ك سياسٌية ك 



 

 

باقي الٌدكؿ اجملاكرة، كما اعتىن بذكر اٞنغرب ك د ببلاٞنملوكية، كتعٌرض للعبلقات بٌن مصر ك 
 .كفيات أشهر العلماء بشكل ٢نتصر ُب هناية كٌل سنة 

لتقي   الٌدين أيب   العٌباس   أ٘ند  بن   علي    "كتاب السلوؾ لمعرفة دوؿ الملوؾ" -
 قد كاف من  ضمن   كتاب   اإلنشاء،   كما  ، ك (م1442/ھ 845:ت)       اٞنقريزم 

يعٌد كتاب السلوؾ من أىم اٞنصادر اٞنملوكية ك قد رتٌبو د مناصب  القضاء كاٜنسبة، ك تقلٌ 
-1181/ھ 844 -577 بٌنلفرتة اٞنمتٌدة لفيو  الٌسنٌن ُب عٌدة أجزاء كأقساـ، كأرخعلى 

رغم ذلك مل يهمل ذكر بعض اٞننجزات الثقافٌية كرٌكز على األحداث السياسٌية، ك  ،م1440
المواعظ و االعتبار بذكر ": كما  يعد كتابو . كما ترجم لبعض العلماءلسبلطٌن اٞنماليك  

اٞنصدر األساسي الذم اعتمدناه ُب  "الخطط و اآلثار المعروؼ بالخطط المقريزية
حيث يعٌد ىذا الكتاب   سجبلٌ    ،التعريف باٞنؤٌسسات التعليمية اٞنصرية ُب عصر اٞنماليك

اإلدارية الصناعية كاٞنالية ك غرافية كأحواٟنا  الزراعية ك شامبل   ٝنطط   مصر   العمرانية كاٛن
 .فضبل عن الثقافية، كما ترجم فيو صاحبو جملموعة من السبلطٌن اٞنماليك

ىو ، ك (م1451/ھ 855:ت)لبدر الٌدين العيين  "عقد الجماف في تاريخ أىل الّزماف" -
لعصر يت خٌصصها   صاحبها   تاريخ كبًن، لكن اٌلذم يهمنا منو األجزاء الثبلثة األكى الٌ 

 .منشورة، ك فيها ذكر الوقائع التار٫نية باالستناد إى اٞنصادر اليت سبقتواٞنماليك كىي ١نٌققة ك 
، أليب احملاسن يوسف بن تغرم بردم "النجـو الّزاىرة في ملوؾ مصر والقاىرة" -
ية ّنصر، ما ، اٌلذم كاف أبوه من ٗنلة الشخصيات السياس(م1469/ھ 874:ت)كي باألتا

، كيقع ىذا الكتاب ُب عٌدة أجزاء كفيو تناكؿ ساعده على التعرؼ على الوقائع بشكل دقيق
خٌصص لتاريخ ك  م1453/ھ 857القاىرة منذ الفتح اإلسبلمي حٌّت سنة اٞنؤٌلف تاريخ مصر ك 

ما جرل ُب عهده من ٖنانية أجزاء كاملة من كتابو، كتناكؿ سًنة كٌل سلطاف ك  اٞنماليك
جم للكثًن من العلماء كما تر  ختم كٌل سًنة ّنلٌخص،ثقافٌية ك ث سياسٌية كمنجزات أحدا

 .اٞنغاربة، كانفرد بذكر مقياس فيضاف هنر النيل كٌل سنة مٌتبعنا طريقة اٜنولياتاٞنشارقة ك 
أليب العٌباس شهاب الٌدين أ٘ند بن عبد الوىاب بن  "نهاية األرب في فنوف األدب" -

قد كاف أحد رجاؿ السلطاف الٌناصر   ١نمد بن   ك ، (م1332/ھ 732:ت)أ٘ند الٌنويرم 
٠نلدا هبا  31كما اشتهر ّنوسوعتو هناية األرب اٌليت بلغت  قبلككف، كتوى نظارة اٛنيش،



 

 

ىو التاريخ اٌلذم خٌصصت لو سة أبواب، أطوٟنا الفٌن اٝنامس ك كٌل فٌن بو ٙنٙنسة فنوف، ك 
 األجزاء األخًنة منو تاريخ اٞنماليك مفصبلن كما عقدقسما ىامنا من  كتابو كقد تناكؿ ُب 

ٞننجزات مل يكفي باألحداث السياسٌية بل أكرد الكثًن من اللظاىر بيربس جزءنا خاصنا بو، ك 
 .تراجم بعض العلماءالثقافٌية ك 

 821:ت)أليب العبٌاس أ٘ند بن علي القلقشندم  "األعشى في صناعة اإلنشا صبح" -
خ مصر خبلؿ ا الكتاب موسوعة ك من أىم ما كتب بالعربٌية عن تاريكيعترب ىذ ،(م1418/ھ

أٌف كاتبو اشتغل بديواف اإلنشاء لفرتة طويلة، ما مكٌنو من اإلطبلع عصر اٞنماليك، خاصة ك 
على الوثائق الٌرٚنٌية كاٞنراسبلت اٞنملوكٌية اٌليت قاـ بتوثيقها ُب موسوعتو، كما سٌجل لنا مواقع 

كر اعتىن بذ العلمٌية، ك الثقافية ك مالك اإلسبلمٌية كأحواٟنا العاٌمة  ّنا   فيها  البلداف كاٞناٞندف ك 
األىم من ى معا ي اٞنصطلحات اٞنملوكٌية، ك أفادنا ُب التعرؼ علاٞنؤٌسسات التعليمٌية ّنصر، ك 

اٞنماليك كاٞنغرب  طٌنسبل ًب تبادٟنا بٌناليت نصوص الرسائل  تفرد بإيراد الكثًن منذلك أنٌو 
 .سبلمياإل
ٛنبلؿ الٌدين عبد الٌر٘نن السيوطي  "القاىرةفي أخبار مصر و حسن المحاضرة " -
 عصره، ، كقد ٗنع فيو تاريخ مصر ملٌخصا منذ بداية   اٝنليفة   حٌّت (م1505/ھ 911:ت)

ؤٌسسات ذكر نبذة من تاريخ اٞناز لؤلعبلـ كالعلماء اٞنصريٌن ك لو بإ٩نكأفادنا ُب كونو ترجم ك 
اٌلذم أكرد  "تاريخ الخلفاء"ىو إضافة إى كتاب آخر لو ك . ٞندارسامن اٞنساجد ك  التعليمٌية

بأحواؿ مصر ُب عهدىم ك عبلقة هبم ك فيو قائمة للخلفاء العٌباسيٌن بالقاىرة كعٌرؼ 
 .السبلطٌن هبم

/ ھ 930:ت)حملمد بن إياس اٛنركسي  اٜننفي  "بدائع الّزىور في وقائع الّدىور" -
ٕنٌكن من ٓنٌرم الٌدقة ُب مؤٌلفو اٌلذم خٌصصو غل بعٌدة كظائف سامية ك كقد اشت ،(م1523

لتاريخ مصر مرٌكزنا على الفرتة اٞنتأخرة من عصر اٞنماليك حّت سقوط دكلتهم، كقد رتٌبو على 
ذكر ، كضٌمنو تراجم السبلطٌن كاألعبلـ ك م1521/ھ 928سنة  األعواـ إى غايةالشهور ك 

 .اٞننجزات الثقافٌية



 

 

كىو  ،(م1372/ھ 774:ت)أليب الفداء إٚناعيل بن كثًن الٌدمشقي  "النهايةداية و الب" -
الفرتة اٞندركسة خاٌصة بقد اعتمدنا على األجزاء اٞنتعٌلقة عبارة عن تاريخ عاـ كمطٌوؿ، ك 

 .العلماء من ٢نتلف العامل اإلسبلميرٌابع عشر كفيها ترجم لؤلعبلـ ك الثالث عشر كال
أليب عبد اهلل ١نٌمد اٞنلييت  "العلماء بتلمسافر األولياء و كتاب البستاف في ذك" -

 ك ىو عبارة عن تراجم ،(م1611/ھ 1025كاف حٌيا سنة )التلمسا ي اٞنعركؼ بابن مرمي 
اٞنشارقة بنوع من التفصيل اٌلذم ذكر فيو لعلماء تلمساف كاٞنغرب األكسط كبعض اٞنغاربة ك 

 .مؤلفاتوة ك لو كتبلميذه كرحبلتو العلميٌ شيوخ اٞنرتجم 
، أليب العبٌاس أ٘ند بن أ٘ند اٞنعركؼ ببابا  التنبكيت "كتاب نيل االبتهاج بتطريز الّديباج" -
قد ٞنشرؽ تراجم كافية، ك افيو لعلماء اٞنغرب كاألندلس ك  ، اٌلذم ترجم(ـ1624/ھ 1032:ت)

بن  لربىاف الدين بن علي "الّديباج المّذىب في معرفة أعياف المذىب"طبع على ىامش 
اٌلذم خٌصص لرتاجم علماء اٞنالكية بدءنا ك  ،(م1397/ھ 799:ت)١نٌمد بن فرحوف اليعمرم 

 .باإلماـ مالك حٌّت عصر اٞنؤٌلف
، "نفح الطيب من غصن األندلس الّرطيب و ذكر وزيرىا لساف الّدين بن الخطيب" -

بارة عن ىو عك  ،(ـ1631/ھ 1041:ت)أليب العٌباس أ٘ند بن ١نٌمد اٞنقٌرم التلمسا ي 
من خبلٟنا إى رحبلهتم ٥نو مصر تعٌرض عة تراجم ألدباء كفقهاء اٞنغرب كاألندلس، ك موسو 

 . تبلميذىمكأخذكا عنهم كذىكىر مصنفاهتم ك من التػىقىٍوهي من نظرائهم ىناؾ كالشاـ كاٜنجاز ك 
جم ترافيو حملمد بن ١نمد ٢نلوؼ اٞنالكي، ك " شجرة الّنور الزّكّية في طبقات المالكّية" -

 .اإلسبلمياٞنغرب لعلماء اٞنالكٌية من مصر كالشاـ كاٜنجاز ك 
أليب  "عنواف الّدراية فيمن عرؼ من العلماء في المائة السابعة ببجاية"إضافة إى كتاب 

تعريف الخلف برجاؿ "كتاب ، ك  (م1307/ھ 704:ت)العٌباس أ٘ند بن أ٘ند الغربيين 
 .أليب القاسم اٜنفناكم "الّسلف

تابكي أليب احملاسن يوسف بن تغرم بردم األ "المستوفى بعد الوافيلصافي و المنهل ا" -
 2500فيو تراجم ألكثر من صاحب الٌنجـو الزٌاىرة، كيتكٌوف من عٌدة أجزاء ١نٌققة، ك 

مرتبا على  كأديب كمتصٌوؼ كطبيب كشاعر، قاضشخصٌية بٌن سلطاف كأمًن كخليفة ك 
 .اٜنركؼ



 

 

 852:ت)للحافظ ابن حجر العسقبل ي  "ائة الثامنةالّدرر الكامنة في أعياف الم" -
رجاؿ القرف الثامن ا اٞنؤٌلف لرتاجم مشاىًن علماء ك ُب عٌدة أجزاء خٌصصه، (م1449/ھ

 .مرتبا على حركؼ اٞنعجم م14)اٟنجرم 
 ،(م1498/ھ 902:ت)لشمس الٌدين الٌسخاكم  "الضوء الالمع ألىل القرف التاسع" -
من   م15/ فيو ٗنع تراجم مشاىًن القرف التاسع  اٟنجرمكامنة، ك و تكملة لكتاب الٌدرر الىك 

كاألمراء من اٞنشرؽ كاٞنغرب كرتٌبو  اٞنلوؾكالٌركاة كاألدباء كالشعراء كاٝنلفاء ك العلماء كالقضاة 
ىو يكتسي أ٨نٌية كبًنة سول ما ٤نده من بعض التحامل على بعض على حركؼ اٞنعجم، ك 
 .اٞنرتٗنٌن ٟنم من العلماء 

ُب ( م1678/ھ 1089:ت)البن العماد اٜننبلي  "شذرات الّذىب في أخبار من ذىب" -
ٖنانية أجزاء، ترجم فيو للعلماء ك اٜنٌكاـ عرب العصور اإلسبلمية حّت القرف العاشر 

 .م16/اٟنجرم
ُب  (م1834/ھ 1250:ت)للٌشوكا ي    "البدر الطّالع بمحاسن من بعد القرف الّسابع" -

 .اٞنغرب من القرف الٌسابع حٌّت عصر اٞنؤٌلفل على تراجم ألعبلـ اٞنشرؽ ك احتو جزأين، كقد 
 764:ت)ٝنليل بن أيبك الٌصفدم  "نكت العمياف في نكت العمياف"إضافة إى كتاب 

 .كليكبعض الكتب اٜنديثة كاألعبلـ للزر  ،(م1362/ھ
كىو   (م1286/ھـ685ت )البن سعيد اٞنغريب " النفحة المسكية في الرحلة المكية"-

 .من الرحالٌن اٞنغاربة األكائل الذين زاركا اٜنجاز زمن اٞنماليك
حملمد " ملء العيبة بما جمع بطوؿ الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" -

دكف فيها تراجم من لقيهم ُب رحلتو إى  (م1321/ھـ721ت)بن عمر بن رشيد السبيت 
اء كاألدباء ُب اٞندف اٞنشرقية، كأكضح طرؽ التعليم اليت  اٜنجاز من العلماء كاٜنفاظ كالفقه

كانت متبعة آنذاؾ، كالربنامج الدراسي الذم كاف سائدا، كالكتب اليت أجيز فيها، فضبل عن 
 .ذكر أماكن التحصيل العلمي من اٞندارس كاٞنساجد كبيوت الفقهاء

كصف فيو البلداف اليت  ،(فاة٠نهوؿ تاريخ اٞنولد كالو ) مد العبدرمحمل "الرحلة المغربية"  -
زارىا ُب اٞنغرب كاٞنشرؽ كأحواؿ ساكنيها بشكل من اٞنوضوعية كدكف مبالغة، كلفت انتباىو 

 .قلة إقباؿ أىل اٞندف على العلم



 

 

، (م1329/ھـ730 ت)لقاسم بن يوسف التجييب السبيت ل "مستفاد الرحلة واالغتراب" -
لماء الذين أخذ عنهم، كما صنف كتاب           ٓندث فيو عن القاىرة كجدة كمكة كتراجم الع

كىو عبارة عن تراجم مستخلصة من الكتاب األكؿ، كاعتىن ُب الرحلة بتدكين " البرنامج"
اٞنشاىدات اٛنغرافية كالعمرانية كضبط أٚناء اٞندف كفيها إشارات سياسية كاقتصادية 

لة مكة اٞنكرمة الدينية كالعلمية كاجتماعية كثًنة ، كما أعطى كصفا دقيقا للمسجد اٜنراـ كحا
 .كالعمرانية

تبها لنفسو اليت ىي عبارة عن سًنة ذاتية كلعبد الٌر٘نن بن خلدكف ك  "رحلة ابن خلدوف" -
فيها باٞنغرب كاألندلس  عملض ألحواؿ الٌدكؿ اٌليت مٌر هبا ك تعرٌ كعٌرؼ فيها بشيوخو، ك 

 .مصربادلة بٌن ملوؾ اٞنغرب ك كانت مت  اٟندايا اٌليتكمصر، كالعبلقات فيها بينها ك 
الرتاحم لعبد بالٌركض الباسم ُب أخبار العمر ك اٞنعركفة  "رحلة عبد الباسط بن خليل" -

، ك قد نشر اٛنزء اٝناص بببلد اٞنغرب (م1514/ھ 920:ت)الباسط بن خليل اٞنصرم 
العريب ُب  اٞنستشرؽ الفرنسي ركبرت بركنشفك مرتٗنا ك ١نٌققا بالفرنسٌية إضافة إى الٌنص 

كتعٌد ىذه الٌرحلة سجبٌل ىاما لرٌحالة مصرم زار اٞنغرب . بباريس 1936كتاب رحلتاف سنة 
ف كىراى مٌدة بتونس كاٛنزائر كتلمساف ك ، حٌن قضـ15/ھ 9         خبلؿ القرف اإلسبلمي

 كصفاتبادؿ اٞنعارؼ معهم، كما قٌدـ لنا   ُب  رحلتو  كاألندلس مٌكنتو من االلتقاء بالعلماء ك 
 .الثقافٌية عمومناللحياة السياسٌية كالتجاريٌة كاالجتماعٌية ك 

تمهيد  الطالب ومنتهى الّراغب إلى أعلى المنازؿ "اٞنسماة  "رحلة القلصادي" -
 891:ت) مد القرشي البسطي اٞنعركؼ  بالقلصادمأليب اٜنسن علي بن ١ن "والمناقب

ىا القلصادم لشيوخو الذين أخذ عنهم كتكمن أ٨نيتها ُب الرتاجم اٌليت أكرد، (م1486/ھ
 .كمصر اإلسبلميباٞنغرب 

عجائب األسفار حملٌمد بن فة الٌنظٌار ُب غرائب األمصار ك اٞنسماة ٓن "رحلة ابن بطوطة" -
 األحداثكىي رحلة حافلة باٞنشاىدات ك  ،(م1373/ھ 776:ت)عبد اهلل الٌلواٌب الطنجي 

فضبل عن السياسية كاالقتصادية الثقافٌية   ياة  التار٫نٌية، كما تضٌمنت كصفنا  ٞنظاىر اٜن
 .الببلد اٞنشرقٌية عمومنايت زارىا ابن بطوطة خاٌصة مصر ك االجتماعية لؤلقطار الٌ ك 



 

 

وع استعنٌا ّنجموعة من اٞنراجع كالٌدراسات تكملة ٞنا أكردتو اٞنصادر حوؿ اٞنوضك   
أك دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي  تاريخاٜنديثة   اٞننشورة كغًن اٞننشورة، كىي  متخٌصصة   ُب  

 :من تلك اٞنراجعالدكلة اٞنملوكية سياسيا كثقافٌيا، ك 
للمؤرخ اٞنغريب ١نمد اٞننو ي، كىو سجل ألحداث " ورقات عن حضارة المرينيين" كتاب   -

حملمد العركسي " السلطنة الحفصية" الدكلة اٞنرينية سياسيا كثقافيا ّننهج أكاد٬ني، ككتاب 
دراسة كافية عن األحواؿ السياسية اليت شهدىا اٞنغرب األدىن خبلؿ الفرتة اٞنطوم، كىو 

قبيلة " ليوسف شكرم فرحات، ككتاب " غرناطة في ظل بني األحمر"اٞندركسة، ككتاب 
دراسة في دورىا ( م31-م32/هـ 9 -هـ 6)زواوة بالمغرب األوسط ما بين القرنين 

و من الكتب األكاد٬نية الغنية باألحداث للدكتور مفتاح خلفات، كى" السياسي والحضاري
السياسية كالثقافية اليت شهدهتا منطقة اٞنغرب األكسط كاألدىن مع عناية خاصة بدكر علماء 

 .ىذه القبيلة اٞنغربية ُب ببلد مصر كالشاـ
لؤلستاذ الدكتور عبد اٜنميد حاجيات، "أبو حمو موسى الزياني حياتو وآثاره"كتاب   
حملٌمد بن عمرك " الروابط الثقافّية بين الجزائر والخارج"ك  "بر العصورتلمساف ع"كتايب ك 

نظم الحكم "كتاب لعبد العزيز فيبليل، ك " تلمساف في العهد الزياني "ك          الٌطمار، 
في عهد الّدولة الزيانية "لبوزيا ي الدراجي ككتاب " في دولة بني عبد الواد الزيانية

الجزائر في "كتاب بلعريب، ك  خالدلؤلستاذ الدكتور ل حضاريةيغمراسن دراسة تاريخّية و 
للشيخ   "تاريخ الجزائر العاـ"كتاب ك   جملموعة من اٞنؤلفٌن "التاريخ العهد اإلسالمي

لعمار " الجزائريوف في البلداف العربّية و اإلسالمّيةالعلماء "العبلمة عبد الٌر٘نن اٛنيبليل، ك
بأجزائو  "م9/31لعلـو بالغرب المسلم حتى القرف مدخل إلى تاريخ ا" ىبلؿ، ككتاب 

 .الثبلثة إلبراىيم حركات
ُب عرض     إٌف نظرة نقدية إى ماٌدة اٞنوضوع تبٌن لنا مدل   تفاكت اٞنصادر       

كحاكلت استثمار ىذه اٞنادة قدر اإلمكاف،  اٌليت ٔندـ موضوع البحث،اٞنعلومات كاألفكار ك 
استنتاج ذلك من خبلؿ تراجم العلماء  اٞنتوفرة ُب   ثقافية إىكٛنأت فيما ٫نص الركابط ال

ٞنشرؽ الطلبة   من  اٞنغرب إى ارتاجم، كمن خبلؿ رحبلت اٜنجيج ك كتب  الطبقات   كال
 .اٞندكنة ُب كتب الٌرحبلتأك من اٞنشرؽ إى اٞنغرب ك 



 

 

 :كأىم ما أمكن التوصل إليو من نتائج من خبلؿ ىذا البحث

دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ ُب عصر اٞنماليك ىي تواصل أف العبلقات بٌن 
لذلك الرتابط التار٫ني الذم مشل األقطار اإلسبلمية منذ الفتح اإلسبلمي بعدما صار الدين 

 .كاحدا كاٝنطر مشرتكا كاٞنصًن كاحدا
ككاف سقوط دكلة اٞنوحدين باٞنغرب اإلسبلمي ُب النصف األكؿ من القرف السابع 

ببلد اٞنغرب، فظهرت كل أقطار ـ إيذانا بانقسامات سياسية كفوضى مشلت  13/اٟنجرم
دكؿ مستقلة ىي الدكلة اٜنفصية ُب اٞنغرب األدىن كدكلة بين عبد الواد الزيانية باٞنغرب 
األكسط كدكلة بين مرين باٞنغرب األقصى كالدكلة النصرية ّنا تبقى للمسلمٌن ُب اٛنزء اٛننويب 

لس، فضبل عن بعض اإلمارات الصغًنة مثل إمارة سبتة مشاؿ اٞنغرب من شبو جزيرة األند
 .األقصى، كإمارة سكسيوة قرب مراكش

ىذا الرتدم كاالنقساـ السياسي قد كلد صراعا داخليا مستمرا بٌن القبائل اليت كانت 
تسعى إى الزعامة كتأسيس اإلمارات، ككانت الدكلة الزيانية ُب كسط ىذا الصراع ما جعلها 

تفي من الوجود ُب كثًن من األحياف، أما الدكلتاف اٜنفصية كاٞنرينية فكانتا من القوة ما ٔن
مكنهما من إعبلف اٝنبلفة بالنسبة لسبلطٌن تونس، كتزعم اٛنهاد ُب األندلس كالسعي إى 

 . توحيد اٞنغرب اإلسبلمي ٓنت راية كاحدة بالنسبة لسبلطٌن فاس
لة اٞنماليك اليت تزعمت اٜنرب ضد النصارل أما باٞنشرؽ اإلسبلمي فقد برزت دك 

كاٞنغوؿ، كاستحقت بكل جدارة لقب أقول دكلة ُب العامل اإلسبلمي خبلؿ القرف السابع 
، كما ًب نقل مقر اٝنبلفة العباسية إى القاىرة عاصمة اٞنماليك م14-13/كالثامن اٟنجريٌن
 .بعد سقوط بغداد

اٞنملوكية بعبلقات دبلوماسية، كمل تتوقف كارتبطت دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي مع الدكلة 
، ككانت مواضيعها ٢نتلفة بٌن م15-13/ھـ9-7اٞنراسبلت طيلة الفرتة اٞنمتدة بٌن القرنٌن 

 .هتنئة أك طلب كساطة أك دعم كتدخل، أك توصية باٜنجيج
ماليك كٞنا كانت الدكلتاف اٜنفصية كاٞنرينية ٨نا األكثر تأثًنا باٞنغرب اإلسبلمي فقد اعتىن اٞن

بالتواصل السياسي معهما على خبلؼ الزيانيٌن الذين مل تسجل لنا  اٞنصادر الكثًن من 
 .اٞنراسبلت الصادرة عن ديواف إنشائهم إى اٞنماليك



 

 

أما بنو نصر فقد كاف ىدفهم من التواصل مع اٞنماليك ىو طلب الدعم اٞنادم 
 .كالعسكرم من أجل ٔنليصهم من اٝنطر النصرا ي

 القرفية الثقافية نسجل أف اٞنغرب اإلسبلمي شهد خبلؿ الفرتة اٞنمتدة من كمن الناح

، نشاطا ثقافيا ملحوظا ميزه اىتماـ السبلطٌن بالعلم كالعلماء كتقرهبم م15 -13/ھـ9 -7
ألىل الثقافة من ٢نتلف األقطار كاستقدامهم إى العواصم لتدعيم اٟنيئة العلمية  كإفادة 

إنشاء اٞنؤسسات التعليمية تبعا لذلك من مساجد كمدارس ُب  الطلبة، كما ازدىرت حركة
٢نتلف اٞندف اٞنغربية، كقد ٔنرج من ىذه اٞنؤسسات الكثًن من العلماء الذين ذاع صيتهم 

 .باٞنغرب كاٞنشرؽ ُب ٢نتلف العلـو الدينية كاإلنسانية كاالجتماعية كالعقلية
ز الثقاُب كالعلمي األكؿ ُب العامل أما باٞنشرؽ فكانت عاصمة اٞنماليك القاىرة اٞنرك 

اإلسبلمي، ما جعلها مقصدا للطلبة من ٢نتلف البلداف اإلسبلمية، كقد اىتم السبلطٌن 
اٞنماليك باٞننجزات العلمية، فأكثركا من إنشاء اٞنساجد كاٞندارس كاٝنوانق كالبيمارستانات، 

ت طاقم يسًنىا كفق كاليت كانت تؤدم عدة كظائف خاصة التعليم، ككاف ٟنذه اٞنؤسسا
شركط معينة ككانت تنفق عليها األمواؿ بسخاء نظرا لوفرة اٞنداخيل اٞنالية من عائدات 
التجارة الدكلية كْنارة العبور، ذلك ما مكن الطلبة من التفرغ التاـ للعلم كاالستفادة من 

 .أعبلـ العلماء اٞنصريٌن ُب شّت العلـو النقلية كالعقلية
ف االزدىار الثقاُب باٞنغرب اإلسبلمي كاٞنشرؽ كاف متوازيا خاصة كالذم ٬نكن قولو أ 

، ما جعل من عواصم دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي تونس م14/خبلؿ القرف الثامن اٟنجرم
 .كتلمساف كفاس مراكز جذب ثقاُب

كما توطدت العبلقات بشكل أكرب عن طريق الرحلة بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، كقد كانت 
رحلة اٜنج من الفرص الثمينة اليت توفرت لطبلب اٞنغرب اإلسبلمي الرحلة ُب طلب العلم ك 

كمكنتهم من لقاء اٞنشايخ كالعلماء كنسج العبلقات فيما بينهم، كأتاحت ٟنم فرصة االطبلع 
 .على علـو كمناىج اٞنشارقة

ىذا كأتاح توفر مصر على بعض اٞننشآت اليت خصصت للمغاربة على أراضيها، خاصة 
اٛنامع األزىر، من التفرغ لطلب العلم ُب جو ميزه كجود عدة طلبة من عدة ركاؽ اٞنغاربة ب

 .أقطار إسبلمية ُب مكاف كاحد ما سهل عملية التواصل الثقاُب كالتبادؿ العلمي



 

 

كما ساىم العلماء الذين ارٓنلوا من اٞنغرب اإلسبلمي إى مصر كالشاـ كاٜنجاز، أك 
سبلمي ُب نسج عبلقات قوية مع بعضهم البعض ُب الذين ارٓنلوا من اٞنشرؽ إى اٞنغرب اإل

اٞنؤسسات التعليمية اليت انتشرت باٞندف اٞنملوكية خاصة القاىرة كدمشق كالقدس كمكة 
 .كاٞندينة

لقد أنتج االتصاؿ الثقاُب بٌن اٞنغاربة كاٞنشارقة عدة مظاىر كآثار ُب اٛنوانب الدينية 
ما ألقت العبلقات الثقافية بظبلٟنا على اٜنياة ك. كالركحية كالعلمية، فانتشر اٞنذىب السين

الركحية، فعم التصوؼ القطرين، كأصبح من مظاىر اٜنياة الدينية، كانتشرت تعاليم الطرؽ 
الصوفية اليت بدأت تظهر ّنصر كانتقلت إى اٞنغرب اإلسبلمي عن طريق الرحلة بٌن البلدين، 

 .خاصة الطريقة الشاذلية
لنصيب األكفر فيما ٫نص العبلقات الثقافية بٌن اٞنغرب كاٞنشرؽ، كنالت اٛنوانب العلمية ا

حيث كاف التأثر كالتأثًن متبادال بٌن العلماء ُب مناىج كأساليب التعليم، كما تبادلوا الكتب 
ككانت اٞنناظرات العلمية من أبرز . كاٞنصنفات الّت أصبحت من اٞنقررات الدراسية بالبلدين

ٟنا الركابط الثقافية، حيث أتاحت الفرصة لتقييم اٞنستول العلمي اٞنظاىر اليت ْنلت من خبل
 . لعلماء البلدين

إف التواصل السياسي كالثقاُب بٌن دكؿ اٞنغرب اإلسبلمي كببلد اٞنشرؽ، كاف لو أبعاد 
إ٩نابية، حيث توطدت ركح التعاكف كالتقارب ُب كجهات النظر حوؿ القضايا اٞنصًنية 

بلت الدبلوماسية بٌن السبلطٌن، كمن جهة أخرل استفاد أىل اٞنشرتكة من خبلؿ اٞنراس
العلم كالثقافة من إنتاج بعضهم البعض ُب عملية أخذ كعطاء علمي، كساىم ذلك ُب 

 . تشكيل معامل الوحدة اإلسبلمية بٌن البلداف اإلسبلمية
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 :ملخصال

 دوؿ بين الثقافية والروابط السياسية العالقات تطوربالبحث في  الدراسة ىذه تهتم 
 على وتركز.  ـ31-31/ػى9-7 القرنين خالؿ المماليك ودوؿ اإلسالمي المغرب

وبالد  اإلسالمي المغرب بين والحجيج العلماء ورحالت الدبلوماسية المراسالت
 . المشرؽ

 :المفتاحية الكلمات

 -الدبلوماسية  المراسالت -السياسية  العالقات -المماليك  - اإلسالمي المغرب
 .الرحلة

 
Résumé:  

Cette étude porte sur le suivi du développement des relations 

politiques et les liens culturels entre les pays islamiques du Maghreb et de 

l'état mamelouk au cours des 7-9 siècles AH / 13-15. Et se concentrer sur 

la correspondance et les voyages des savants et des pèlerins entre le 

Maghreb islamique et Orient. 

Mots-clés: 

Maghreb islamique - les relations politiques - la correspondance 

diplomatique  - voyage scientifique - les Mamelouks. 

 

 

Summary: 

This study is concerned with tracking the development of political 

relations and cultural ties between the Islamic countries of the Maghreb 

and the Mamluk state during the 7-9 centuries AH / 13-15.And focus on 

diplomatic correspondence and trips scholars and pilgrims between the 

Islamic Maghreb and Orient. 

Keywords: 

Islamic Maghreb - political relations -diplomatic correspondence - the 

Scientific journey- the Mamluks. 
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