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 مبحث متهيدي

 مقدمة
 ة واللال  لى  شرر  المرلىين لديد ا و ولىد  الحمد هلل رب العالمين والصال

 ,آله وصحبه شجمعين وبعد 
بهدا ارتباطداو وقاقداو إن لأل دلس مكا ة ف  قىوب الملىمين ولقوله , فقد ارتبطدوا ف
الفتددر ة راجددإ ىلدد  تبددا  ه ولعدده هدد ا ا ر 29زيدداد لددا دخىوهددا لىدد  يددد طددار  بددن م دد  

وفد  تىد   ,قما اة قدرون مدن الزمدانوزت الت  قضاها الملىمون باأل دلس, والت  تجا
د وشقداموا صدروحاو ردامخة مددن  ربولهدا حضدار ة ورقاداو, فد العدرب الملدىمون  اد  دالفتدر ة ر 
البيئدددددة اعدددددد شقدددددراو مدددددن آقدددددار المعرفدددددة المختىفدددددة, وم هدددددا األدب العربددددد  الددددد    شلدددددوان

   لددااداو لددألدب العربدد  فدد  المرددر  اعددد امتددد  األ دللدد األ دللدداة, ومددإ شن األدب 
جديددداو وتطددوراو مىحوفدداو فدد  الى ددة واألدب صدده, ى  ش دده شضددا  ىلي ددا ألهددو الم بددإ وا

  :"المقددر  محقدداو حي مددا قدداد لددن األ دددلس كددان , وقددد ددا صدددور ا كىمددا طالإ    يددقى  
جددددار  وهدددد  الحددددائز ة   ت  ارددددا هبددددار , وشن        جددددار  فضددددىها    بعبددددار ة, ومفو تتلدددد

 ( ) !؟     "قصب اللبا ف  شقطار الرر  وال رب
ازدهددداراو كبيدددراو فددد  ردددت  العىدددو  األ دللددد  لىددد  مدددر لصدددور   وقدددد ردددهد القطدددر

فدداقوا جمىددة مددن األدبدداع والرددعراع حيددب بددرز فادده  مىتهددا األدب,مددن جالتدد   والف ددون 
 فدد  "لىد  هد   الحقاقدة شن اطدالإ كتداب و قدراو, وحدا لمدن شراد شن اقدد  هيدره   فمداو 
 كر بددحيددب لطددر كتابدده مقددر  التىملددا   لى ,"هصددن األ دددلس الرطيددبالطيددب مددن 

كتدداب  فدد  "ة األ دددلس حتدد  قيدده حدددو جمىددة مددن الرخصدداات األدباددة ممددن شفىددته  
للدان الددين ابدن الخطيدب مدن لد   وكال  وزيرها طيب,ر األ دلس الالطيب من هصن 
عددة, الرفا ةاآلقدار األدبادد مددن و لد   رددتماد البتدداب لىد  جمىددة ؛ "اقدرش  فىدداس ببديددب

                                                        

دار صددددادر  -ىحلددددان لبدددداس /ت د/لىمقددددر  /ن هصددددن األ دددددلس الرطيددددب الطيددددب مدددد  فدددد (  )
 .811/5/29 /بيروت
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لىدد  جمىددة وافددر ة مددن الرخصدداات و رددتماله كدد ل   ,الم فددو  شو الم قددور لددواع م هددا

 .األدباة األ دللاة الت  لز شن يجود الزمان بمقىها
لىددد  مدددر وقدددد رددد ىت قضددداة األدب األ دللددد  بددداد كقيدددر مدددن األدبددداع والبتددداب 

شهدددده  شدب مدددد ه  ىلدددد العصددددور و لدددد    صددددرا  ال دددداس وخصوصدددداو شهدددده الم ددددرب 
 مدددن األدبددداع اكقيدددر  تدددراقه  األدبددد  الزاخدددر ممدددا دفدددإفهدددوره    ابددد ين وراعالمردددر  

  شلدد لمعالجددة هدد   القضدداة ومددن هددا ع ابددن بلددا  الدد    تددبلي الوالبتدداب ىلدد  
الجزيددددر ة الدددد   يبدددين فادددده تفدددو  شهدددده األ دددددلس شهددده خير ة فددد  محالددددن  الدددد " كتابددده

ب تدل  الر فدإن قمدر ة هد ا األدب العدا ": و بوهه  ف  ه ا الىون مدن الف دون حيدب اقدود
القصدد  ومددا زاد فد  شفق ددا األ دددلس ,......وترلدده, وشبادات تدد ف  وتفصددهرلدالة ت قددر 

ر وصدددفاع ال دددولين, قدددو  هددد  طيدددب مكالدددمدددن فرلدددان الف دددين وشئمدددة ىلددد  وقت دددا هددد ا 
 ومصددددادر, لعبددددوا بددددبطرا  البددددال  المرددددقا لعددددب الدددددج  بجفددددون , ول وبددددة مددددوارد هرجددددوا 

 ى  متابعددددة شهدددده الرددددر , يرجعددددون ىلدددد بددددوا ,ى  شن شهدددده هدددد ا األفددددا ش......المددددار  
فدد   مدد ه   لدد , وشخدد ت   ف دداف  , ......ىلدد  قتدداد رجددوا الحددديب  المعتدداد ةشخبدداره  
هي در ة لهد ا  ولصدر   بىدد وتتبدإ محالدن  ,  دهدر من حلد ات  بجمإ ما وجدت   فل  

 ( ) ......"هشهى   بدور  ن تبدوب شاألفا ال ري

هدده األ ددددلس خير ة شن يبصددر ش  الددد وضددإش دده شراد ببدددن بلددا  ال  اوواضدد  مددن كدد
لاس مقصدوراو لىد  شهده المردر , ومدن  اإلحلانوشن  ى تاجه شدبائه , ورولة بتفو  

 القعدالب صدور بكتابه ه ا شراد شن اعارض شديب المرر  شبدا م الواض  شن ابن بلا  
  ."محالن شهه العصر ف  الدهريتامة "صاحب 
ددد_  شحلدددوا مدددد  ىهمددداد المردددارقة الددد ين  التىملدددا   مدددن الم اربددده   ر وكدددان المق 

فد  القددا  لاللتدداد بالققافدة المردرقاة  وكان  ل  اإلهمداد"لىتراب األ دلل  والم رب  
للدددان الددددين ابدددن  ب  شن تجددددلدددفىضدددع  الققافدددة لامددده, وح المقدددر  شمدددا فددد  لصدددر 

                                                        

لج دة التدبلي  / /جامعدة القداهر ة . ت/ابدن بلدا  الرد تري  /الزخير ة فد  محالدن شهده الجزيدر ة  (  )
 .308/ ج/والترجمة
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ددن هددو فدد الخطيددب  ة بدده قالمرددار  مددن اعددر  الم ددرب واأل دددلس محتاجدداو ىلدد  وهددو م 
 ( )"شخبار  نواحدقه  ل

عدده  دددلس وخصوصدداو فدد  ممىبددة هر اطدددة القددرن القددامن الهجددر  فددد  األ وقددد ج 
طائفدددة مدددن لصدددر ال ضددد  وا زدهدددار وفاددده فهدددرت  بال لدددبة لجا دددب الفكدددر واألدب

األ دلل  ف  شلفد  لصدور  مقده شبابر المفكرين والرعراع ال ين شلادوا رولة األدب 
وهيددره  ممددن حفدده بهدد  ......بددن زمددر اابددن خاتمددة األ صددار  وابددن جددز , والددوزير 

 .دولة التفكير واألدب بآقاره ه ا العصر وزخرت 
 افددد  ة مطالعدددة ولدددو جدددزع قىيددده اكدددون بمقابدددة  مىحدددة فددد ومدددن قددد  وجددددت رهبدددة 

" ابدن الخطيدب"األ دللد  ألردهر شدبداع القدرن القدامن تطىع   لى  جا دب مدن األدب 
والد   , وممىبدة هر اطدة بخاصدة احته مكا ة لفامة ف  تاري  األ دلس بعامةال   
بددالوزار ة ولب دد  شبتددب البتدداب فدد  لىدد  الددره  مددن ا ردد ال  الرددديد :" فلدده لددنقدداد 

 (9)"شربعين يوماو 
ول واددة لفمدد , ومددن جا ددب آخددر فددإن لتددراب ابددن الخطيددب األدبدد  قامددة شدباددة 

 صددد  قددرن مدددن خددالد  وا جتمالادددةبجددالع الحادددا ة اللاالدداة فإ دده اعدددد مددرآ ة تعكدددس 
لددددكان بددددين  الددددداخى , والصددددراا الرومدددد  اإللددددالم , فهددددو صددددور ة لىصددددراا لزمددددانا

المري    فله, وهو شاضاو صور ة لىحاا ة المترفدة مدن األ دلس ش فله , وصور ة لىصراا 
ابدن الخطيدب الد   لدماها رحىدة  فد وقد بدا جزع من هد ا قصور وحدائا ومت زهات 

هيدر  شدب الدرحالت ل دد  مدإوهو كتداب امقده "  فاضة الجراب ف  لاللة ا هتراب "
 وما القامة المرجو ة من درالته؟ ابن الخطيب, فما ا اع   ه ا الىون من األدب؟

لدون مدن  هدوف: هشلطر فاما يىد  ىلمامدة قصدير ة لدن شدب الدرحالت وقمدر ة درالدت
مددا جددر  لدده مددن الددتمد موضددولاته مددن الددرحالت فاصددور فادده الباتددب  األدبدد ال قددر 

                                                        

 .61 /ال خير ة  بن بلا  (  )
لافد  . ت/للان الدين بن الخطيدب/لال شلماد األلال  فامن بواإ قبه ا حتال  من مىو  اإل( 9)

 .256/21 بيروت/بروف لاد
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بى دددة   شق ددداع رحىددة قدددا  بهدددا ألحدددد البىددددان واكتدددب فدددشحددداب ومدددا صدددادفه مدددن شمدددور 

 .خاصة
المختىفدددة فددد   لدددة كبيدددر ة مدددن البتابددداتوي ددددرج تحدددت الددد  شدب الدددرحالت مجمو 

شلدددددىوب الباتدددددب, ومددددد ه  البتابدددددة, وال دددددرض م هدددددا متعددددددد ة مدددددن حيدددددب   دددددوا         
هدد   البتابددات ترددتر  كىهددا فدد  ش هددا تصدد  رحىددة والجمهددور الدد   يتوجدده ىلادده لبددن 

 .ا رخص ما ىل  مكان ما للبب مابهاقو  
وقددددد  رددددر شدب الددددرحالت شلالدددداو لىدددد  شيددددد  الج ددددرافيين والملتبرددددفين الدددد ين 

لددو كددان خددارج لىادده ليددو ه  شو اصدده ىلدد  آ ا هدد  حتدد  اهتمددوا بتلددجيه كدده مددا تقددإ 
 .فة طا  المعقود ويدخه ف  باب الخرا

امدددة فددد  بددده لفالدددرحالت م ددد  القدددد , وكا دددت ل دددايته  وقدددد لدددر  العدددرب شدب 
ف اداو داخدالو فد  األدب ولداس لائر العصدور حتد  شصدب  فد  العصدر الحدديب ردكالو 

موضدددوله   رافادددة حادددة كمدددا كدددان مدددن قبددده, وقدددد ردددهد تطدددوراو فددد درالدددة تاريخادددة وج
 ( ) .بهاهد  م ه والى ة الت  اكتب وال
 
 :أما عن قيمة هذا اللون من األدب 

إل لددا اة مددن جعرافاددا العىددو  ام دداج  األدب حيددب تخددتىر فادده معفدد   زرشهددفهددو 
 .لن خىفاات واهتمامات الباتب الققافاةئ تاري  ىل  شدب وقصة وطر  شدب  ي بو 

ألن  ؛وا جتمالاددددةمددددن شهددد  المصدددادر الج رافاددددة والتاريخادددة وكتدددب الدددرحالت  
الحاددة, والتصددوير المبارددر, ممددا الددتق  المعىومددات والحقددائا مددن المردداهد ة الباتددب 

قد  فقدر ىالدرحالت لىمتاحقدا شدب  ف  الوقدت  اتده  و وملىاة, عة يجعه قراعتها ممت
باألقطددار  اهتمامدده ة المعرفاددة فحلددب لب دده شاضدداو يولددإ دائددر ة المتعددة ال ه اددة والفائددد

جددددير ة, الدددتوحيها مدددن  ى لدددا اةالتددد  يرحددده ىليهدددا لبدددر القدددراع ة, كمدددا يدددتىمس جوا دددب 
 داف  مدإ تي ممدا  ا المفيدد الرعوب, وقدد اقتدبس م هدتصرفات ال اس ولادات وتقاليد 

                                                        

 .5 ,ص211 /3  /القاهر ة . دار المعار /روق  ضي  /د. الرحالت: ي فر(  )
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لىدد  شدب الددرحالت  افدد  ة اطدده م هددا القددار   د  عددفدد  مجتمعدده, كدد ل  ا    ةالقددار القوابددت 

ب ر من خاللها  اع   .ىل  آفا  والعة وجديد ةالعال  و 
 
بحدددا لصدددر الرحىددة واللدددفر؛  فدددراو  د  عددا  ولىدد  الدددره  مددن شن العصدددر الحدددال   

جددزعاو مددن الحاددا ة بحيددب شصددب  اللددفر  تقلإلمكا اددات والتلددهاالت الهائىددة التدد  حددد
لىاده األوضدداا الرحىدة الحالادة بعكددس مدا كا دت  ادة لىرجده العداد  فقددد شصدبحتالعاد

وج دددرافيين ومكتردددفين لددد ل  األوائددده كدددا وا شدبددداع ومدددارخين  لدددةافددد  الماضددد , فالرح
لددن حادا ة الرددعوب التدد   ه اتولماقدداو لدن ا طبالدد جداعت كتابدداته  لددجالو وافاداو ودقاقدداو 

هدددا ع مهدد  ا جتمالاددة فكتابددات ولدداداته  وتقاليدددده  و فروهددا, ومفدداهر لددىوكه  زا
والتحىيدده, تىدد  المالمدد  لالاددة مددن القدددر ة لىدد  المالحفددة الدقاقددة تبردد  لددن درجددة 

 د        الخطيددب الدد   ل دد وهدد   بددن شيدددي ابددين  التدد الرحىددة  فدد  حدداود تىملددها  التدد 
هدو للدان الددين  من الهجدر  فمدنفد  القدرن القداشلف  رخصاة فهدرت فد  األ ددلس 

 ابن الخطيب؟
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 على حياة ابن اخلطيب ةإطالل
 وآثاره األدبية

                     

 املبحث األول
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 :الخطيب وآثاره األدبية التعريف بابن

دلس الم اقدب المتميدز فد  األ ددالعالمدة المتحىد  ببجمده الرددمائه وشفضده هدو الدوزير  
 .مراتب, لى  األلال  ورئاس شرباب الليو  واألقال ببرفإ المراق  وشلى  ال

 شبولبدداط  األ دللد    الىور  األصه, ال ر هللا بن لعيد اللىما  و بن لبد
    . بيهوزير مارخ شديب  هللا الرهير بىلان الدين بن الخطيب

ب ر اطدة التدد  ا تقىددت ىليهددا شلددرته,وفيها   و رددب 8 8  ,دهدد8 1ولدد بىورددة لددا 
فبعدد حففده لىقدرآن البدري  شلحقده بحىقدات لىمداع , فقد ل  د  شبدو  بتربيتده لته,تىق  درا

بددن   وطمحددت  فلدده لمعرفدة لىددو  األوائدده فىددز  احيدد, العربادة والدرالددات اإللددالماة 
بدددالعى  وال رددددا   حافىددددةحادددا ة  للدددان الدددددينعدددا  ف, يه شردددهر لىمائهددددا فددد  زم دددده هددد

الحجددداج  ابكدددر ة فمدددد  اللدددىطان شبدددتفتحدددت موهبتددده الردددعرية م وقدددد,والفكدددر   اللاالددد 
وتدوف  اللدىطان فخىفده اب ده , ق  و   ريالدة ديدوان البتدابفبلحقه بدواوي ه , ( )يول 
وا فدرد , ىلد  مرتبدة الدوزار ة     باهلل فزادت حفدو ة ابدن الخطيدب ل دد  ورفعده  (9)ال   

                                                        

يولدد  بددن ىلددماليه بددن فددرج األ صددار  الخزرجدد  لددابإ : هددو"  155ددد1 1" شبددو الحجدداج (  )
فد  صدبا  كقيدر الصدمت  كدان, بواإ لدالة مقتده شخاده و ,  سمىو  ب    صر ف  األ دل

واللددكون فىدد  امددارس ردديئا مددن شلمدداد الدولددة ى  بعددد شن تددوفرت لدده الح كددة والتجددارب فقددا  
وبي مددا كددان فددد  الملددجد العفددا  بحمدددراع , وباردددر بعددض الحددروب ب فلددده , ببلبدداع المىدد  

هر اطة لاجدا ف  الركعة األخير ة من صال ة ليدد الفطدر هجد  لىاده مجهدود فطع ده بلدكين 
و . ت: الحداف  ابددن حجددر: الدددرر البام دة فدد  شلادان المائددة القام ددة. لىدد  شقدر  لدد ومدات 

,  999,  99/ 6, 219 , 829 مجىس دائر ة المعدار  العقما ادة . رر.لبد المعيد ضان
 .1 9/ 1,العى  لىماليين دار: األلال  لىزركى 

مين بعدد شباده باأل ددلس كدان شمير الملدى و بن يول  بن ىلماليه بن فرج : ال    باهلل هو( 9)
ورددهامة وجمددا  اضددرب بدده المقدده فدد  الرددجالة , معدددودا فدد   ددبالع المىددو  صدداا ة ولددزا

وقدد بدرز لمباردر ة  المادادين وارتاداد , احب األدب ويرتا  ىل  الردعر , المقتحمة حد التهور 
/  , دار المعدددار .  : اإلحاطدددة فددد  شخبدددار هر اطدددة. المطدددارد حتددد  قتددده لىددد  يدددد الدددرو 

 83, 81. 
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و  " القىدددد  واللددددي , واقدددداد لدددده : الددددوزارتينكددددان يىقددددب بدددد   , بالحدددده والعقددددد فتددددر ة 

 ( ) . رت اله بالتص ي  ف  ليىه, وبتدبير الممىبة ف   هار " العمرين
 :آثاره األدبية

كتددداب لصدددر  وردددعرائه, بددده هدددو شلفددد  كتددداب كدددان ابدددن الخطيدددب مدددن شلفددد  
كمدا بىدا ال قدر, مرتبدة التفدو  وردعرائها لىد  اإلطدال , وقدد بىدا فد  الد ف , األ دلس 
 (9) .يهدا اه فيها لو  القىي الت   

بددن األحمددر  ىلددماليهوصددفه معاصددر  األميددر شبددو الوليددد  :ابععن اخلطيععب شعع  
    (8)" اا وكاتب األرض ىل  يو  العرضالد رالربب ه "

 فدد  لصددر , وقددد بىددارددالر األ دددلس والم ددرب  " :وقددد وصددفه ابددن خىدددون بب دده
هدو ردعر ابدن الخطيدب فيهما, وشلف  مدايتميز بده له حيب  يجار  تر والف  الرعر 
 ل  ىل  توقدد قريحتده, ولدعة وا فت ان ف  الموضولات والمعا   ويرجإ  وا وفر ة الت

لددد  حااتددده  مواضددداإ المت ولدددة الفااضدددة بمختىددد  األحدددداب والمحدددن وت ولدددت شفقددده وا 
وال دددزد والزهددد والتصدددو , والمددددائ  ون اللاالدددة, وفدد  المددددا  ا رددعر  فددد ف  فدد  رددد

صدو  الخاداد, وفد  ا  , وفد  قصدائد  برالدة فد  ابتبدار المعدي بدد  فد   ال بواة, وهو
الموردددحات  ,وكدددان مدددن شئمدددة......اختادددار الىفددد  المردددر , وبدددرا كددد ل  فددد  الزجددده

 :مورحته ال ائعة الصيت الت  مطىعها,وم ها األ دللاة
اجااااااااااإذ الغيثاااااااااا ا  الغيثاااااااااا ا اااااااااا 

 

اايزمااااااااااااااااإ الغ  اااااااااااااااا ا   اااااااااااااااا غ  
املايكااااااااااااااااا ا  ااااااااااااااااا  ا  ا   اااااااااااااااااإ ا 

ا
ا( )  ةالملخااااااااا ساااااااااخ  اىفالغكااااااااا  ا  

ا  

                                                        

 .5/16 :الطيب من هصن األ دلس الرطيب  ف (  )
 .2892/ /شرري  مىتق  شهه الحيب/985ص/6ج/دار العى  لىماليين/األلال  لىزركى ( 9)
  .1/102/دار صادر بيروت/ىحلان لباس.د./ت/تاري  ابن خىدون ( 8)
 .516/ : تاري  ابن خىدون ( 3)
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وقدد  ضدرب مدن ال قدر الدوزار  واللاالد , بدرز ابدن الخطيدب بداألخص فد :  ثعالن ع

تراقدداو ضددخماو, مددن المرالددا  اللددىطا اة التدد  صدددرت شادددا  تددر  ل ددا فدد  هدد ا الميدددان 
هر اطدددة, وكددد ل  الرلدددائه الدبىولددداة التددد  كدددان اكتبهدددا  تولادده الدددوزار ة, لدددن لدددالطين

 طين الم درب, شو لدالطينىلد  مىدو  ىلدبا اا ال صدرا اة, شو لداللدىطا ه لى  للان 
لالئدددددا المددددود ة والتحددددال , شو اصدددد  بعددددض الحدددددوادب مصددددر فامددددا يتحدددددب لددددن 

 ىلد  هيدر  لد  مدن الردداون صداحة الجهداد لىددفاا لدن األ ددلس شو اطىدا  التاريخادة,
 .ف  الم رب شو األ دلسواألحداب الت  مألت حااته اللاالاة لواع 

والصدداقة, التد  كدان دباة, ورلدائه المدود ة كبيراو من الرلائه األ ك ل  تر  ل ا لدداو  
رلائه ابدن الخطيدب  وشبابر معاصريه, وتمتاز يتبادلها مإ ريوخه وشقرا ه, وشصدقائه

 ( ) .باأللىوب الرصين المرر , والىف  الجزد المختار
األوحد ف  القدرن القدامن وبه ا يبق  ابن الخطيب كاتب األ دلس األود, وشديبها 

وبمددا تفتقددت ل ددا مددن تددراب زاخددر, ارددمه الم فددو  والم قددور,  دون م ددازا, بمددا خىدد 
لددددىمان :"وهددددو القائدددده لددددن  فلددددهل دددده قريحتدددده مددددن جميدددده الم فددددو  ورائددددإ الم قددددور 

لددد  العىدددو  قدددد  ردددب ارتاددداح , وفددد  حىبدددة ا تلددداب , وبالمعدددار  األدبادددة  ابتلددداب , وا 
فهده تجدود  (9)"   هااة مدن تدر  ال ردب ة وهدر البددش ةال فر م دا  ومراح , لىشرباب 

  !ه ا األديب البارا ؟األاا  فاما التقبه من الزمان بمقه 
وتصدو  وهيرهدا, وقدد ل ا ابن الخطيب تراقداو حدافالو مدن طدب ولاالدة, لقد تر  

اهتر  مدن كده بحدر     ما بين مطبوا ومخطو , فقدبى ت مالفاته زهاع لتين مالفاو 
وردالراو وكاتبداو يهداو كان لالمداو وفق الباحقين اعدو ه خزا ة لىعى  واألدب, فقدمما جعه 
ن لدد   وقددد الددتحا مددا قالدده  تددهيتفددو  فدد  رددئ تفوقدده فدد  األدب, حتدد  كددان مددن شئموا 

الصددديت, المقددده المضددددروب فددد  البتابددددة هددددو الدددوزير الردددهير الطددددائر "ل ددده المقدددر  
                                                        

 .2 6/9الطيب   ف ,  1/888/تاري  ابن خىدون : ي فر(  )
للدددان الددددين ابدددن : شوصدددا  ال ددداس فددد  التدددواري  والصدددالت تىيهدددا الزواجدددر والعفدددات: ي فدددر( 9)

م ردددددددددددورات الىج دددددددددددة المردددددددددددتركة ل ردددددددددددر التدددددددددددراب /ت و كمددددددددددداد ردددددددددددبا ه / الخطيدددددددددددب
 . 9/16للان الدين بن الخطيب /ا حاطة ف  شخبار هر اطة, 83 /211 اإللالم 
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تصدا ي  ابددن :",قد  لقددب وقداد......بدالعىو  لىدد  اخدتال  ش والهداوالردعر والمعرفدة 

 ( )" ة راحة و عا  لا            الخطيب فب
 (9):ومن مؤلفاته على سبيل املثال

 .تاري  الدولةالىمحة البدرية ف    , هر اطةاإلحاطة ف  شخبار  
 .ريحا ة البتاب و جعة الم تاب   ا هتراب,  ةلالمف   فاضة الجراب  
فدن .  خطر ة الطي  ورحىدة الردتاع والصدي ,  روضة التعري  بالحب الرري  
 ...معاار الخبار, رق  الحىه ف   ف  الدود ,ف  ص عة الطبالعالج 

 
 : حمنته ومقتله
هزيددر مددن بحددور العىدد  والمعرفددة, لمددإ ابددن الخطيددب لال مددة وبحددر  للددان الدددين

وا لدتقرار, بده جوبده ئ يدل  يجد حفاو كافااو بالعا  اله  جمه و اا صيته, ولألل  
وشوقعدوا  لىد  شفكدار  ومعتقداتده  و وحلداد, فكدادوا لده وكفدر مجابهة رديد ة مدن خصدو  

وحدر  باإللددا , لىاده اإللداع ة ىلاده فحدوك  وحكد  ف  بي ه وبين حكا  زما ه و جحوا 
 .من كتبه ومالفاته كقير  

فد  وزار ة ال  د  مكا ة ابن الخطيدب والدتعمه لىد  مخدازن الطعدا  لفمت وقد 
و لددبباو فدد  كددان هدد لددعااات, ووردد  ضددد  الورددا ة, وت كددر لدده مددنحتدد  كقددرت ال,بدداهلل

هه , ولداطر الحلدد لىد  بعدض ال فدوس, ولد  اكدن هدو هدافالو لمدا تقريبه  ورفإ جا
حيب رددعر بدلددائس كقيددر ة مددن حولدده فخردد  لىدد   فلدده م بددة  لدد  جددر  مددن حولدده,

قض  ف  ه ا الجو فتر ة مدن الدزمن وهدو فريلدة لىخدو  والحد ر  هبدة لىقىدا ال فلد  و 
شمددا ترددعرين ! مرددئومة اددا: "طبهددا قددائالو كىمددا خددال ىلدد   فلدده جعدده يخاوالتددردد, وكددان 

فد  هد ا الب ده  لىد  ضدعف , وشولدعت هد ا الرد ب  ت              ى دم  , ح  بد       لما  دزد 
خط  المعطدد  لددوت خط  الطالددب المم ددوا بخيبتدده,لددألن ت فكددر  وتعرضددت            

                                                        

 . 0 /9:  ف  الطيب (  )
 . 9/85/دار الفكر بيروت/ إللماليه الب داد  / اة العارفينهد( 9)
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خط  األج بدددد  بددددالقبود لىدددد  لددددالزيدددداد ة فدددد  لطيتدددده, وتتدددده ع دددد  قددددد م بمددددا يددددر  ى

       ( )......"لدو ,
وفدد  كدده مددر ة    لدده بزيددار ة مكددة ه فدد  اللددمالددىطا لىدد  الخطيددب ابددن وقددد شلدد   

ريددا بحبدده  تدد   لددن ترددبب التبددوع محاولتدده بالفردده وهدد   الرهبددة ل ددد ابددن الخطيددب 
الم قلدمة, واع المت ازلدة واللاالدات ف  فه األهدا ة, وت فاس لن الحير ة الد يواة جال 

كىمدددا اردددتدت وطدددب ة الحادددا ة اللاالددداة ش ددده  وكمدددا هدددو معدددرو  مدددن تددداري  األ دللددديين
تعىقداو مد ه  بخدار , زوله  ىل  الدين شقو , وح يد ه  ىلد  الحجداز شردد لىيه  شصب  

 .من خيو  الرجاع
ىلدد  از للددان الدددين ابددن الخطيددب حدد دهدد118مددن لدد ة   ة ة جمدداد  اآلخددر هددر  ففدد 

ىلد  مدا يرجدو  مدن  تاركاو شلباع الوزار ة باأل دلس مفارقاو الماد والولدد والجدا  فداراو  "لبته"
العزيددز, وقددد كا ددت هجرتدده  ة فدد  فدده اللددىطان المري دد  شبدد  فددارس لبدددحاددا ة مطمئ دد

وقدد  ,شن وضد  لده المد ه  والدتبان الطريداوليد ة شزمة  فلاة طالت به معا اتهدا ىلد  
بددن  لبددد هللافدد  لهددد مبكددر حددين كتددب ىلدد  الرددي  شبدد  كردد  هددو لددن هدد   األزمددة 
 .  الحاا ة اللاالاة ومكايدهامكار مرزو  رلالة اصور فيها 

 ها شن الفرار شمر محتو  وهد  لحفدة لب دروجاعت الىحفة الحالمة الت  وجد في
و خددت  لبدد  هدد   ال ددزار ة بددالحى  : "بددالعجز حددين قدداد لى  دد  بدداهللل هددا ابددن الخطيددب 

لبددد  وجدده  صددداحة فدد  ديدددن و  د اددا ى  وقدددد وفيتهددا لبددد  و   األبيددد ش دد  مدددا تركددت    
 (9)" لن لجزفارقتب  ى 

اد مكدة, احتدد لىد  لدىطا ه باللدفر ىلد  اإللحددا  فد ابدن الخطيدب  ولمدا لد  افىد 
فدد  تفقدددد الق دددور ولدددار ىليهدددا فدد  لمدددة مدددن فرلدددا ه فىمدددا ل فلدده والدددتب ن ال  ددد  بددداهلل 

باإلقامدة فد  اللدىطان المري د , لهدداو شخد  مدن ماد ىلاه, وكدان قدد حا   جبه الفت  

                                                        

للددان الدددين ابددن الخطيددب : البتيبددة البام ددة فددامن لقي ددا  باأل دددلس مددن رددعراع المائددة القام ددة (  )
 .3/  , 628 ,  لب ان   , ىحلان لباس, دار الققافة بيروت.د.ت

 .5/ :البتيبة البام ة ( 9)
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ىلدد  لدددىطان األ دددلس فددد  قدددا  وشحلددن وفادتدده, وكتدددب ك فدده وبتمكي دده مدددن الحدد , فتى

 .ىلاهالتقدا  شو د ابن الخطيب وشهىه فبرلىه  
 

ىلددد  األ ددددلس, ومددداد ى  شن اللدددعااة ضدددد  لددد  تفتدددر كددد  ادددبمن شلدددداا  لودتددده 
بإصددار فتدو  توجدب حدر  كتدب للدان   ( )" ال بداه  " اللىطان ىل  رش  الورا ة فقدا 
ودرت شمالبددده والدددتحقوا اللدددىطاندالددددين أل هدددا ت طدددو  لىددد  الز   قدددة فحرقدددت وص   

لرلددده ابدددن   وقددداد فدددبب   اإللحدددادالعقوبدددة لىاددده بلدددبب  إلجدددراعه تلدددىامالمري ددد  لىددد  
   (9)"بما كان لىاه ت  فاه حك  الررا وهو ل دك  وش ت  لالمون فهال ش : "األحمر

س يددد بمددا ه لدد  اقدددر شحددد شن يواجهددكا ددت األاددا  ملددالمة  بددن الخطيددب  ولمددا
ولامىتددده بم عهددا بعدددد   هددامجلدده فهدددر معالادده شو اطمدددس معالمدده, فىمدددا قىبددت األادددا  

لدال , مدن ربقدة اإل وا  حدالدىل  الز دقة ف  رب ه البال  و لبو  م حها شبقر شلداا  
كبدددر مح تددده  تدددول  الدد  , وهيدددر  لددد , وكدددان   مددد هب الفاللدددفة فددد  ا لتقددادو ولددى

 (8) .ابن زمر  لبد هللاوقتىه تىمي   شبو 

                                                        

قاضدد  الجمالددة " 116 -8 1"   بددن و بددن لبدد هللا ال بدداه  شبددو الحلدن لدد: ال بداه  هددو(  )
والتفد ن فد  العىدو  , والعىد  والمعرفدة, و البالهدة  ةوكان من المرهورين بالفصداح, ب ر اطة 

ولدد  القضدداع بمالقددة  حددو شربددإ لدد ين  , كددان مددن لىاددة الفقهدداع و بهددائه  , معقولهددا وم قولهددا
دار ,  5لج دة ىحاداع التدراب العربد   . ال بداه  ت شبو الحلن:  ستاري  قضا ة األ دل:ي فر

 . 9  / , 218 , ه 308 لب ان ,بيروت , اآلفا  الجديد ة 
 .1: 9/8: والدرر البام ة ف  شلاان المائة القام ة, 5/ :البتيبة البام ة: ي فر( 9)
فد   بدن يولد  بدن و, ولدد بحد  البادازين هدو شبدو لبددهللا: ابدن زمدر  .2  /5/ ف  الطيب( 8)

ى ده  ردب :أللر ة هاجرت ىليها وه  شلدر ة متواضدعة حااتهدا, اقدود ل ده ابدن األحمدر 188هر اطة 
كالرددددهاب يتوقدددددد, وحفدددد  القدددددرآن لددددريعا وشخدددد  يختىددددد  مقدددده شقرا ددددده ىلدددد  حىقدددددات  ضددددئاالو 

الردديوخ,وكان شلددتا   فدد  الرددعر واألدب ابددن الخطيددب وقددد شلحقدده بدددواوين اإلمددار ة وكفدده لدده 
الخطيدب ولحقدده  خىدإ ال  د  بدداهلل و فد  ىلد  الم ددرب التحدا بده وزيددر  ابدن  راتبداو حلد او, ولمددا

ابدن الخطيدب = = ابن زمر  ولداد مدإ اللدىطان ىلد  األ ددلس, وكقيدراو مدا كدان يدردد أللدتا  
رلائه وقصدائد ردكر وحمدد, قد  حدا  مداامر ة أللدتا   لاحتده مكا ده فد  الدوزار ة, والتحدا ابدن 

لىد  رشس لج دة لمحابمتده وقدد ل د  ابدن زمدر  شلدتا   الخطيب بالم رب فىحقه ابن زمدر  
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 وك ددت    : "هدد ا الحدداد بقولددهل ددا ابددن خىدددون تعىيددا ابددن الخطيددب لىدد   وقددد  قدده

و  تطدددر  لددده  ,م ددده باألمددان شفدددن شن   لددبيه لىددددهر لىدد    وققتدد بالزمدددان  ل ددرور  
ن مفددارقت  مددن األ , وا  ن لقددار   دددلس ى مددا هدد  مفارقددة شب لولددد, وقىددب لخىدددىلدد   , وا 

     ي بدددد, وصددري  الرددريعة الدد     الوقدد  الددالمددوروب والمكتلددب جددار  مجددر  
ن فوائد  تىحا ب  حيب ك ت  من المعموريتبود,   ( )" ......وا 
والمملدد   صد  مددن الطوفدداند   الجبدده العا زلبدددا لعزيددتددوف  اللددىطان المري د  ولمدا 

والددتبقر  (8) (فدداس)ىلد  (9) (تىملددان)فا تقدده ابدن الخطيددب مدن لدألرض لددن الرجفدان 
 العبدداس الملت صددرو شبا فدد  ب دداع الملددابن حتدد  تقىددد الحكدد  وتددب مددن رددراع الضددااا 
 :رروطاو م هالىاه صاحب هر اطة مرترطاو " ال    باهلل"وقد لالد  ف   ل  

وشرلددده ال  دد  بددداهلل وزيدددر  ابدددن تلددىامه ابدددن الخطيدددب, فقددبض لىاددده الملت صدددر 
فوجهدت ىلاده تهمدة وشحضدر ابدن الخطيدب  فعقد بها مجىس الرور  ( فاس)ىل   زمر 

                                                                                                                                        

لامدداو  متهمدداو ىاددا  بالز دقددة قدد  حكدد  لىادده بالقتدده و عدد  ابددن زمددر  بددوزار ة ال  دد  بدداهلل لرددرين
متوالاة, شصب  فيها المدبر لردئون اإلمدار ة, القدائ  بالصدى  بدين المىدو  بالعددوتين ولمدا تدوف  

ر  ق  شخرجه وكد ل  فعده شخدو  و, قد  لدرلان ال    باهلل, خىفه اب ه يول  فلجن ابن زم
وي دزد ابدن زمدر  فد  ردعر  وموردحاته م دز و , ما اقتح  حرس اللدىطان لىاده دار  وفتبدوا بده

لىااو من رعراع األ ددلس, فهدو آخدر ردعراع األ ددلس, فهدو آخدر ردعرائها المبددلين كمدا قداد 
فامن حده مدن األلدال  بمدي دة ج و ة ا قتباس /919:االبتيبة البام ة :ي فر. روق  ضي /د

 . 901/روق  ضي . د/تاري  األدب العرب . 13 /  فارس /ابن القاض  /فاس 
 .1/830/تاري  ابن خىدون (  )
مدي ددة لفامددة قدامددة بددالم رب آقددار لددألود ممددا يدددد لىدد  ش هددا كا ددت ممىبددة ألمدد  : تىملددان( 9)

ب والرخددداع كقيدددر ة وهددد  كقيدددر ة الخصددد سلدددالفة, وهددد  فددد  لدددف  جبددده شبقدددر  ردددجر الجدددوز,
 , وي لب ىليها لدد من العىماع والمتصدوفة مد ه  المقدر  التىملدا   صداحب االخيرات وال ع
/ و بدددن لبدددد المددد ع  الحميدددر  / الدددروض المعطدددار فددد  خبدددر األقطدددار: ي فدددر. فددد  الطيدددب

 85 / /210 /9 /بيروت  -احلان لباس ماللة  اصر لىققافة.ت
قالددد ة الم ددرب تقددإ لىدد  ضددفا   هددر فدداس, وهدد  قالقددة  مدي ددة كبيددر ة مرددهور ة وهدد : فدداس( 8)

كبريددات المدددن الم رباددة وهدد  مدددي تان مقتر تددان ارددا بي همددا  هددر كبيددر الددم  واد  فدداس, 
 ت والدكن حولهدا قبائده مدن البربدر لبد ه  يتبىمدون العربادة و وبين شهه المدي تين فتن ومصدا
مداد فد  الب داع واإلصدال  وهد  وهد  اآلن  هاادة الج, 28 لدا وقد شللها ىدريدس الفداطم  

: ي فدددر. شبقددر بدددالد الم دددرب قمدداراو وخيدددراو, وتردددتهر بب هددا مركدددز  دي ددد   وققدداف   فددد  الم دددرب
 .  82/ :القزوي  / آقارالبالد وشخبار العباد: ,و383/385/  :الروض المعطار



 
 
 

 { 9210     } 

 باإلسكندرية –ن لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من  الخامسالمجلد 

 
 جراب فى عاللة االغتراب تأليف لسان الدين بن الخطيب دراسة تحليلية نقديةنفاضة ال

 
فبليدد ىلد  اللدجن ودس هب الفاللفة وشفتد  بعدض الفقهداع بقتىده ولىو  م ,ة الز دق

لىاددده اللدددجن لددداالو بعدددض األوهددداد فددددخىوا  ( )"بدددن داوودلدددىامان "لددده رئددداس الردددور  
ال ددد لىددد  رددبفة قبدددر   فددد  مقبددر ة بدداب المحدددرو  بفدداس قدد  شصدددب  مددنوخ قددو  ودفددن 

لددود برددر  وشليددد احتر  رددعر  و وشضددرمت لىادده  ددار فدداطريحدداو وقددد جمعددت لدده شلددواد 
لدىامان بدن بده ع مح ته, وقد لجب ال داس ممدا جداع ىل  حفرته, وكان ف   ل  ا تها

لىدد  قومدده و  لفدد  ال كيددر لىادده داوود الدد   كددان مددن شلددد شلددداع ابددن الخطيددب, وقددد 
 (9) .وشهه دولته
يتوقددإ مصدديبة المددوت فتجددا  هواتفدده ابددن الخطيددب شاددا  مح تدده باللددجن وكددان 

  (8) :يبك   فله ومما قاله ف   ل ر بالرع
ابعاااااااااااااااا با   اجإ    ااااااااااااااااإالغ ثاااااااااااااااا  

ا
ا جئ ااااااااااإاباااااااااا   ا  اااااااااا ا اااااااااا    

ا   فساااااااااااااااااااا إا ااااااااااااااااااااك  اذ عااااااااااااااااااااة 
ا

اكجهااااااااا الغلااااااااا  ا ااااااااا  الغ  ااااااااا   
ا ا ك ااااااااااااإا ظإمااااااااااااإ ا لاااااااااااا با ظإمااااااااااااإ

ا
ا ك اااااااااإا  ااااااااا  ا هاااااااااإا ااااااااا ا ااااااااا   

ا ا ك اااااااااااااااإا ااااااااااااااا  ا اااااااااااااااإ الغعااااااااااااااا 
ا

اغاااااااااا ب ا  إ اااااااااا ا  ث ااااااااااإالغ ثاااااااااا   
ا اقاغ  ااااااااااااا اىفاخ  اااااااااااااةث كااااااااااااا ا ااااااااااااا

ا
ا ام ئاااااا اماااااا اكسااااااإ الغ خاااااا ا ااااااى 

ا ا  ااااااا اغ عااااااا لا  ااااااا البااااااا ال  ثااااااا 
ا

ا  اااااااإ ا مااااااا ا لاالغااااااا  ا ايفااااااا   
ا

ضددددددحاة الجهالددددددة  هددددددب الباتددددددب والرددددددالر الببيددددددر والمفكددددددر العبقددددددر  وهكدددددد ا 
قالقدددة ولدددتين لامددداو بعدددد شن لدددجه ,لن لمدددر ي ددداهز والتعصدددب, واألحقددداد اللاالددداة

                                                        

 .ل  شق  لى  ترجمته :لىامان بن داوود(  )
الددرر البام دة فد  شلادان : وي فدر.6 9/9,بيدروت,ب العرب  دار احااع الترا: معج  المالفين( 9)

 .9/8,المائة القام ة
لبددالقادر األر داو   محمدود األر داو  دار . ت/الح بىد :ر رات ال هب فد  شخبدار مدن  هدب( 8)

 . 102:/1تاري  ابن خىدون , 9  /5: ف  الطيب. 6/933,ه 306 /ابن كقير دمرا
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عي هدا ممدن لتد  مازل دا  قتدبس المختىفدة, وا مررقة ف  مجا ت الحاا ةل فله صفحات 
 .حت  يوم ا ه ا

ج دددة شدب تجدددر  تحتهدددا ش هدددار المعدددار  ىن ابدددن الخطيدددب : "وصدددد  مدددن قددداد
تددة, ورددب ت  ددار لىادده اللاالددة ببخددار لددا  فخ قشبىهددا ضددعفين, ولبددن ت فلددت فآتددت 

 ( )"فبحرقتهالحلد ف  القىوب القالاة 
 

 :رحالت ابن اخلطيب
 والم ددرب وشود هدد   الددرحالتبىدددان األ دددلس  بددن الخطيددب رحددالت بداعددة فدد  

الق دور الردرقاة إلمارتده  بعضلداألود فد  تفقدد   شبد  الحجداج يولد  ه مإ شمير رحىت
 وقدد لدار موكدب" فى رحلة الشعتا  واليعيف يفط ة الطخ"رحىتده وقد لم  ابن الخطيدب 

ير ة,   فدإلبآشب  الحجاج فيها تىقاع الرماد الررق  من العاصدمة هر اطدة ىلد  واد  
المتولدددر, وكا دددت بق دددر المريدددة لىددد  البحدددر  مدددن طريدددا آخدددر مددداراو الموكدددب  واعدددود

فيهدا ج دد  للدكرية, اردتر  المددن شردبه بالتعراضدات زيارات األمير لها ول يرها من
ال ر اطاددة شرددبه برباطددات حرباددة فكدده  األميددر مددإ شهدده البىددد ة, ى  كا ددت بددالد اإلمددار ة

 .من فيها حامىو لال 
وصد  فيهدا شربعداو  "ديارم يار االختبعار فعى ر ع  األحعوال والع"ة لماها رحىة قا اوله 

فدد  هر اطددة, وبعددض مدددن الم ددرب األقصدد  اصددور  ىمددار ةالقددين مدي ددة مددن مدددن وق
الحادا ة مدإ  كدر محالدن  تى  المدن لمرا ها و راطها الققاف  وكه ما بهدا مدن صدور

 (9).كه مدي ة وما قد اكون فيها من ملاو  
 

                                                        

 .99/586: مجىة الم ار , 1251/ :شرري  مىتق  شهه الحديب(  )
القدداهر ة ,دار المعدار / ردوق  ضدي . تداري  األدب العربد  لصدر الددود واإلمدارات د: ي فدر( 9)

 . 58, 580ص, 8  ,
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اب اجلع  نفاضعة"فيهدا الم درب األقصد  ومد ده ولدماها صد  و , رحىدة طويىدةوله 

م هدا وهدو  وه  الرحىة محه الدرالة ولى  وجده الدقدة الجدزع القدا   "فى عاللة االغرتاب
وفامددا يىدد  بعددون هللا لددبلرض . م هددا بعددد لددقو  قالقددة م هددا مددن يددد الددزمنتبقدد  مددا 

     .ه   الرحىة وقامتها الف اة
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 ب فى عاللة االغرتاب انفاضة اجل
 ع ض وتوصيف

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 املبحث الثاني
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  ال سالة يديبني : املبحث الثانى

 
فدد  األصدده فدد   ا تقددإهمحامقدده شرددهر رحددالت ابددن الخطيددب وشضددهدد   الرلددالة 

فد   لدخة تحدتف  بهدا مكتبدة لو  الجزع القا   م هدا شربعة شلفار ضخمة, ل  اصى ا 
 كرهدددا ابدددن الخطيدددب فددد   وقددددالببيدددر, صدددفحة مدددن الحجددد  ( 1 8)ا لدددكورياد فددد  

ي دد ويبدو شن بداق  األجدزاع قدد ضدالت ( الىمحة البدرية) هكتاب ل  مقتىده, شو كدان ب     
 .ىفهارهامن لقتىه لبب ف  خو  ال اس 

حلددن ش و فاضددة الجددراب فدد  شربعددة شلددفار, وهددو مددن": ابددن األحمددر قدداد األميددر
ن و  شقددر ى  لددد ة ىدد  لدديشقدد  لولدد  شزد شبقددر البحددب فدد  التدداري  ل هددا فىدد   ,هتآلافدد

 ( )"ضهاوقد ك ت قبه ه ا التاري  رشيت  بع, شورا  متفرقة
ولد ا  ه ا البتاب شلفه للان الدين ابن الخطيب فد  شواخدر شاامدة: قية الكتاب

فاصد  فيهدا به ا ا ل  وقد شلفه بالم رب بعد ا صرافه لدن األ ددلس  هتلميتجاعت 
لدىطان خدالد فتدر ة م فدا  فد  صدحبة  فد  ربدوا الم درب األقصد الرحىة الت  قا  بهدا 
الدددد   تددددول  الحكدددد  بعددددد مقتدددده شبادددده ابددددن األحمددددر " ال  دددد  بدددداهلل"هر اطددددة المخىددددوا 

 فد  بعدض ال    بداهللفجعىه  ىلماليهله شخ من شباه المه  ال   كانه, و 155ل ة
به حت  خدرج ال  د  ىلد  بعدض مت زهاتده خدارج  فاو هر اطه احتفا حمراع القصور من

جددو  مددن المحبددوس القصددبة لدداالو وشخر  ىلددماليهر جمالددة مددن ردداعة و  لددتف , القصددبة
فىمددا لددمإ ال  دد  , حاجبدده رضددوان دار  فقتىددو  لىدد  فراردده لىدد  قدد  اقتحمددوا, همحبلدد

وتولاددة  التبردد  الخبددر, فعىدد  بمددا تدد  لىادده مددن خىفددهقددرا الطبددود فدد  جددو  الىيدده 
القددائر  اليهىلددمآ , وقددد لمددد ردداعة  واد فركددب فرلدده وخدداض الىيدده ىلدد  ,شخادده 

  شبدددو لدددال"لدددىطان الم دددرب فدددبودلو  اللدددجن حتددد  طىدددب ابدددن الخطيدددب ىلددد  الدددوزير 

                                                        

 .  9/18: ف  الطيب من هصن األ دلس الرطيب(  )
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ىلدد   لدد  وقددد  ال  دد  بدداهلل ووزيددر  فدد  اللددادس مددن تخىاددة لددبيىه فبجددابو  ( )" المري دد 

 (9) .اموشحلن وفادته, فبجه اللىطان قدومها,  16محر  لا 
األحدداب, ولب ده ابتددش  وقد شت  ابن الخطيب فد  هد ا البتداب لىد  تفصديه هد  

شهىده حيب اصد  شحدواد  (8)"تاته ه"ال   بين شيدي ا بخبر صعود  جبه الجزع القا   
 ( )"لدال"ق  اعود ىلد   (5)قبر ابن لباد رو ز في (3)"شهمات"ولاداته , وم ها يتوجه ىل  

                                                        

هو ىبراها  بن شمير الملىمين شب  الحلن اك د  شبدا لدال  وكدان رجده حلدن الردكه, حصدي  (  )
م تصد  = =ه  وبوادإ فد  185ابت الجب , معرو  األما دة والصدد , ولدد لد ة العقه, ق

وقتده بعدد جهداد طويده ب ددر الخبيدب  169وخىإ لداالو فد     القعدد ة لد ة  160رعبان لا 
بدن لىد  فد  الحداد  والعردرين مدن  فدس الردهر  الماتمن لى  دار المى  لمر بدن لبدد هللا

: لتددده لددد تين وقالقددة شردددهر وشربعدددة شادددا  ي فدددروكا دددت دو . والعددا  ولددده قما ادددة ولردددرين لدد ة
 .  8 / : ال فحة ال لرية .69/ : اإلحاطة

. ت/شحمددد بددن خالددد ال اصددر   سشبددو العبددا/ا لتقصددا ألخبددار دود الم ددرب األقصدد : ي فددر( 9)
   .3/1,  221  -ه1 3 الدار الباضاع , دار البتاب/ و ال اصر  , جعفر ال اصر  

لددكان ال ددون وفددت  التدداع وبعدددها شلدد  قدد  تدداع قا اددة مفتوحددة وهدداع فدد  بفددت  الهدداع و :ه تاتدده( 8) ا 
قبيىة من قبائه المصامد ة من البربر بجباد درن المتاخمة لمراب  وه  قبيىة والدعة : اآلخر
/ دار الفكددددددر دمرددددددا ,القىقردددددد د  :صددددددب  األلردددددد  فدددددد  صدددددد الة ا  رددددددا: ي فددددددر.كبيددددددر ة
 يول  لى  الطويه. د.ت/211 /  

 ير ة بدبرض الم درب األقصد  تقدإ ج دوب  ردرق  مدي دة مدراب , تقدإ فد   يده مدي ة ص :ه ( 3)
جبه كقير األرجار والقمدار واأللرداب وهد  بىدد خصدب فاده مرلد  ومدزارا فد  كده لدهه وجبده, 
و هرهددا اقلدد  البىددد ولىادده شرحاددة كقيددر ة تدددور صددافاو, وفدد  الرددتاع يجمددد المدداع ويجددوز لىادده ال دداس 

موا بىد شجمإ ألص ا  الخيرات و  شبقر و  شوفدر حفداو و  خصدباو والدواب ولاس بالم رب فاما زل
ادداقوت :معجدد  البىدددان: ي فددر.م هددا, وقددد ا دددقرت بعددد  لدد  ولدد  يبددا م هددا لددو  بعددض األطددالد

 .2/ ,  دلراج الدين بن الور /لجائب البىدان,995/ ,دار الفكر بيروت  ,الحمو  
خمد  صداحب اردبيىاة وقرطبدة ومدا حولهمدا, وشحدد و بن لبداد بدن و بدن ىلدماليه الى :هو( 5)

شفددراد الدددهر رددجالة وحزما,وضددبطاو لألمددور, تددول  ارددبيىاة بعددد وفددا ة شبادده وامتىدد  كقيددراو مددن 
اقصدد  العىمداع مدن األ دلس فاتلإ لىطا ه ىل  شن بىا مدي ة مرلداة وشصدب  محدر الرحداد 

لى  طىاطىة وردوا   الرو  ه, حين التول 311ل  يزد ف  صفاع ودلة حت  ل ةو والرعراع 
ضددريبة المعتمددد فالددت جد بمىددو  األ دددلس فكا ددت واقعددة الز قددة التدد  ا هددز  فيهددا الددرو  شرددد 
هزيمددة, قددد  وقعددت فدددتن كقيددر ة فددد  ارددبيىاة ا تهدددت بحصددار المعتمدددد مددن جدددا  يولدد  بدددن 
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ومدددا   ة شبددد  لدددال  المري ددد ر قددد   كدددر لدددي (3)وشزمدددور (8)ودكالدددة (9)مددداراو بمدددراب  وآلدددف 

" ال  د  بداهلل"الدوزير الد   الدتطاا شن الدتخد  هد ا , له من ا قالب وزيدر  لىادهجر  
الحفدداو ة التدد  لقيهددا لىدد  تقددواض لددر  اللددىطان شبدد  لددال  بددالره  مددن كدده لىعمدده 

توفيدددت زوجدددة ابدددن الخطيدددب وقدددد زيدددن قبرهدددا بقصددديد ة فددد  ل دددد , وفددد  هددد ا الم فددد  
مددا كاتددب بدده ابددن الخطيددب مهمددة مكدد ل  اطالع ددا فدد  فصددود الرحىددة رلددائه , رقائهددا
وابدن بطوطدة ىلد  هيددر  لد  مدن الموضدولات التدد  لصدر  مقده ابدن خىدددون, شلادان 
هدد ا البتدداب بمقابددة مدد كرات رخصدداة لىمالدد  لددن تىدد  المددد ة التدد  قضددداها جعىددت 
قما ادة كتدب شلفهدا ابدن الخطيدب فد  ل د شب  لدال  المري د , وهد ا البتداب شحدد  جئا 

  ."رالة"رية تلم  ف  ق "لال"م فا  ف  مدي ة 
 

                                                                                                                                        

وحمدده  313لددا = =تارددفين ففددزا ال دداس وتفرقددت لددن المعتمددد الجمددوا وقتدده ولدددا  وشلددرهو 
يداو مإ شهىه لى  لفي ة وشمر بإرلاله ىل  شهمات, وبق  بها ول  يجد ما اكفاه لمدد ة شربعدة مق

و محيد  الددين . بدن خىبدان ت/وفاات األلاان ف  شب داع الزمدان : ي فر. شلوا  حت  مات
دار /لىمحداف  ابدن حجدر /,ى باع ال مر بب باع العمر.5/89/ال هضة القاهر ة .  / لبد الحميد
 .   819/ ,صال  الدين الصفد / الواف  بالوفاات. 30 /8/عىماة بيروتالبتب ال

, وهدد  مدي ددة حلد ة فدد  شرض رمدده هلددال الحديقدة لىدد  ضددفة البحدر, م اعددة مددن جا بد: لدال(  )
ألهىها لعة شمواد, و مو شحواد, والطعا  بهدا كقيدر, رخداص وبهدا كدرو , وهدالت, وبلداتين 

اآلن خددراب بهددا بقااددا ب اددان قددائ  وهاابدده ويتصدده  شمددا رددالة القدامددة فهدد , وحدددائا ومددزارا
 زهدددة المردددتا  فددد  اختدددرا  : ي فدددر. بخرابهدددا, لمدددارات متصدددىة وزروا ألهددده لدددال الحديقدددة

 .   19/ , 166 ليدن ,  , ألب  لبد هللا و اإلدريل   :اآلفا 
لى  جون بفت  الهمز ة ومدها وكلر اللين المهمىة, مدي ة لفامة من شلماد مراب  : آلف ( 9)

من البحر داخه ف  البدر فد  ملدتو  مدن األرض, وشرضدها كقيدر ة الحجدر, ولداس بهدا مداع ى  
صدب  األلردد  فدد  . ها تلدق  لىدد  الدددواليب يتمدن المطددر, ومااهدا ال بددإ هيددر لد ب, وبلددا

 .63 /5 ,القىقر د  :ص الة اإل را
 . 38/   5 رات ال هب ر. بفت  الداد وترديد البا , بىد بالم رب الك ه البربر: دكالة( 8)
مدي دة بدين : بفت  الهمز  والزا  المعجمة وترديد الما , ق  واو وراع مهمىدة فد  اآلخدر: شزمور( 3)

ق ددور الم ددرب األقصددد , وتقددإ ردددماد مدي ددة شصددداال لىدد  ميىدددين مددن البحدددر شبقددر لدددكا ها 
 .61 /5/صب  األلر  . ص اهجة
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 :ابن اخلطيب من خالل فيول ال حلةأيام لسان الدين 

لدن بددالد الم ددرب, بدده كقيددراو مددا  ددرا  فد  الحقاقددة شن للددان الدددين لدد  اكددن هريبدداو 
 لددداما ب ددد  وبدددين لدددالطين دولدددة الم دددرب " ال  ددد  بددداهلل"لددفيراو ورلدددو و بدددين لدددىطا ه 

كقيدراو  تىد  الدبالد التد ألن يجدوب ربدوا  مرين, ولب ه فد  زياراتده لد  تتهادب لده الفرصدة
دفي دداو ورهبدددة وحدددر  مددن الت قددده فدد  شرجائهدددا, لدد ا  دددرا  احمدده ردددوقاو مددا وطبتهدددا قدددما  

هد ا ال فد , ولد ا فد حن لارمة, بلبب ا ر اله بالوزار ة وشلماد اللاالة حتد  قددر هللا 
شلددد  لهددا ه التوقيدت, شو ش دد هدد ا  ة فدد دالقددود بددبن هد   الرحىددة كا ددت مقصدو  إ   لدتطا

تىد  األرض لاقضد  العد ة كما هدو معهدود فد  تداري  الدرحالت, بده حمىده القددر ىلد  
ر كحدده,  مدداحيقفيهددا قددالب لدد وات, تصددد  فيهددا لوصدد  الطباعددة وجمالهددا  مددا صددو 

 .زد به  ل د كه من ي ا جتمالاةجا باو من  مر الحاا ة 
 
 :هتأخباره جببل هنتا _

بصددعود  هددد ا الجبددده, وقددد شفصددد  لدددن زع ابتدددش ابدددن الخطيدددب شحددداب هددد ا الجددد
   ( )صدددداحب ه تاتدددده لددددامر بددددن و اله تددددات زمددددن بعيددددد لزيددددار ة رددددوقه الجددددار  م دددد  

ولعدده مددا لددر  بدده هدد ا الرجدده امقدده المرددهود لدده برلدد  الجددوار, ورددد لددرو ة الوفدداع 
ر  لد  ابدن الخطيدب فد  قولدهالوجهة وشخىص  بوالبشقو   : مقاصد الرحىة كما صدو 

لددعا  اآلمدداد, ى  الرددمه جشبقددا  هللا مددإ فددرا  البدداد,  لدد  اكددن همدد " من ماددإ والددز وا 
  مدن الطوفدان, وشن صاع  زيارت  ف  جبى  ال   كىه رباإ, والدهر مطاإ لماإ, ى

د   الواقدإ طىعت م ه الهدااة وكا ت ىلاه شر  األفا ال    العدود ة وم ده البداادة, فىمدا ح 

                                                        

, كبيددر جبدده درن والددبالد المرابردداة, بددو قابددت الرددهير ش سهددو الددرئا: لددامر بددن و اله تددات (  )
بىددا ال ااددة فدد  الريالددة وا لتددزاز لىدد  , مجيددر اللددىطان شبدد  الحلددن مددن اب دده شبدد  الع ددان 

, وكان قد حصىس ف  مد ة ريالدته  لىد  قدرو ة لفامدة , وطود ا لتبداد بمراب  , الدولة 
ا لتقصدا : يرتده ي فدروجا  كبير وكان له معتص  من الجبه حصن فاده مالده ولدالحه و خ

 .  58, 50/ 3: ألخبار دود الم رب األقص 
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ن لددد  اكدددن  ......  الدولدددة األ دللددداة الراقدددإر خددد ولجدددز لدددن ضدددعافاو, قدددو  العدددز  وا 

 ( )"فبلفيته خفافاو ولرضت لى   فس اللفر بلبب  
ا  اااا ااظال  عااااإ ا لغشاااا  اىفال شااااإ

ا
ا

اغاااااااميال كااااااا ا  ااااااا ابااااااا اب ا  مااااااا  
 

ا  لاج اااااااا الغ   ثاااااااا ا  اااااااا  ا إ غااااااااإ ا
ا

اَ َخااااااااثر  لا  ياااااااا الغعاااااااا اىفاذل ا ااااااااإم  
ا

ا  هباااااااااااااإالملعلااااااااااااا  ا  ام ل  اااااااااااااإ اَ ُز ل
ا
ا

ا  اكاااا ا اااااإم  اااا ال اااا ا  ااااا ا اااا 
ا

 
ر ل دا ببدابدن الخطيدب ىلد  الجبده فد  ك د  شصدحابه محفوفداو  فىما توجه ره  صدو 

ورداهد اآلقدار, وتخطد  المعاهدد وهدو ته حين الدتقبه اللدهه ابدقة مراهداته ومطالع
البىيده القريددب العهددد بمداع الددقى  ول صدر البددرد, حتدد  درج  ردا ال لددا  يفد  خطواتدده 

فددداعلتددد  بدددالجبددده مدددن اللدددف  الددد   ا ه ردددجر الحدددور والط ر 
, (8)وردددجر الخدددال , (9)

الجبددده فدد  صددحبة لبدددالعزيز اله تدددات , وه ددا  تلددائه هددده حتدد  ارتقدد  , (3)روالدددردا
 !شخبار الجباد؟ قفر هير مبهود لى  المعهود منااتر  هو جبه 

                                                        

دار البتداب العربد  القدداهر ة , شحمددد مختدار العبداد .د.ت: فاضدة الجدراب فد  لاللدة ا هتدراب(  )
, 261  / . 

, المعج  الولدار , ويزرا حود الجداود لخربه, رجر تلو  م ه اللها   نضرب م: الحور( 9)
 .631/ 9,دار الدلو ة .  رر, ة مجمإ الى ة العربا. ت
هدو ج س من ال بدات م ده شردجار وج بدات مدن الفصديىة الطرفاوادة وم ده األقده, واقولدون : الطرفاع

هرائدب  :ي فدر. رجر بر   قمر له وهو من شحلن شرجار الباداة ورقه مفتود هير م بلدر
. ت/لب دددان /وت بيدددر /دار البتدددب العىمادددة / فدددا  الددددين ال الدددابور  /القدددرآن ورهائدددب الفرقدددان

القدددددددددددددداموس المحددددددددددددددار , 5/320/ 226 /ه6 3 "  " /الرددددددددددددددي  زكريددددددددددددددا لميددددددددددددددران 
 .  839 / /لىفيروزباد 

دار /الخىيدده بددن شحمددد الفراهيددد /الصفصددا  وواحددد  بالهدداع, كتدداب العددين : رددجر الخددال ( 8)
 .1/12/ىبراها  اللامرائ . د, مهد  المخزوم . ت د, ومكتبة الهالد

لدراجين اربه ورقها ور  الىوز, وقمرتهدا اقداد لهدا للدان العصدافير, وهدو   ةه  رجر : الدردار( 3)
للددان = = متفرقددة ارددبه شورا  الزيتددون ى  ش دده شصدد ر م دده فدد  جددو  كدده خر وبددة ل ددب كب دده
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 لددن  اطقدة صددور ةفمدن شلىدد  هد ا الطددود العفدا  اصددور ل دا ابددن الخطيدب , كدال

مدا مفداهر ال عدا  حدو  مدن  الد   عا  الرهد ف  ك   ه ا الجبدهلوا, الحاا ة المترفة
الملددت د ة ىلدد  لددف  وصددعد ا الجبدده ىلدد  حىددة لددك ا  "خىددت م دده البقيددر مددن القصددور 

كده لدام  بدين شيددي ا مدن المضدارب  لاللتمدارالموطدب  ههلدالطود وقد هاب ببعض ال
, مصدون الجدد ةاهر الد ق  والصد عة فد بدداإ, لو  القامه, ( )بالعماد, بعيد الر         

ا , حتددد  همدددر مدددن الطعدددا  فدددولددد  اكدددد اقدددر القدددرار و  ت دددزا الح ......الب لدددةلدددن 
ددت البحدر, وطمددب المددوج ووقددإ الب ه 
دده  ,(9) ددووشم   الط ح 

  شفعمهددا يز مددابين قصدداا الردد, (8)
ت دددوع لىيهدددا لدددمان الحمدددالن األلجددداز, وشخو دددة القدددرد, وهيددده بهدددا اللدددمن, وتراببدددت 

 (3) "......بالعصبة شول  القو ة
لبددده دقددددائا  حاطددددة والردددمودإلواالحددد  لىددد   قددده ابددددن الخطيدددب وتصدددويراته ا

هب فد  رلد  صدور  مىو دة للدف  الجبده قد  اللدهه لدا  وج بات الرئ الموصو  ف درا  
                                                                                                                                        

العصفور خارجه شحمر, وداخىه شباض, طعمده حريد  مدإ الردئ مدن المدرار ة, ولد ا اقداد ى ده 
المرتضدد  / تداج العددروس مدن جدواهر القداموس.ردجر لده تمدر بداه   ددافإ مدن وجدإ الخاصدر ة

المعتمددد فدد  األدواددة : وي فددر, 3  /86/دار الهدااددة/مجمولددة مددن المحققددين. ت/الزبيددد  
 .  9/65لىتركما   

األصدو ة واقداد هدو حبده الخبداع والجمدإ شط داب وهدو شاضداو لدر  الردجر, ولصدب : الطُّ  ب(  )
المكتبددة / شحمددد بددن و المقددر  الفيددوم  /المصددبا  الم يددر فدد  هريددب الرددر  الببيددر.الجلددد
 .9/561المعج  الولار . 1/58/العىماة 

ددت( 9) ددت: الب ه  بفددت  البدداع : بهددت الرجدده تحيددر ودهدد  وا قطعددت حجتدده لرددئ رآ  شو لددمعه, والب ه 
/ شحمد بن لعيد قردا . ت/ الفار الفصا  لىهرو  : ي فر. ى ا ده " بهت"والهاع مصدر 

ىبمداد األلدال  : وي فدر , 26,ه390 عىمد  بالجامعدة اإللدالماة لمداد ة البحدب ال. ال ارر
جامعددة ش  القددر  /لددعد بددن حمدددان ال امددد  . ت/ و بددن لبددد هللا الجاددا  / البددال  بقىيددب

 .16/ . 231 ه 303 /
ددو( 8) شبدد  الحلدددين / الى دددةمقدداياس / ژڱ  ڱ  ڱ  ں ٹ ٹ ژ بمع ددد  البلددر  : كالدددحو: الط ح 

ه 398 / ال اردددر اتحددداد البتددداب العدددرب/ اللدددال  و هدددارون لبدددد . ت/ شحمدددد بدددن فدددارس
9009/8/831  . 

 .9/ :  فاضة الجراب( 3)
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, فهده هد المحا  بردعاب الجبده العصد , قد  وصد  مدن لقاده وقابىده مدن الرجدادالمم

ار الخدددراب لبددده قدددد  خطاهدددا ابدددن آقدددادددا تدددر  هددد ا اإللمدددا  بمرددداهد العمدددران, وكددد ل  
دقته ه   مرتبطدة بطدود الفتدر ة التد  قضداها الخطيب يرجإ ىل  حلاب الزمن فتبون 

 ف  ه ا المكان؟ 
هدد   البقعددة مددن لدددفحها ش  ددا ى ا تخيى ددا كيدد  جدداب للددان الدددين : فدد  الحقاقددة 

دد يتطىدب لديراو خاصداو حتد  اصده أللالها وجد ا  قد لار ف  موكدب مهيدب  ىلد  م ع 
يرجددإ اإللمددا  فدد  وصدد  هدد ا المكددان ىلددد  ف ( )"العزيددز اله تددات  لبددد"شميددر المكددان 
مددن خددالد الوصدد  شن يددتىمس  التدد  حمىددت القددار  المبدددا  " كدداميرا" ىبددداا الف ددان, و

شوا ادده وشرددكاله وشلوا دده وطعامدده ورددرابه وكب دده يراهددا رش  مفدداهر التددر  وال عددا  فدد  
شلي  ددا لىدد  آقددار الخددراب حتدد  كب  ددا  ددر   مددن الوقددت ا طىددإالعددين, قدد  بعددد لددالات 

 بتىدد  البقدداا مدده وشلرددا  الخفددافا , ولعدده دهرددة ابددن الخطيددب والجابدده شلددراب ال
كدددان وراع هددد ا ال قددده الردددامه و  صدددىة لددده  بهددداورهبتددده فددد  رايتهدددا وردددوقه ألن يجو 

قدددد جددداب الددد   اقضددداه ابدددن الخطيدددب فددد  المكدددان, وياكدددد  لددد  ش ددده بطدددود الوقدددت 
واحددد, وقدددد  وخرابهددا فددد  يددو   وقصددورها,  ربولهددداردددرقها ل ربهددا وردداهد مددن " ه تاتدده"

 فله, فقد قض  اليو  األود مدن قدومده ىلد   وقفت  لى   ل  من كال  ابن الخطيب
مدن محده لدك ا  بمدراب  محفوفاو بالتبري  من األمير لامر بن و ال   جداع  جبهال

الخطيدب بدااددة الوجهددة  حدين احدددد ابددنحفداو ة بددابن الخطيددب, فافهدر ل صددر الددزمن 
وفد  يدو  ا ق دين المتصده بيدو  القددو  : "ج باته حين قادلصعود الجبه والتجود ف  

             (9) "ىل  الجبهتوجه ا 

                                                        

فهددو صدد و لددامر بددن و , لدد  شقدد  لدده لىدد  خبددر ى  مددا شورد  ابددن الخطيددب فدد  ال فاضددة (  )
ال بادده ,الددراج  الوقدار , وقلددامه فد  قعلدداع لزتده الحلددن الوجده , وحدداف  لدقيته , اله تدات  
 .9/ :  فاضة الجراب, الفاهر الحااع , ب المىوك  البز ة المرك

 . / :ال فاضة( 9)
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فد  ج بدات ال عدا  متخطاداو لىجبداد  او متقىبداليدو  محفوفداو بدالتبري ,  هد اوقد قض  

رحيبددة ي طددا العمددران مددن وشجددواع ت تهدد  ىلدد  شقددوار فلدداحة التدد  واللددهود والوداددان 
 .جوا بها, واموج الل به من ضواحيها

ف  صحبة شمير المكان فىمدا جدن  الىيده كدان اللدمر للان الدين يومه  ش ه وقد 
فدددد  فددددو  الم صدددات ال حالدددداة وقددددد جددددر   ةالضدددداحكأل ع الرددددموا والمجاللدددة فدددد  

 ( )المري دد الحدديب بعضدداو مدن تدداري  هد ا المكددان ولدير ة شميددر الملدىمين شبدد  الحلدن 
مىل  صاحب ه ا الجبه محتمااو بعز جدوار  بعدد شن ش  ال   جاع  جئاو  ضدت العيدون ه 

ىقددت الملدامإ  لددن الددت اقته وقدد شجابدده شميددر الجبده فالتصددحبه ىلدد  لدن  جدتدده, وش ه 
فعدادت قالداو "بتبددد األحدواد   مقر شهىه ومفزا ولد , ودافإ ل ه ب فله وقبيىته ورض

البددوار لددن طيددب مددن ه, فعاقددت فيهددا شللدد ة ال ددار بددبرض صفصددفاو بمددرش  مددن لي ادد
 فلددده حتددد  لبدددادت البدددر ة شن تتدددا , والدولدددة شن تددددود, والعقدددر ة شن تقددداد, لدددو  طدددار  

وقددد لقددد ابدن الخطيددب ال اددة (9)"فتددوف  هللا شميددر الملدىمين الم ازلدةاألجده الدد   رفددإ 
 .لى  زيار ة مدف ه ف  ال د

جدر  األحدداب فد  توجده ابدن الخطيدب حىدة توف  ال د وهو اليدو  القالدب مدن الر 
شمير الملىمين, وقد وص  ل ا ولدور ة الطريدا الد   لدىبه  مقو  ف  مركب معد ىل  

                                                        

شردهر مىدو  ب د  مدرين وشبعدده  صديتاو وكدان قدد مىد  الم درب : اللىطان شب  الحلن المري  (  )
ض األ ددددلس, وامتدددد مىبددده ىلددد  طدددرابىس قددد  حصدددىت لددده الهزيمدددة الرددد عاع قدددرب عدددببلدددر  وب

ة فرجددإ تددو س م ىوبدداو, وركددب البحددر فدد  شلدداطيىه وكا ددت القيددروان حددين قاتدده شلددراب شفريقادد
 حو اللتمائة, فقض  هللا شن هرقت جماعاو وهى  من كان معه من شلال  الم رب وه   حدو 
شربعمائددة لددال , و جددا اللددىطان لىدد  لددو  وقددد الددتول  ولددد  شبددو لددد ان لىدد  مىبدده ولدد  يددزد 

حربده اب دده بجيورده وش دداخ  اللدىطان فد  اضددطراب حتد  خىددص ىلد  جبدده ه تاتده فد هب ىلدد 
وار  ولدالد  لدامر بدن و وشخدو  وصدبروا لىد  جدفر شهه ه تاته خ, ول  تهلى  الجبه بكىبى

الحصار, وخراب الداار وحر  األمابن حتد  مدات ه دا  رحمده هللا قد   قده ىلد  ردالة مددفن 
 .8 6:9 9/ ,ي فر  ف  الطيب, شلالفه

 .9/ : ال فاضة( 9)
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, و  الددىبه مددإ الحىدد  ( )زد فادده الدد ُّرتدد فاقتحم ددا ولددراو  : "بدده ىلدد  هايتدده قددائالو لاصدده 
ادحدة م دت فيها شلدرا  مدن الخردب ترتفدإ ل دد الضدرور ة الفوتجاوز ا مهاو  , الطي 

  (9)"فتقطإ لمن وراعها اآلماد
تقيددر الرددجن الترلدده فاطىع ددا لىد  صددور ة متدالاددة الب اددان متهدمدة األركددان قد  

 بيهددة  (8)وهدد  دار قددوراع: " قولددهلمددن كددان لدده قىددب شو شلقدد  اللددمإ وهددو رددهيد فدد  
بىدة لا جة باداة مىطخة الجدران بالطين األحمدر متقا......الب اة بال لبة ىل  ج لها

هددر  مدن ج لددها, الخرددب, ببلالهدا  اللدق  هيددر مه بدة(3)ردكاد, بيوتهدا   طاددةاأل
والحجددددر مىددددبس الىددددبن  ملددددتعمه لىدددد  شرجدددده متخدددد   مددددن  (5)يدددددور بددددداخىها برطدددداد

 (6) ......"حيب متوف  اللىطان بالطين
ملددددجد ىمددددامه   ولدددد  يخىددددص ابددددن الخطيددددب مددددن زيددددار ة هدددد ا المكددددان حتدددد  زار

والىطدددددو الخمدددددود "رلدددددته, ولدددددج ه كددددده  لددددد  مدددددن وشقدددددر مد المهدددددد , ودار لدددددك ا ,

                                                        

ه, وقيه هو ال مه الت  لها قدوائ  وتبدون فد  البدرار  والخرابدات ويتدب   بهدا ص ار ال م: ال ُّر(  )
لبدد القدادر . ت/جدامإ األصدود فد  شحاديدب الرلدود مجدد الددين ابدن األقيدر : ال اس, ي فر
 .1  /9,وته يب الى ة لألزهر  /2/856/دار الباان -مكتبة الحىوا   /األر او  

 .8/ :ال فاضة( 9)
عة, تردددبيهاو لهدددا بقدددوار ة القدددوب, وأل هدددا كىمدددا اتلدددعت كدددان شجمدددإ, تددداج الى دددة الوالددد: القدددوراع( 8)

بيددددروت  -دار العىدددد  لىماليددددين /شحمددددد لبددددد ال فارلطددددا. ت/الجددددوهر  / وصددددحا  العرباددددة
 .9/100/ 211 -ه301 /3 /

ى ا التجدب ىلد  : لزو  الرئ بالرئ, اقاد رشيته  طااو باألرض ول ط ي ت  بداألرض: الىطو:  طاة( 3)
 .9/880الصاحب بن لباد /المحار ف  الى ة. صخر ة شو هار

المعجدد  الولددار . معاددار يدوزن بدده شو اكداد, يختىدد  بدداختال  الدبالد, والجمددإ شرطداد: الرطده( 5)
 .   859/  رردار الدلو ة /مجمإ الى ة العرباة بمصر . ت/ألحمد حلن الزيات وزمالئه /

 .8/ /ال فاضة( 6)
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ب راآللدددددة لىددددد  حددددداد ردددددبيهة بمبدددددا   الددددد نوالدددددتهجا ر  ال مددددده, وشلردددددا  وقددددد, ( )  د 
 (8)"من الطير (9)الخرا 

لىددد  تىددد  الددددار وكدددر اللددد ين الددد   شتددد  مدددن فعددده الدددزمن,  ويتعجدددب للدددان الددددين 
لصدد عة كيدد  قدداد مددن افبهىبهدا بعدددما مىبددت الددد اا طددواالو, ومددن هدد ا الملددجد البددر  

 .كما وصفها ابن الخطيبالم ابر ل ي او, ى ها حقاو ل ة هللا ف  ىدالة الدود 
ي حددددر فيهدددا ابدددن دقدددائا  بضدددعةومدددا هددد  ى  خطدددوات تبخددد  مدددن لمدددر الدددزمن 

ددهه بدددبطن الددواد  وا  ا بعي اددده  تددده  مدددن الخطيددب ومددن معددده لددن هددد ا المحدده وا ل 
شفىتهددا " وقددطان رحمده هللا فدإ ا بهدا اللدى   لدتجماجمداد الجىلدة التد  كا دت مهيئدة 

ر   ال حدور, القريبدة كدد   لين خدرار ة كدبلف  األ هدار فدو  حصد  األرجار تجر  تحتها
وجىدددب ىلددد   لددد  المكدددان مدددن الطعدددا  والفابهدددة والردددهد ......بىجددد  البحدددور,العهدددد 

 (3)"مااحار فاه الوص 
را , وقددد لددك   األرددقدد  رجددإ ابددن الخطيددب ىلدد  محدده  زولدده مقددو  البرامددة, و 

رها ابدددن الخطيدددب موضدددحاو  ,د ا       لزيدددار ة مدددا فددد  المكدددان مدددن دور       حفددداو ة صدددو 
لي ددا جا بدداو مددن الحاددا ة ا جتمالاددة ألهدده هدد ا المكددان ولددداداته , شهىهددا بدده وقددد  قدده ى
ومعهدددد  قضدددد  للددددان الدددددين يومدددده القالددددب محفوفدددداو بددددبلوان .......وشدواتهددد , وفرردددده 

دددددقاو لىادددده صدددد و  التبددددري ,  الرددددكر وبددددان ل دددده التحدددد  والهدددددااا مددددا لجددددز ل دددده م   
           .لى  حد قوله التقصير

 
                                                        

ب ر(  ) دار صددادر /للددان العددرب  بددن م فددور: الز ددابير, ي فددر: ال حدده, وقيدده: بلددكون البدداع: الددد 
 . 3/961/بيروت

هد  : الررار من كه رئ وخص بعضه  به ررار الطيدر ومدا   اصديد م هدا, وقيده:الخرا ( 9)
شبددو /المحكدد  والمحدار األلفد  : ي فدر.مدن الطيدر ومددن جمادإ  وات األرض مدا   دمددا  لده

دار البتدددددب العىمادددددة  بيدددددروت /بدددددد الحميدددددد ه دددددداو  ل. ت/الحلدددددن بدددددن لددددديد  المرلددددد  
/9000/3/325 . 

 . 8/  : فاضة الجراب( 8)
 .8/  : فاضة الجراب ( 3)
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 "أغمات"ابن اخلطيب فى 

وقددد جددرت شحددداب اليددو  الرابددإ فدد  زيددار ة تىدد  المدي ددة التدد  راقددت ابددن الخطيددب 
بطباعتها الخالبة فصدورها ل دا شبددا تصدوير وقدد زار ملدجدها العتيدا كبيدر اللداحة, 

فددد  معمدددور األرض, ولددد  يتدددر  ابدددن    فيدددر لهدددا    مئ  دددةرحيددب الب ددد , وقدددد حدددو 
ى  وصدفه فهد  بىدد فد  مكدان رحدب طيدب الخطيب ص يراو و  كبيراو ف  تى  المدي ة 
تخترقددده امي ددداو وردددما و وتطدددرد بلددداحاته لددداالو التدددراب كقيدددر ال بدددات واأللرددداب والمادددا  

قدددر , ل بددة المددداع, ر مىتفدددة, طيبددة المحدقددة وبلددداتين وشرددجاو هدداراو, وحولهددا ج دددات 
 .ولبر ة أللين ال فار ,م اعة الب اع,  زهة لألبصار

هدددد  ه  ومىحر ابددددصددددارت شخهددددوار ة لهدددد  لددددالمة ولدددد اجة, حتدددد  : وشهدددده شهمددددات
لمددددا لجدددب مدددن مئ  ددددة جدددامعه   الببيددددر  الم دددربمضدددرب األمقددداد وم هددددا شن مىددد  

 !!لى  لبيه الهداة   ىل  بىدالتب  و  ف   قىها 
س ل ددمىدو  األمدن مخىدوا  فيهداف  تى  البىد ة مدن التقده وقد ت كر للان الدين 
لىدد  زيددار ة قبددر  خددارج الدد   حددرص ابددن الخطيددب  لب ددادبددن  وشمددراع طوائفهددا كالمعتمددد

 :ا وش ردم  لىيهفترح( )وبجوار  قبر التماد الرماكاةالمدي ة, 

                                                        

رالر ة ش دللاة كا ت جاريدة لرماد  بدن حجداج ف لدبت ىلاده وآلدت ىلد  المعتمدد بدن لبداد  :ه (  )
ل دد لدده م هدا المددبمون والررديد والمدداتمن, وبقي دة الرددالر ة, و  و  لمدا هددار يولد   بددن فتزوجهدا, و 

تارفين لى  شربيىاة شلر المعتمد والرماكاة وشرلدىهما ىلد  شهمدات, وماتدت بهدا قبده المعتمدد 
ا ددزلن لى دداس لىتبلددب وفدد   لدد  اقددود  كددن بباددا  وقددد لدداع حدداله  حتدد  ىن ب ددات المعتمددد

 :المعتمد
ا ث اااإام ااا اك ااا اا   ثاااإذامسااا   ل

 

ا ساااإ  الغعثااا اىفا غ اااإ ام  ااا  ل 
اىفال ط اااااااااإ اجإ عاااااااااة ا ااااااااا ااااااااا  اب إ 

ا
ايياااا غ اغ  ااااإ امااااإا  كاااا ا   اااا ل 

ا اي اااااااا  اىفالغ اااااااا ا ل  اااااااا ل ا إ ثااااااااة
 

اك هناااااااااإاملا  ااااااااا امساااااااااكإ ا كاااااااااإ   ل 
امااااااا ا  ابعااااااا  اىفاام ااااااا اُيسااااااا بمي 

ا
ا إمنااااااااااااإا  ا   اااااااااااا  امياااااااااااا   ل 

ا / مرآ ة الجفان ولبر الاقفان ف  معرفة حوادب الزمان, 888,883/  :األلال : ي فر
 .366/ لىاافع  
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ا ااااا از ُ ا ااااا  ا ااااا اطااااا  ا غ اااااإ 

 

ا  يااااااااُ ا غاااااااا اماااااااا ا  ظالمله ااااااااإ  
ا اااااااااا  المل اااااااااا  اياااااااااا ل املا ا ز   اايا  

ا
ا ايا ااااااااااااا لمالغ ثاااااااااااااإظالملااااااااااااا   إ  

ا ا   اااا اماااا ظاه اااا االغاااا   املاااا  مي
 

ا ظا ثااااااااإ  ا جااااااااإذ ا ثااااااااميا بثااااااااإ   
ا بفا اااااااااااااا  اىفا  اااااااااااااا ا ثااااااااااااااا   

ا
ا( )    حثاااااااااااميا فثاااااااااااإ الغ حثاااااااااااإ  

 .وقد خت  للان الدين يومه بزيار ة شجداب العديد من األولااع والصالحينا
 "آلددف "حتد  دخده مدي دة " شهمدات"مدن وفد  صدباحة ال دد ردرا فد  ا  صددرا  

جمىدة مدن لزيار ة من بها من شولااع هللا الصالحين, وقد لق  بهدا  ضح ؛ف  متمكن ال
ومددا لرفددوا بدده, وقددد صددى  شولدد  الدددين والددد اا الدد ين وصددفه , وكردد  لددن شخالقهدد  

ود الزخدر  ضدي ة الجامإ ال   ي بئ بقد  العهدد, وتج دب فابن الخطيب بملجد المد
فدددإ بددده لمدددداو جمدددإ ممب ددد  لتيدددا, و "  فدددإ ا بددده فلدددا , متعددددد الزيدددارات والصدددحون, ر 

 قدد  و  هيددر يبارددرها لددق   طددئ مددن ......عددين, باداددة ضددخمة خردد ةت داهز األرب
 (9) "......ىحكا 

اللددابإ وهددو يددو  اللددبت فدد  وقددد قضدد  للددان الدددين يومدده الخددامس واللددادس و 
وفد  يومده اللدادس قدد  دزد لىد  بيدت ىها المدي ة مت قالو ف  ج باتها مخالطاو ألهتى  

وقددد قضدد  الم لددوب ىلادده, فددبلط  وشجددزد مددن ب دد  ي لددب ألبدد  خدددو, وفادده رجدده 
فطىددب م دده الرجدده شن اكتددب لدده تدد كر ة تقبددت تىدد  الدد كر  للددان الدددين ليىتدده فدد  دار  

   (8) :فكتب له للان الدينفاما ابت  من األاا  
ا خاااااا   غ ااااااإا  اااااا ايع اااااا  ا اااااا ا  ا

 

الغف ااااا الغااااا  اماااااإاغاااااميا ااااا  ع   اااااإا 
 

                                                        

الرركة /  . ,و الرري  قاهر. د.ت/ابن الخطيب/ الصيب والجها  والماض  والبها  (  )
 .  218 الجزائر , الوط اة لى رر 

 .  / :ال فاضة ( 9)
 .  / :اللابا( 8)
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ا  إب  اااااااااإا غ شااااااااا ا ل  فااااااااا الغ ااااااااا  

ا
ا  اااااااا اي ااااااااقا اااااااا املا   ااااااااميا  ازباااااااا  

ا
احيااااااااااااااقا  ث ااااااااااااااإا  ا  اااااااااااااا  ا  اااااااااااااامي

 

ا ل  اااااا  لغشااااااك ا ي  ااااااإ ام ااااااإالغاااااا ا 
 

لعددددده ببدبددددداع المردددددر  شمدددددر مقطدددددوا بددددده, ولددددده د لتددددده, و وارتبدددددا  للدددددان الددددددين 
 ومد ه  ابدن الخطيدب األ دلس شدباعلن لماع  ب  ا يالتحضار شدب المرر  شمر 
ربدددر بدددين , الددد   بددد د هاادددة مدددا امتىبددده المقددده البلدددارفهدددو حدددين ردددكر هددد ا الرجددده 

  ( ) :حين قيه له ش ت تقودبرار بن برد ص اعه وما وقإ ل
اةاي  لاماااااااااااإاغ ااااااااااا  إاغ ااااااااااا ةام ااااااااااا ا

 ااااااا

اذماااإ اا  ك ااإا جااإ الغشااا  ا  ا  اا   
 

 (9) :ق  تقود
ا  بااااااااااااااااااااااااااااةا بااااااااااااااااااااااااااااةالغ ثاااااااااااااااااااااااااااا 

 

ا لاااااااااااااااااااا ال اااااااااااااااااااا اىفالغ ياااااااااااااااااااا  
 

ا ااااااااااااااااااااااااإا اااااااااااااااااااااااا عةاذجإجااااااااااااااااااااااااإ اااا
ا

ا ذيااااااااااااااااااا ا سااااااااااااااااااا الغلااااااااااااااااااا   
ا
ا فدد  خامددة قرت دد  بدجاجددة وبدداض, قىددت   لدد  شخاطددب المددرش  مددن الباداددة : فقدداد

 .من قفا  ب  من  كر  حبيب وم زدوكا ت ه   البىمات لديها شحلن 
لدددور لددده ردددرفات  "دكالدددة"اللدددابإ ىلددد  لدددور الخطيدددب مدددن يومددده ابدددن قددد  لدددافر 

بالتحصدين وهدو مكدان  األمدةمحكد  ال ىدا لجهده هد    هير مرتب الب اع, هيروشبراج 
والخيده والقيدران التد  بىدا لدددها قالقدة ......مىئ لىد  ا فلداحه باإلبده ج  الماراة,

تقيدددددر األرض وتلدددددق  الحدددددرب, واحتمددددد  بهدددددا ل دددددد هدددددار ة آ   مدددددن شزواج القيدددددران 
هدددد  لىادددده مددددن ىخافددددة لدددددده , ا ىلدددد  اللددددىطان شبدددد  الع ددددان مدددد فددددإاأللددددداع, وقددددد ر  

بتبلداس مدي دة وشحداطه  بخ دد , وشقامدت األبدواب ورديدت والتهدا  شمواله , فدبمر 
 .ته الم اةا, ول  اكتمه الب اع فقد وافاألبراج

                                                        

 . 69 /3.  221 /مكتبة الهالد / صال  الدين الهوار  . د/رر  /ديوان برار بن برد (  )
 . 3/80 :اللابا ( 9)
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وخت  ابدن الخطيدب يومده فد  صدحبة  شهده الفضده والعىد  الد ين شتد  لىد   كدر 

ق  رحه من ال د ف  لهه شوصىه حدود الصد اهجة وقدد ش هد  بعضه  ف  ال فاضة, 
ش  حتدد  بددات بموضدددإ ر مددا دون شن اطالع ددا لىدد  خبددر مددن قابددده, و  صددور ة يومدده 
  ( )"شلكاون  "باعر  

حيددب لقدد  هددو ومددن معدده جمعدداو مددن  ؛فحمددد العددود "شزمددور "ولدداد مددن ال ددد ىلدد  
مخجددده  (9)وقدددد شتدددوا كددده بدددر ولىددد  رشلددده  الحلدددن بدددن احيددد  بدددن حلدددون الفضدددالع 

 .بحقه  ي  من لعة ولط  وقد مدحه  ابن الخطيب قااماو ضال
  "سال " ابن اخلطيب إىل مدينة مسري فيل فى ر   

ته هدد   وا تهدد  ىلد  لددال شقددا  راجعداو مددن لدفر  ولمدا ا كفددب ابدن الخطيددب رحمدده هللا
وشلددبابه طدود مقامدده بدالم رب, وقددد لدز  لىدد  رافضدداو لىمىد  بهدا م تبد او لددن لدىطا ه 

لبو هددا يومئدد  مدده بلددال مقاىدد  لددن الددد اا وا  قطدداا ىلدد  هللا, فاختددار شن اكددون خالت
   :ج به قادهيرها, ولما التقر بها واطمبن شلون له لى  مراد  من 

اأي اااااا ا اااااا لالغ  اااااا ا ااااااإ   الغ  اااااا ااا
 ااااا

ابُ ثاااااااُ ا ااااااا غ  املااااااا اي  ااااااا ال مااااااا  
 

ا شاااااااااإغ  ا غااااااااا  ثإا مناااااااااُ امف طاااااااااإاااا
ااااا

ا ىفاشاااااااي  ا  ااااااا مىا ااااااا  الغع ااااااا  
ا
وا قطدإ ىلدد  ضدري  اللددىطان ب دد  مدرين, قد  رحده ىلدد  ردالة حيدب مدددفن مىدو  

طالبداو ردفالة صداحبها ل دد اب ده فد  القبدة المقدلدة  هشب  الحلن المري د , فحدر رحىد
ا  مدداد و  اقتحددا  خطددر فددلىادده   يجددر ى  فددا  شمددر الددهه شبدد  لددال  فدد  ا اللددىطان

                                                        

 . شق  لى  مكا هال  (  )
شرلدىه صدداحب فدداس لددامال لىد  الق ددر بددبزمور فبقددا  بهددا, وكدان شصددىه صدد هاجة شهدده وطددن ( 9)

شزمور, وله لى  ف  خدمة ب   مرين م د  شود دولدته , وشبدو  احيد  فد  دولدة اللدىطان شبد  
الحلن وهى  ف  خدمته وتر  ولد  التعمه ف  مقده  لد , ف دزا الحلدن ىلد  الج دادة ولدبس 

ا وتصر  ف  الو اة, واتصه بخدمة اللىطان شب  العباس ألود باعته بط جة, وردهد رارته
تدددددداري  ابدددددددن : معدددددده الفددددددت , والدددددددتعمىه فدددددد  خطدددددددر اللددددددي  حتددددددد  و   شزمددددددور, ي فدددددددر

 .1/836:خىدون 
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فدد  طىدب مالدده وولددد  مدن شهدده األ دددلس الد ين اعفمددون مقددا  وا  مدا هددو ىلمداد للددان 

 ( )"معروفة حا  هللا شن اضاعها شهه األ دلس فحرمة رالة" لن اللىطان شب  الح
لدال لىد  لداد ة شهده زما ده ممدن  زلدت بهد  ال كبدات " ردالة" وقد لز  للان الدين

األزمدددات ومدددن ه دددا  دارت بي ددده وبدددين اللدددىطان شبددد  لدددال  المري ددد  شو اردددتدت بهددد  
األ ددددلس فقبىدددوا شجابددده اللدددىطان المري ددد  وشرلددده ىلددد  شهددده وبعددددها , كقيدددر ةمرالدددالت 
قد  الدتدلا  وردوا لى  ابن الخطيب ما شمكن رد  فطاد مقامده بلدال لدامين رفالته 
 (9) .  رهبة ومكرهاو  بطهبعد رجوله فبجابه حااع ال ر اط  ىل  األ دلس لىطا ه 
 

  : سانممبناسبة فتح تلتهنئة ابن اخلطيب للسلطان أبى سامل امل يىن 
ه ا شقدر الخدوارج م ده لدمت همتدحدوممى  الم درب  بتمه لىلىطان شب  لال لما ا

ىليهدا, وللدكر  اللدىطان ال هدوضلدان كمدا كدان ألباده مدن قبده فدبجمإ مىل  تمىد  تى
ارتحده ىلد  تىملدان, ولما توافت لداده الحردود وتبامىدت ل دد  الج دود  "فاس" بفاهر 

 ربم دف داد  فد  ال (8)"مدو بدن يولد  الزيدا  حشبد  "بلدىطا ها واتصه خبر  هوضه 
 فبجدددابو  فخدددرج هدددو ورددداعته لدددن تىملدددان ىلددد  الصدددحراع فالدددتول  لىيهدددا شبدددو لدددال 

   :مطىعهاوكان ابن الخطيب ل دما بى ه ه ا األمر ه ب  بقصيد ة طويىة ,
ا طاااااااإ اغساااااااإ اىفامااااااا حي ا  ساااااااإ اااا

 ا

ابفاااا  ا   ساااااإ اي  اااا ا جاااا ا فساااا 
 

                                                        

 . 5 / : فاضة الجراب (  )
 .3/89:ا لتقصاع ألخبار دود الم رب األقص ( 9)
مددن لددالطين تىملددان " 126-162"بددن يولدد  الزيددا   لبددد هللا بددن مولدد  شبددو حمددو : هددو ( 8)

المعددروفين بب دد  لبددد الددواد كددان موالادداو لخصددومه  ب دد  مددرين شرلددىه شحددد لددالطي ه  إلخددراج 
كدان ردديد : شخاه من تىملان فدخىها بليو  ب د  مدرين وقتده شخدا  وقداد ل ده ابدن األحمدر 

 .1/953: األلال   , القلو ة لفا  لىدماع
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و فدد  بدددلوتب   الدد   شقدداد العقددار فالحمددد هلل: " قدد  اتبعهددا برلددالة طويىددة م هددا

 ( )......" وجعه مىبك  يجدد اآلقار ا  تقار
  

   :انيةثفيل فى إدالة الدولة باألندلس 
حمدددده لددددن للددددان الدددددين الته ئددددة ىلدددد  اللددددىطان وبي مددددا يتولددددر الرلددددود الدددد   

بدن األميدر  ىلدماليهالمري   ى  وافته األخبدار لدن شوضداا األ ددلس ولدير ة لدىطا ها 
و  شفىدددت مدددن لدددجن لددد  اكلدددبه التبددداراو    شخاددده بعدددد شنلىددد البددداه  (9)شبددد  الحجددداج

ر  ببخابددددب هيدددر ملدددتتر بالقدددا ورات و  ,ج دددةئالممىقاددداو بيدددد  فددد  ملددداقر "رددداة خ دددو  م 
  (8) "الرهوات

والدتخىص لده  والد رو ة, شوطدب ة اللد ا "  وهدو مدن(3)وقد  كده ابدن لمده زوج شختده
 وررا ف  القبض دو ه, بالخالصالمى  من لها ة الىيب, فتجه  له, وا فرد 

                                                        

 .90/ : ال فاضة (  )
هددو ىلددماليه بددن يولدد  بددن ىلددماليه بددن  صددر اللددىطان الدد   احتدداد لىدد  شخادده المتوقددب ( 9)

, وقددد "ال  دد  بدداهلل" المىدد  بيددد شخادده و و ورددب  ,لىدد  مىبدده اك دد  شبددا الوليددد, ولددد ب ر اطددة
  جتمإ حولده مدن ردجعهاه  فد160شلك ه بعض القصور والدتمرت شادا  احتجابده حتد  لدا  

وقدد    ه  ال  د  بداهلل وا دتف  األمدر إللدماليه لد ة واحدد ة ىلد  شن قتده هيىدةلى  القور ة, وشفىت مد
, فدبفى  مدا  صهر  ال   شخ  المى  التول  لى  المى  لألمير ابتداعو ق   قىه ىل   فله ا تهاعو

 91بي همددا فحدد ر كدده جا دددب شخادده ى  شن األميددر كددان شضدددع , ففدد  ملدداع يددو  األربعددداع 
جدوار قصدر  وارتدبر بده الخيده والدتبقر مدن الحارداة ودخده رعبان ردارفه مدن مكمدن هددر  ب

مدن بداب اللدىطان وحداود  هلىاه فقدا  رجالده بلدد األبدواب وا خدر  هدو فد  جمىدة مدن شوبارد
األمير ا لتصا  بقا   الصر , وصرخ بال اس ي اردده  الد ما  فخد  ىلاده مد ه  البقيدر وقدد 

ه صددد ير  قدداس وطرحدددت رشلدده لىددد  شمددر بددإ زاد األميدددر مقيددداو وتعاورتددده اللدديو  وشلحدددا بدد
المجيبين ل دائه فا فضوا لحي ه وبق  مطروحاو ىل  يو  هد  حتد  ور  هدو وشخدو  بمقربدة مدن 

 .   880,892/ : األلال .  6مدفن شبيه  لا  
 . 99/ :ال فاضة( 8)
اك د  هو و بن ىلماليه بن فرج الرئاس المتوقب لى  المى  ولاقد صفقة الخلران المبدين ( 3)

لىصيد = = شبا لبد هللا, كان راطا او  ما  الخىا قواد لصبة كالب معالجاو ألمراضها, مبارراو 
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وف  شخبار طويىة قص ابن الخطيب شحداب  كبة هد ا األميدر, ومدن ( ) ......"لىاه 

فدال بالدد اا "حتد  لدبعض ش صدار    , فببقر ه ا الطاهاة القته والفتدتصد   لت اقته
ن جهدد   ىبدده هللا التحلددكوا, و  بالددتمتعوا و  بالدد ما  تم قددوا, ش  فدد  الفت ددة لددقطوا وا 

  (9) ....".افرينلمحاطة بالب
ر لدوع وفلداد وقد شطه للان الدين  شفعداد بفكر  و فر  مدن شرض الم درب فصدو 

بخاا تدده وهدددر  وقددد هدد ا اللددىطان, ومددا ج تدده األ دددلس مددن حمقدده وطاردده الملددبو  
 (8) :طويىة قاد فيهالجه ل ا للان الدين تى  األحداب ف  قصيد ة 

اُكااا امااا ا ااا  فالغااا ذ ا  ااا ا اااا   ا
 

ا ا اااااااااا  امع ااااااااااا   اي  اااااااااا الغاااااااااا   
ا  ا عاااااااااااااا اا ثااااااااااااااميا  اااااااااااااا اذ ااااااااااااااة 

ا
ا   ااااااااااااااااا اىفا ُا لَعاااااااااااااااااة ا ىفا اااااااااااااااااف  

ا ايف ااااااااااااااااا ا ظا  ااااااااااااااااا  ا كااااااااااااااااا ا  ر 
 

ا ظاغااااااااااااا  ا كااااااااااااا ا مااااااااااااا ايااااااااااااا    
ا ااااااااااااااإمل  اغإي اااااااااااااامي  ا كاااااااااااااا ا اااااااااااااا  

ا
ا اياااااااااااااا  ا ظا اااااااااااااا فاااااااااااااا كاااااااااااااا ا  

ا
                                                                                                                                        

بها, لقد له اللىطان لى  ب ته لوقوا القحدر فد  رجداد بيدته , و وهده بالو ادة ىلد  شن هىد , 
وحدداد األمددر لددن رددقيا زوجدده والددتقر فدد  شخادده وققدده لىدد  الدولددة لبراهددة طىعتدده, ولددوع 

فبمر بتر  القىعة وشبقيت لىاه ال عمة, فداخه ش  زوجه وضمن لها تمدا  األمدر  األحدوقة به,
لولدها, فبمدته بالماد فالتعان براعة من مخدتىس البضدائإ وقتىدة الزقدا  حتد  الدتولوا لىد  
القصدر, قدد  ا خدر  فدد  طددور هريدب مددن الت ددزد لىلدىطان, ولمددا لىدد  شن األمدر ارددا تصددير  

اه شلط  الحيىة ىل  اللىطان ف  ملالدته لىد  الىد ات وا هرائده ىلاه من هير ا قااد ال اس ىل
بالخبائب, ور ىه بالعهر, وجعه ي فا من لىإ اهتاابده, وضد  الرجداد ىلد   فلده, حتد  قدار 
به ف  محه لك ا , وقتىه والتول  لى  المى , وقد الدتدرجه طاهادة الدرو  حتد  ا تهد  مدن 

ومقده بهدا بفداهر شردبيىاة فد    حدز  راولدهحروبه, ق  تفر  له وقبض لىاه هو وردر مته, و 
 .    8 :88 / :اإلحاطة: ي فر. ه68لا 

 .99/ : ال فاضة(  )
 . 98/ :ال فاضة( 9)
 .96/ :  فاضة الجراب( 8)
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ه  ارد  اطدة شمدرو ويبدو شن شخبار األ دلس وشحداقها التد  تجدر    لداما فد  هر 

حتد  ى ده الت يدرات وا  قالبدات  للدرد لتىد وصد  وااطيه ال را  فكر ابن الخطيب ى  
مد ه , والدتخىص  من القواد والوزراع, وما جرته األادا  لهالبهد   كر شلماع من خىإ 

فدد  الدولددة اللددالفة, ولدد  يدد س فدد  هدد ا المقددا  شن و  جددر  لهدد  ى  ش هدد  كددا وا شقطابدداو 
ين فبوجددد قالددماو مددن حىددوا لردد ه هدد   الق ددور وقددد تددرج  لهدد  للددان الددديدد كر شلددماع 

 .مرتركاو بي ه  وهو شن ش فله  قد ا طوت لى  اللوع والعفن
 

ولددد اللددىطان ال  دد  بدداهلل وفدد  شوالددر رددهر محددر  مددن لددا  اق ددين ولددتين خددرج 
 دده تحرجدداو ممددا تجددر  دمدداقراو المهاالدد   شبددر  شمددر خالصدده بعددد مبااعتدده لهدد ا المت ىددب 

ه ا األميدر ومعده شمده فد  قىدة  صدا اصيب لصا اإللال , وقد رحهالمخار ة من 
بمدددا لددد  تبدددن لتضدددر  وقدددد ضدددن  فدددالمه  لىددد  جمددداعه  " مدددن جواريهدددا بحددداد بائلدددة 

مدن متداا الدد اا الد     هاادة وراع  شهد  به والتهداون بحقيدر  فد  ج دب مدا رز اللماحة 
 ( ) ....."ف  الفر  والبهجة

ىع ددا للدان الدددينوفد  صدفحات هدد ا الفصده مددن ال فاضدة شاضداو  جا ددب  ىد ل ا ط 
وهددو مددا " ةرددال"والدي اددة فدد  الم ددرب ولىدد  وجدده التحديددد فدد   ا جتمالاددةمددن الحاددا ة 

ل ددددها وردددد الرحددداد ىليهدددا  وا حتفدددادالصدددوفيين فددد  زيدددار ة األضدددرحة اعدددر  ب ردددا  
الدد    حددن بصدددد لددرد وكددان  لدد  فدد  اللددابإ والعرددرين مددن محددر  مددن  فددس العددا  

الدددتجالب األمددد , وتخدددا  " حيدددب " الهرددد" مدددا اعدددر  ل دددده  بمولددد  وهدددو . شحداقددده
 (9) ....."الم ار  ورفإ الخا , واحتفاد األلوا ,

    بد فد  حدب ال او ملدين بيتدلوقد ش رد للان الدين ليىتئ  قصديد ة مدن قمدان وخ

 دين هللاود لن  بجهاده  وال لى  خىفاع األ دلس واإلراد ةق  الق اع. 
                                                        

 .91/ :  فاضة الجراب(  )
 .92/ :اللابا( 9)
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 ( ) :وم ها قوله

ا  لا ااااااااااإ وا اااااااااا ال  اااااااااا ا  عث اااااااااامي
 

ا  ايهااااااا ا ساااااااث ميا  ساااااااياكفاااااااإي 
 

ا ي  عاااااااااااااااااااوا  اباااااااااااااااااااميام كثااااااااااااااااااا 
ا

امي  ث اااااااا جسااااااا ياذمعااااااايامي  م مااااااا 
ا

ايعاا ذا اا لذ ا كااا اماا ا ااك الغي ااا 
 

ا ث عااااااااا  ا ااااااااا  الغي ااااااااا ا ي ث ااااااااامي 
 

امااااااااا    ا ماااااااااإا اااااااااإجوا غيااااااااا  ا ااااااااا  
ا

ا  اشاااااإ وامااااا ا  ااااا ا جااااا  ا  ااااامي 
ا

ا  ا اااااااااااه  ا ثاااااااااااواغااااااااااا  ا  ثاااااااااااة
ا

اماااااا الغدياااااا اي اااااا  اام   ااااااإا ثشااااااث مي 
ا

ادمحماغ  ااااااااااااااااااااااي ابااااااااااااااااااااا ل اشااااااااااااااااااااا ا
ا

اب  ااااااميامااااااإايساااااا مميا اااااا لذ   ااسااااااي 
ا
الفصده فد  م الدبات مختىفدة كالته ئدة وقد تعددت شرعار ابن الخطيب فد  هد ا 

عدددة , شو هيرهدددا مدددن األحدددداب التددد  الدددتدلتها طبااعمخاطبدددة شحدددد الردددرفبردددفاع, شو 
لىمددداع لصددر  وقددداد ة فدد  الم دددرب كدد ل  كقدددرت مرالددالت ابددن الخطيدددب ىلدد   الحاددا ة

كتددداب طددداد فاددده فددد  بمولدددود  اددداو األود مه(9)اد ابدددن خىددددون وابدددن بطوطدددةزما ددده شمقددد
 .قامة بجوار القا  لرهبته ف  اإل فله, واتلإ باا ه, ق  مصوراو 

                                                        

 .92/ :ال فاضة(  )
بددو لىدد  ا جتمدداا اعتبددر بحددا شبددو التدداري , وش.  306 -889 /ه101-189: ابددن خىدددون ( 9)

مقدمدة ابدن خىددون لدن تداري  العدال , هدو ولد  الددين لبدد الدرحمن بدن " لب ر مالفده الردهير 
من ولد وائه بن حجر الفيىلو  المارخ, شصىه مدن شردبيىاة ومولدد  وم ردب   ,و الحضرم 

بتددو س, رحددده ىلددد  فدداس وهر اطدددة وتىملدددان واأل ددددلس, وتددول  شلمدددا و مختىفدددة, والترضدددته 
ئس وورددااات, ولدداد ىلدد  تددو س قدد  توجدده ىلدد  مصددر فببرمدده لددىطا ها الفدداهر برقددو , دلددا

 .وول  فيها القضاع ق  لزد وتوف  فجب  ف  القاهر ة
,   9/ 09 / 0 /00 / ابدن حجدر العلدقال   /رفإ اإلصرار لن قضا ة مصر: ي فر ترجمته

 =                          . 8/88: , األلال 50/861الضوع الالمإ 
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حددد ولددتين ولددبعمائة بملدداجىة دارت بي دده وبددين واوقددد خددت  ابددن الخطيددب لددا  

ف  صدددر  بددد بكتدداب طويدده  لدده فدد  مرضددده والددااو م ( )القالدد  بددن رضدددوان  الفقادده شبدد
  (9) :م ه

ا ايم اغاااااااااا ل ام ي ااااااااااة اااااااااام  اااااااااا ا
 

ا باااااااااا ب اام اااااااااا   اباااااااااا  ال    ااااااااااإ 
ا اااااا ا ل ا  اااااا الغاااااا ل اغ  اااااا ا ل اااااا  

ا
ا  ا  ااااااا اا غسااااااا  اغااااااا اخ  ااااااااإ 

ا
      

القال  ب قر بىاا مصدراو ىادا  بد ف  لدارض فاده ابدن الخطيدب شبو  وقد راجعه
 (8) :قائالو 

اماااىاشااائ ا غفااا امااا ا   ااا اكااا اماااإ
 

اااخاااااااا ام إ ااااااااإي ثاااااااا ااماااااااا ال مااااااااإ 
 

اكاااااااا  ال اااااااا  ااماااااااا اذ إ اااااااا ازل  
ا

ا  ااااااإذل اباااااا ر املا َااااااا   لا اااااا ا  اااااااإ إ 
ا

والقصدائد التد  تصدور بدقدة وقد ا ته  ه ا الفصه بعدد كبيدر جدداو مدن الرلدائه 
بدددداآلخرين لىدددد  اخددددتال  طبقدددداته , وتبدددداين م ددددازله , مددددابين لالقددددة ابددددن الخطيددددب 

 حمدده هدد   المكاتبددات رددعراو كا ددت شولت ؛ئددد, ووزيددر وفقادده, وشخ وصددديالددىطان, وقا
                                                                                                                                        

هددو و بددن لبددد هللا بددن و بددن ىبددراها  الط جدد , رحالددة مددارخ, طددا  البىدددان : ابددن بطوطددة*= 
واتصدده بكقيددر مددن المىددو  واألمددراع طددا  بددالد الم ددرب ومصددر والرددا  والحجدداز والعددرا , 
وفدارس واتصده بكقيددر مدن المىددو  واألمدراع فمدددحه , وكدان يدد ف  الردعر ولدداد ىلد  الم ددرب 

اللىطان شب  الع ان فبقدا  فد  بدالد , وشمىد  شخبدار رحىتده لىد  و بدن  األقص  فا قطإ ىل 
لد  91جز  بمدي ة فاس والت رقت رحىته  ل ة فارتحه ىل  شصقاا بعيدد ة شوصدىته تومبكدو وا 

ل  الفولفا وهو   ر  رحالة لى   فس ملتو   ماركوبولو وتدوف  فد  مدراب  لدا  , بكين وا 
الددددددرر : ي فدددددر.ا بدددددبمير الرحدددددالين الملدددددىمينوتىقبددددده جمعادددددة كمبدددددروج فددددد  كتبهددددد. ه112
 .      6/986: , األلال 382/ : ا حاطة. 8/310:البام ة

 .  8 / ل  شق  ف  ترجمته ى  لى  ش ه كاتب اللىطان ابن تارفين, ال فحة ال لرية,(  )
 .80/ :  فاضة الجراب( 9)
 .80/ : فااللابا( 8)
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فد  والموضولات الت  تعكس ل ا بوضو  اهتمامدات الردعوب  قراو جمىة من المعا   

 .تى  البالد
زم ادداو بحيددب واالحدد  فدد  الفصددود األولدد  مددن ال فاضددة شن الباتددب رتبهددا ترتيبدداو 

جدر   ومداالفصود اآلخير ة يرو  ل دا شخبدار القطدرين شوردها حلبما وقعت له, ق  ف  
كا دت لىد  مدرش  وملدمإ الباتدب لد ا  درا  فد  فيهما مدن شحدداب ومدا ردهدا  مدن شادا  

ياكددد لىدد  ل صددر الددزمن تببيددداو م دده لىدد  معاارددته لمجريددات مطىددإ الفصدده التددال  
بطده األحدداب كمدا طالع دا  لد  فد  األمور ف  فتدر ة م فدا  يومداو بيدو  لدواع شبدان هدو 

 .ف  بعض الفصودألحداب كما الفصود األول  شو قا  بدور الراو  ل
ه فدددر  جمالدددة مدددن قددداد ة األ ددددلس ىلددد  الم دددرب 169ربادددإ األود مدددن لدددا  ففددد 

و,شمقاد احي  بن لمر  والري  الفقاه شبو الحلدن لىد  بدن لبدد هللا بدن الحلدن ( )رحُّ
بعددد شن تىقاهمدددا اللدددىطان المري ددد , و   دددو  بهمدددا  رالدددىه  ابدددن الخطيدددب وقدددد (9)ال بدداه 

 .اوشد   جوارهم
 

   : طيبوفاة زوجة ابن اخل
شصدداب ابددن الخطيددب حدددب جىدده ه 169وفدد  اللددادس لدد   القعددد ة مددن لددا  

مدن   ر ردرب , و  دص لاردد  كدطرق د  مدا : " شرجا  وشحزن قىبه وقد حكا  ف  قوله

                                                        

, وهو جد المىو  من ب   مرين, اك   شبدا  62 ها ولد بفاهر تىملان ل د لحا  شباه بلىطا(  )
زكريددا, وهددو رددي  ال ددزا ة ورئدداس جماددإ القبائدده باأل دددلس, وهدد ا الرددي  ملددتحا الرتبددة, شهدده 
لهدد   الريالددة ببلدداو و جددد ة ولتقدداو وشصددالة, ودهدداع ومعرفددة وتمددادت و يتدده ىلدد  شوائدده رددهر 

يه لزله و ه    به, ففدر ىلد  بىدد فىما تصيرت األمور ىل  و بن ىلمال -ه169رمضان لا 
الرو  والتقر ل د طاهاة الرو  فبو   من الجميه ما افو  الوص  ولدادت رتبدة هد ا الرجده 

 . 11/ : ا حاطه, بعد شن رد هللا ىل  لىطان األ دلس مىبه
 .ل  شق  لى  ترجمته( 9)
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بىددد ال ربددة وتحددت هددب الحواصدده بددين  كددران وا  دداب فدد  ز  لددن شصدداهر وفدا ة ش  الولددد 

  ( ) ....."حلرت  وارتد جزل كبة, فحىت لىيها   الوحرة, ودون ش ااد ال دلرا
 (9) :قوله ت قبرها م ها قاها للان الدين بقصيد ة زي  وقد ر 

اُ  ر َ ا ظا  ااااااااااااااااااااااااااااااإمابَا ل َاااااااااااااااااااااااااااااااإظ
ا

ااااااااااا ا  ال َاااااااااااإا ا  ا  اااااااااااإموالغد ُكاااااااااااُ ابَاعل
ا ا خ  اااااااااااا ا اااااااااااا اخااااااااااااإ وازماااااااااااااو

 

ا ُ اااااااااااااا أ  اىفالشاااااااااااااا  لذاا  اااااااااااااا لا ا 
 

ا فااااااااااااا  اىفاذل َ الغ ااااااااااااا ي ا اااااااااااااإ
ا

اإااىفال اااااااااااااااااااإا ع ااااااااااااااااااا  ا  ااااااااااااااااااا 
ا
ا ا َااااااااااااااإ َاَ َظَ يوا إغشاااااااااااااا  ااي   ااااااااااااااو

ا
ا ي   ااااااااااااا ا ااااااااااااا  ىا ا  جااااااااااااااإظ 

ا
لبدد العزيدز اله تددات  صد و لددامر هد ا الوقددت بىدا ابدن الخطيددب خبدر وفددا ة وفد  
 .لعزاع  فله ف  مصابه لهمن خال   ففخاطبه معزياو ب ف  و قر بن و 

ل  ه ا الحد ابدن  لفتدر ة م فد المارخ   الح  التتابإ الزم   والتلىله التاريخ  وا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .الخطيب

بدددبعض الفصدددود التددد  رجدددإ ب ابرتددده فيهدددا ىلددد  ى  ش ددده قدددد شقحددد  هددد ا الترتيدددب 
حدد لدواع  صراا اللاال  القاته ال   رهدته شرض الم رب واأل دلس لىد شحداب ال

ى  وصدددو و لمطمدددإ   لددد  كىددده وتمقيددده, وهددددر ولددداسمدددا بدددين قتددده و بددد , وصدددىب, 
لىوصود لىحكد , شو ردفاع هده الصددور التد  مدا لاال , شو رهبة ف  تخىاة الطريا 

رحيددده ابدددن الخطيدددب فددد  حقدددد وكدددر  و لددد  فددد  الفتدددر ة الدددوجيز ة قبددده ا طدددوت ى  لىددد  
والصددرالات التدد  شدت بدددورها األحددداب صددحبة لددىطا ها ىلدد  الم ددرب, فكردد  لددن 

ددي ر األمددور  شن ىلدد    فعدداد فدد  تجددا   ىلدد  شبدد  لددال  المري دد  الدد   كددان لدده دور  ت ص 
جازته ىل  وط هلىطان األ دلس  لترداد مىبه   .وا 

                                                        

 .15/ :  فاضة الجراب(  )
 .15/ : اللابا( 9)
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المري دد  وا تهددت  نالتدد  حاكددت لإلاقدداا باللددطا فدد   كددر المكايدددكمددا الددتطرد 

 .قطإ رشلهب
ن ل  ي رحده مدإ لدىطا ه ىلد  األ ددلس ى  ش ده قدد وك ل   ر  شن ابن الخطيب وا 

تابعده خطدو ة بخطدو ة م د  شن حدر  ركابده ىلد  لدبته قد  حىولده بجبده الفدت  ومراوضددته 
  مىدد  الددرو  وشبددر  معدده تدد  لقددبالجبدده ح لببيددر قددواد األلددطود الرومدد , قدد  الددتقرار 

 وفرحدت بمقدمددهر , وقدد اهتددزت األ ددلس لوجهتده ه وجبددر بهدا كلدبهدا لي د معاهدد ة قدر  
وبدددين  وبي ددده مدددن جا ددبشهدده األ ددددلس  م اصدددريه مدددنوتددرددت الخطابدددات بي ددده وبددين 

يقدار للان الدين مدن جا دب آخدر فد  طىدب  التصدحابه ولودتده معده ىلد  األ ددلس وا 
األمدر رجولده حتد  يدت  للان الدين لىبعد لدن اللاالدة والخدمدة واحتاالده فد  تدبخير 

فدد  كدده  لدد  قدددد لقددد العددز  لىددد  لىلددىطان فيرجددإ ىلادده بولدددد  وشهىدده, وللددان الددددين 
فد  فدرب خطدة, و   مدن هيدر تىدبس بخدمدة, و  همدس يدد  " ىلد  بيدت هللا ا  صرا  

رض  فد  للدان الددين قصديد ة طالدت ل وف  ه ا ا ( )"ئة و  لبلةم ير لى ل  من هي
مت فلداو لهد ا الردو  العدار  فد  زيدار ة بيدت شبااتها حت  شربت لن المائت  بيت فكا دت 

 .ا هللا الحر 
لجددب ىليهددا لددىطان  التدد  الحيددهوقدد شفددرد ابددن الخطيددب فصددالو كردد  لدن بعددض 

المددرته ين ل ددد  اصددب فدد  ىقددار ة الفددتن فدد  بددالد الم ددرب لىدد  يددد بعددض  األ دددلس ال
و  فدد  مهاجمددة دلددا اجتمددإ شهدده الم ددرب لىدد  الباعددة لهدد , مددا مددن شهىهددا, حتدد  ى ا 

شحدا  ابدن الخطيدب بتفاصديه  ىبده وقددملىطان هر اطة المخىوا وم عه من الدترداد 
لحادا ة, والعالقدات, وطبدائإ ال فدوس فد  تىد  لدن طباعدة ا ئاألحداب ودقائقها بما ي بد

وكددد ل  طالدددت الصددفحات التددد  حكددد  فيهددا للدددان الددددين بعددض الحيددده التددد   .البقدداا
 .اجرقاا باآلخرين دون لىطان رادا شو دين ز ات   ل  من بعض األطرا  لإلكا ت 

                                                        

 .28/ : فاضة الجراب(  )
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مرالددالت, وكتابددات دارت بددين شطددرا  األوضدداا تطىبددت و  ردد  فدد  شن هدد   

 .ه   الصرالات
وقدددد ش هددد  للدددان الددددين هددد ا الجدددزع مدددن ال فاضدددة بددد كر الوقدددائإ التددد  خاضدددها 

بمردددور ة لدددىطا ها األميدددر لبدددد الحىدددا  وشخدددو  لبدددد المدددامن لاللدددتاالع لىددد  الم دددرب 
هللا بدددن  لمدددر بدددن لبدددد   كدددراع لىددد  يدددد الدددوزير شبدددال اصدددب والتددد  ا تهدددت بهزيمدددة 

ئفدة لىد  مدن كدان بمك الدة مدن طار لىقبض فمىة من جاره المفقاد ح ال   ( )لى 
حددين األميددر لبددد الحىددا , وقددد جدداعت شخبددار هدد   ال هااددة كمددا  كرهددا ابددن الخطيددب 

وكفاادة هللا  ,ىل  لائر األردااخ اعىمهد  فدرار لددوه خطاب لىطان الم رب  قص ل ا
وقدد خدت  هد ا ه 168رر من جماد األود لعدا وكان  ل  ف  القا   لله  رر الفتن 

بددالم رب حتدد  وصددىه ابددن الخطيدب بإتمددا  األحددداب التدد  رداهدها  الجدزع بولددد مددن 
ودخده األ دلس بالتقدامه والىحا  به بعدد شن تد  لده األمدر من لىطان األمر األخير 

 دار مىبه, ولاد ىل  شريكة لىطا ه ف  زواد يو  اللبت لردرين لجمداد  القا ادة مدن
ق  رحيه ابن الخطيب بولد اللىطان يو  اللبت الموف  لردرين ردعبان ه 168لا  
 .ه168لا 

ومن خالد لرض شاا  هد ا الجدزع التد  قضداها ابدن الخطيدب فد  بدالد الم درب 
د لالقدددة األ ددددلس لدددالوقائقادددة لهددد   الرحىدددة والتددد  تجامكدددن شن  توصددده ىلددد  القامدددة 
قددددة وروابدددر متي ددددة, كمدددا تصددددور ل ددددا مدددن لالقددددات وقابدددالم رب, بمددددا كدددان لىدددددولتين 

                                                        

لمدر بددن لبددد هللا هدو المدداتمن لىدد  البىددد الجديدد دار مىدد  اللددىطان شبدد  لدال  وقددد هدددر بدده (  )
والتبد بحك  الم رب فتر ة بعد شن اهتاد لىطا ه, وقد شخد  الباعدة ألخاده المداجن حتد  صدفر 

ه قدد  الددتدل  مددن بدداب قرددتاله األميددر و شبددو زيددان ابددن شخدد  اللددىطان شبدد  168مددن لددا 
 ازلداو ىليهدا شادا  لمده, والدتمرت شادا  هد ا األميدر وهدو م ىدوب لىد  شمدر ,  لال , وقد التقر

ر  بالرراب ىل  شن لاعت حاله وامتألت  فله موجدد ة لىد  هد ا الدوزير, ولب ده لاجىده  م ا   
بحتفه وبارر اهتااله, وبااإ ف  يومه شبا فارس لبدد العزيدز ابدن اللدىطان شبد  الحلدن, وهدو 

لمددده الحيىددددة ألود شمدددر  لىدددد  هددد ا الددددوزير فطوقددده الحمددددا  صدددب  فددداهر ال بدددده واإلدرا  فب
 .55 / :اإلحاطة: والتبصه ما زرا  من ماد و خير ة, ي فر
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كان دائراو ف  هد   الم طقدة ومدا كا دت تخوضده هد   الدولدة مدن حدروب الصراا ال   

 ددة شحاا دداو دومهاضددد العدددو ال صددرا   بالدد  الجهدداد مدافعددة شحاا دداو, وملددالمة ووقددائإ 
  .وشحاا او م تصر ة م تراة ة وشحاا او م هزمة م كلر ية فاتحة, ز شخر , وشحاا او ها
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 نقد وحتليل  نفاضة اجل اب يف عاللة االغرتاب  

 املبحث الثالث
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 : الة واملقامةعالنفاضة بني ال س

 لى  ىفهار لون شدب  هو شدب الرحالت ( )التقت الرلالة والمقامة

ىلدد  مدي ددة ومددن حددوز ة  مدي ددة فكىتاهمددا قصددة طددوا  ي تقدده فيهددا األديددب مددن » 
«شمير ىل  حوز ة شمير آخر 

(9) . 

مددن  ةشن  عددد هدد ا البتدداب مقامددة مددن  احاددة دون آخددر  فهددو مقامدد ولدد ا فددامكن
حيب مضدمو ه ومجدر  شحداقدة ى  يددور حدود قصدة  زهدة ووصد  مرداهد وتضدمين 
لىوصدددددد  ال قددددددر  بالرددددددعر, ولب دددددده يخىددددددص ىلدددددد  شدب الرحىددددددة دون المقامددددددة ؛ ألن 
صاحبها ل  التتر وراع ال  رخصاة متخيىة, وزمدن مدبه , بده تحددب ابدن الخطيدب 

رحىتده بىلدا ه وحددد تداري  الرحىدة؛ ليدربر الحادقدة ربطداو بدالواقإ مدن حيدب الزمدان ف  
 .والمكان

 

 وقد يرجإ ه ا الربه ىل  ما وصىت ىلاه طباعة المقامة األ دللاة الت 

ددت  مددن بعضددها صددفة البداددة والحيىددة المقتر ددة بهددا وشصددبحت صددور ة مددن  »  ا تف 
مده احدب تحقاقده, فبصدبحت وصدفاو رلالة اقدمها ردخص بدين يدد  شمدر يرجدو , شو ش

«لىراحة والت قه ف  رياض األ دلس 
(8)  

                                                        

 وا من الحكااة القصير ة ترو  لىد  للدان شحدده  وبطىهدا رجده شحكد  التحي ده : المقامة ( )
وقصدددر همدددده لىدددد  تحصددديه الطفيدددد  مددددن الددددرز , ويوصددد  لدددداد ة بالدددددهاع والتبداددددة 

ش دددداس : تطددددور األلدددداليب ال قريددددة فدددد  األدب العربدددد  : اددددة شدباددددة, ي فددددروهايتهددددا ل و 
 . 221/869 ,  2.المقدل , دار العى  لىماليين,  

 .  801/  , ىحلان لباس. د: تاري  األدب األ دلل  (9)
 . اللابا( 8)
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 :وقد مّثل هذا الجانب بوضوح عند ابن الخطيب مقامات عدة منها 

ردددوق  ضددددي  / التدددد  آقدددر د «معادددار ا ختادددار فددد   كددددر األحدددواد والدددداار  »
اعاو لى  الدره  ش هدا فد  الوصد  تضدارا المقامدة تلدج( )وصفها بالرحىة دون المقامة

 .وتواز او 

و فاضدددددة الجدددددراب التددددد  بدددددين شيددددددي ا فقددددددت فددددد  جمىتهدددددا العقدددددد ة, كمدددددا فقددددددت 
الرخصددديتين الخاددداليتين وجددداعت لىددد  للدددان كاتبهدددا كمدددا هدددو واضددد  مدددن المبحدددب 

 .اللابا

 : أسلوب النفاضة

ى ا شرد دددا شن  كدددون م صدددفين وموضدددوليين فددد  الحكددد  لىددد  شلدددىوب للدددان 
ضدددة, فيجدددب شن  وضددد  بداادددة شلدددىوب البتابدددة ال فا رلدددالةالددددين ابدددن الخطيدددب فددد  

المتبإ ف  لصر  والم ه  المرتض  فد  زما ده حتد  امكدن شن   فدر ىلاده مدن خدالد 
 .لصر 

ومدددن المقدددرر شن الصددد الة البداعادددة شخددد ت تردددتد فددد  القدددرن الرابدددإ الهجدددر  
لب ها ل  تقض  لى  األلىوب المتوازن ال   لدر  قبده  لد  ل دد الجداح  ومدن حد ا 

د لداطر األلددىوب اإل ردائ  لىد  األدب الم قددور واقتر دت لداطرته بلدداطر ة حد و , فقد
البددداإ مدددن القدددرن الرابدددإ فكا دددت البالهدددة العرباددة م ددد   لددد  الحدددين لبدددار ة لدددن حلدددن 

  (9) .التلجاإ مقرو او بالتوفر لى  المحل ات الىففاة والمع واة

                                                        

/ دار المعدددار  / ردددوق  ضدددي  / د: تددداري  األدب العربددد  لصدددر الددددود وا مدددارات  ( )
 .222/580 / 8طد

 . 21 / تطور األلاليب ال قرية ف  األدب العرب   (9)
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فد  قدرون  ولاطر ة األلىوب الملجوا المقترن بالبداإ لى  كتابة األ دللديين
مصددطف  الرددكعة  تيجددة طباعاددة لتددبقره  بالمرددارقة, فيدد كر شن البتابددة / لددد ة يراهددا د

األ دللددداة   اصددديبها ش  تطدددور شو ت يدددر, بددده تفددده مصدددر ة لىددد  اللدددير فددد  ركددداب 
قري تهدا المرددرقاة واقتفدداع شقرهدا,   يبدددد الددزمن مددن ردكىها و  األحددداب مددن صددوهها 

متابعدددة  فائرهدددا فددد  المردددر  تتعقدددد تىددد  م هجددداو  وشلدددىوبها, وا  مدددا تفددده شمي دددة لىددد 
وشلدىوباو فتلددرا هدد   ىلدد  مالحقتهددا, وتوهدده تىدد  تصدد اعاو ولددجعاو وج الدداو فتددزداد هدد   

 ( ) .حمالاو ىل  التص اإ واللجإ والج اس

وللدان الدددين ابددن الخطيددب لدد  اكددن بم دب  لددن اإلطددار العددا  لبتدداب لصددر  
ن كدا وا مدن البرالدة بحيدب كا دت رلدائىه  تلدإ فهو واحد من البتاب األ دللديين الد ي

ه ا التص اإ وما اردابىه دون شن يجدور لىد  ىبددالاته  األدبادة وحيويتهدا ال افد  ة بمدا 
كا ددت تتدددوه  بدده دائمددداو بجمدداد الجدددرس وحلدددن األداع وفدده  لددد  مدداقالو فددد  كتابدددات 

ج م هددا البتداب ب ر اطددة طدواد ىماراتهددا مدن شوالددر القدرن اللددابإ الهجدر  ىلدد  شن خدر 
  (9) .العرب ببخر ة من القرن التالإ

 

ومدددن الملدددى  بددده شن لدددعة اطدددالا ابدددن الخطيدددب فددد  الى دددة العربادددة وف و هدددا 
لددالد  لىدد  شن اكددون مددن كبددار البتدداب, وكا ددت ل ايتدده فدد  البتابددة األدباددة موجهددة 
ىلدد  الصدد الة الىففاددة, ى  كددان اع دد  بددالىف  ل ااددة لفامددة, واقصددد ىلدد  الت ميددا, 

                                                        

, 2مصدددطف  الرددكعة, دار العىددد  لىماليدددين طدددد.د:األدب األ دللدد  موضدددولاته وف و ددده  ( )
 221 ,519 . 

 .  383/ روق  ضي  / د:  لصر الدود وا مارات تاري  األدب العرب  (9)
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 .اللددجإ, ولده ل ااددة خاصددة ببلفداو المددد  والق دداع ولبدارات التبجيدده والتعفددا  وتعمُّده
( ) 

ولبدددن هددده جددددرت ال فاضدددة ك يرهدددا مددددن كتابدددات ابدددن الخطيددددب لىددد   فددددا  
 اللجإ والتف ن ف  ضروبه ؟ 

من الواض  شن ه   الرحىة لد  تدبت  لىد   فدس ال لدا الملدجوا الد   كتبدت 
مرلىة هير ملجولة فد  شهىدب فصدولها, به باق  رحالت ابن الخطيب, فقد جاعت 

لد  ىيقدار ا زدواج  فجاعت ببلىوب مرله, اميه ىل  اللجإ طويه الفقرات شحاا داو, وا 
 »:  لى  اللدجإ شحاا داو شخدر  , وقدد تحددب  المقدر  لدن شلدىوب ال فاضدة فد  قولده

وصدد  ابددن الخطيددب فيهددا األمددابن بكددال  مرلدده جددزد هيددر ملددجإ مددإ كو دده شقطددإ 
«ا بان ل ه القراب من اللي  ى 

(9)  

ويتفدداوت شلددىوبه فيهددا بددين الوصدد  اللددرد , وتصددوير الرخصدداات, ولب دده 
فد  الحدالتين م ددرب بهدد  ا بتبدار والتفددرد, وامكدن التعدر  لىدد  هد   المالمد  مددن 

 .خالد لرض بعض ال ما ج

 كددرت  شن ال الددب لىدد  فصددود الرحىددة هددو األلددىوب المرلدده اللددهه الدد   
ممددا اضددمن لهدد   الرحىددة شن تبددون  لددي  وحدددها, فىلددان الدددين تردداإ فادده اللاللددة 

حددين اصدد  ولددور ة الدددروب التدد  لددىبها فدد  طريقدده ىلدد  قبددر اللددىطان شبدد  الحلددن 
فاقتحم ددددا ولددددراو  ددددزد فادددده الدددد ر, و  الددددىبه مددددإ الحىدددد  الطيدددد ,  »: المري دددد  اقددددود 

                                                        

المدد ع  خفدداج ,, دار الجيدده بيددروت,  و لبددد . د: األدب األ دللدد  التطددور والتجديددد  ( )
 .  630/  229 هد د 9 3 ,   .  

 .   6/9:  ف  الطيب من هصن األ دلس الرطيب  (9)
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فتقطددإ وتجاوز ددا مهدداو  مدددت فادده شلددرا  مددن الخرددب ترتفددإ ل ددد الضددرور ة الفادحددة 
«....لمن وراعها اآلماد

 ( )  

فالواض  شن اللجإ قد اختف  جمىة من ه   القطعة الت  جداعت فد  صدور ة 
فقدددرات مختىفدددة الوقفدددات, ومدددن المعدددرو  شن ت وادددإ القافادددة فددد  ال قدددر يدددري  اللدددمإ 

 .ويهد  الخاطر

شن هد ا المىمد  األلدىوب  قدد تمق ده بوضدو  فد  القطدإ  شردير ىلد وي ب   شن 
لألمددابن والمردداهد واآلقددار ومددا شطولهددا وشبقرهددا فدد  ال فاضددة بحيددب تمقدده الوصددفاة 

األلددىوب ال الددب لىيهددا, فحددين اصددور ابددن الخطيددب فعدده الددزمن ليبددب فدد  ال فددوس 
فاصددد  مدددا آلدددت ىلاددده دار _ ربمدددا شراد بددده الباتددب  فلددده_ شمددراو هفددده ل ددده البقيدددرون 

ان اآللدة لىد  حداد الخمدود والىطدو والدتهج »المهد  ومدرلته بحيب شصدبحت مدن 
ب ر, وقر  ال مه, وشلرا  الخرا  من الطير «....ربيهة بمبا   الد 

 (9)   

فالباتددب قددد  ددوا فدد  لددجعه, وبدددد فدد  جرلدده فخددرج لددن المعهددود مددن ققدده 
 .اللجإ وتبى  فواصه الفقرات

ولى  الره  من ريوا األلىوب المرله ف  ال فاضة ى  ش  دا لد   عدد  البقيدر 
لددجولة تتددراو  بددين شلددجاا طويىددة يتالفدد  طولهددا مددإ ا تفددار األ ن مددن الفقددرات الم

 .زن او تز ة اقترن فيها اللجإ والاو تلجرس الرو  المتبرر, وبين لبارات قصير ة م

ويتمقددده ال دددوا األود فددد  القطعدددة التددد  صدددو رت ل دددا جمددداد الجىلدددة المهيئدددة 
شفىتها األرجار, تجر  تحتها لدين خدرار ة كدبلف   » لتراحة اللىطان فإ ا بها وقد 

                                                        

 . 8/ : فاضة الجراب  ( )
 .  8/ : اللابا  (9)
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األ هددار, فددو  حصددد  كدددر ال حدددور, القريبددة العهدددد بىجدد  البحدددور, شو كق ااددا الحدددور 
»
( ) 

ن كا ت مب اة لى  اللجإ ى  ش ها قدد اختيدرت فيهدا األلفداو,  فه   القطعة وا 
ل حددور, وامددتألت بالتصددوير, فالحصدد  الدد   يجددر  فوقدده مدداع المكددان د ر  يددزين بدده ا

 .واتافيبدو شباض من ق ااا الحل 

شما اللجإ قصير الفقرات فقد ارتضا  ابدن الخطيدب فد  بعدض األحادان, و  
ددي ب دد  ل ددا شن  ىددو  الباتدددب لىدد    لدد  األلددىوب المصددد وا الملددجوا الدد   و   بددده  ار 

رحىته من حين  آلخر؛ أل ه ف  ه ا ال مر من البتابة يتوافدا مدإ طباعدة العصدرال   
اللجإ فاه شربه بقا ون لا    ا قبه من شحد  الخدروج لىاده وهدو قدا ون يتمقده شصب  

وهدد  مدرلددة موهىددة فدد  صدد الة ال قددر, وكددان تددبقر  »فدد  مدرلددة القاضدد  الفاضدده 
 (9) .العال  اإللالم  بها من مررقه ىل  م ربه ىل  ش دلله باد  الوضو 

                                                        

 . 8/ : فاضة الجراب  ( )
 .  690/ األدب األ دلل  موضولاته وف و ه  (9)
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 :م ها  ( ) : وهناك مالمح أسلوبية عامة أخذت على نث  ابن اخلطيب

شلددىوب اإلط ددداب والتدددراد  ىلددد  حدددد المىدده, فكقيدددراو مدددا كا دددت معا اددده قىيىدددة  . 
وشلفافدددده وجمىدددده كقيددددر ة, فكا ددددت اإلجدددداد ة فدددد  البتابددددة ل ددددد  فدددد  اإلحاطددددة 

 .واإلط اب

التددب ا فدد   كددر التحميدددات والدددلاعات, وكقددر ة األلقدداب التدد  يخىعهددا لىدد   .9
 الم  ف  رحىة ال فاضة ؟المرله ىلاه , فإل  ش  حد كان مقود ه   الم

لددد  ارددد  شلدددىوب ال فاضدددة لدددن كتابدددات ابدددن الخطيدددب مدددن حيدددب مقدددود هددد   
المالم  الت  تىو ت بها ال فاضة من حدين آلخدر ولعى دا  ددر   لد  فد  الرلدالة التد  
شرلدددىها ابددددن الخطيددددب ىلدددد  اللددددىطان المري دددد  يه ادددده بفددددت  تىملددددان, وقددددد شد  فيهددددا 

بالق دداع, فتجددر  لىدد   فيرتهددا  واإلفددرا الدددلاع,  ال ددرض وزيدداد ة, فدداالح  فيهددا كقددر ة
مددن الرلدددائه الرخصدداة التددد  ردداا فيهدددا الت ميدددا م دد  شواخدددر القددرن الرابدددإ الهجدددر , 

مدو   فتدا  األقطدار واألمصدار, فائدد ة األزمدان واأللصدار,  »: اقود ابن الخطيدب 
الحددا  شقيددر هبددات هللا اآلم ددة مددن ا لتصددار, قدددر ة شولدد  األيددد  واألبصددار,  اصددر

ل دد قعددود األ صددار, ملتصددرخ المىدد  ال ريددب مددن وراع األبحددار, شبقدداب  هللا   تقدد  
«..... ىاا لتب  ل د حد, و  تحص  فتوحات هللا لىاك  بعد

(9)  

وكما هو واض  من ال مدو ج شن الباتدب قدد جمدإ فاده بدين التدوازن والتلدجاإ, 
ا صدددا او, شدخددده فددد  كمددا  ىمدددس فاددده و لددد  الباتدددب بتصدددري  البىمدددة لالدددتخرج م هددد
 الحفاو لى  التوازن من هيرها فاعدد لن جمإ البقر ة ف  لففت  

                                                        

, واألدب األ دللددددد  موضدددددولاته 630: تجديدددددد األدب األ دللددددد  التطدددددور وال: ي فدددددر ( )
 . 512: وف و ه 
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جمدددإ القىدددة ؛ حرصددداو لىددد  ىحدددداب التدددوازن بدددين  ىلددد  «العصدددر د البحدددر  »
 هاادات الجمده وهكد ا كا دت تطدود المقدمدة لبضدعة شلدطر بمدا فيهدا مدن ق داع ودلداع 

 .قبه البدع ف  مقصود الباتب

ا ج البتابة ف  لصر ابن الخطيدب وجددت  جمىدة مدن وبمطالعة العديد من  م
األلقدددداب التدددد  تخىددددإ لىدددد  المرلدددده ىلادددده والتدددد  يختىدددد  لددددددها بحلددددب رتبددددة هدددد ا 
الرخص, وقد اقتف  الباتب ف  هد   الرحىدة شقدر لدابقاه ولد  ارد  لدن معاصدريه فد  

األجددده, األلدددز, األلددد  , األرفدددإ, المعفددد ,  »لقددداب األتقدامددده لرلدددائىه بمقددده هددد   
 .«......خىص, األبمهاأل

 لديد »: وبعد لرد ه   األوصا  متراصة اعود ىل  التقري  الم    باللدجإ فاقدود 
األلفددد , ومدددال   األلصددد , ولدددرو ة لدددز  الدددوقق  التددد    تفصددد , شبقدددا  هللا بقددداع 
آقدار , تددبمر الدددهر فاددبتمر, ويىبدد  بق ائدد  الطددائ  والمعتمددر, بددب  للددان شق دد  لىدد  

  «......م نفواضى  وهن شمهات ال

, والمهدددار ة فددد  التعبيدددر ل هدددا الجمدددهوهددد ا ياكدددد شن فددداهر ة اإلط ددداب وتدددراد  
ببلفدداو لددد ة وصدداا مختىفددة شمددر   مجدداد لىردد  فدد  وجددود  فدد  رحىددة ال فاضددة التدد  

 .تتفا ف  ه ا األمر د ىل  حد كبير د مإ هيرها من مالفات ابن الخطيب

عت فدد  ال فاضددة مقبولددة ددد وهدده اع دد  مددا لددبا شن كدده شلددوان اللددجإ التدد  جددا
 ملتلاهة بحيب تخىو من لبارات اراإ فيها رو  التبى  شو التعل  ؟

مددن لددجعات متبىفددة, ولب هددا هيددر متوالاددة,  رلددالةال فدد  الحقاقددة لدد  تخدده هدد  
بدده  راهددا فدد  ق ااددا البددال  المقبددود, ممددا اقىدده درجددة اإلحلدداس بققىهددا وتبىفهددا وم هددا 

 :لبارات 
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 .«ر ة, و  لهد جير ة خير ة فى  تتعىا  فل  ب خي »

 .«وهللا احقا اللود, والهه بمقو  األماقه المقود  »و 

 .«جود  شلط  وشمط , وجاه  فر  وهط   »و 

فددال تخىددو هدد   العبددارات مددن وقددإ اصددد  اللددمإ ويددا   األ ن ى ا جدداع بهدد   الصددور ة 
 .الت  قد تفلد المع   وت هب ببهاع فحوا 

 

 :  حلة عني  احلقيقة واخليال يف ال* 

لددد  ش   مدددن الضدددرور  فددد   تحىيددده الرحىدددة توضدددا  ل صدددر الصدددد  فيهدددا, وا 
درجدددة كدددان دور الخاددداد؟ فربمدددا تبدددون الحقاقدددة هامرددداة فددد  الرحىدددة, ويددداد  الخاددداد 

 .الدور األه  فيها

مددددن الواضدددد  شن للددددان الدددددين لدددد  اكددددن اردددد ىه فدددد  م فددددا  اتصدددداله المبارددددر 
  بددالد الم ددرب لددىطا ها فدد  التجددود باللددىطان لمددا لددوا , فالددتب ن فددور وصددوله ىلدد

ف  مختى  شقطارها مت حااو ف   ل  لن قصر لىطان األ دلس وخدمته التد  شوكىهدا 
ده مدا كدان ارد ه الباتدب هد  المعدال  الحضدارية,  ىل  اب ه لبد هللا, وه ا ياكدد شن ج 
واألمدددابن التاريخادددة التددد  تم ددد  رايتهدددا, ووصددد  معالمهدددا, ومدددا تتصددد  بددده, وفدددا  

جددددراع الحددددديب مددددإ مددددن يىقدددداه  مددددن لىمدددداع وفضددددالع تىدددد  البىدددددان, مددددإ  تترددددابه, وا 
ا جتمالاة وا قتصاداة, وقد لجه ابن الخطيدب كده هد ا  ورتبهن هناختال  طبقات

ف  رحىته معتمداو فد  المقدا  األود لىد  ل صدر الصدد , و  شدد لىد   لد  مدن شن 
 .ه شحدالباتب قد لجىها ب فله, وف  حي ه فى  امىها شو يروها ل 
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 جمىة وتفصاالو ؟ الرلالةولبن هه اع    ل  اختفاع ل صر الخااد من 

فددد  الحقاقدددة شن ل صدددر الخاددداد لدددن طريدددا الدددتعماد ولدددائه التعبيدددر الف ددد  
قدد  هد   الرلدالةفد  .. شلد  .. واأللاليب التصويرية من تربيهات والتعارات وكتابدة 
المدده بال ريددب شحاا دداو, والفدداتن شلمىدده الباتددب فدد  تددزيين الواقددإ دون ت ييددر , فيوردد  ك

شحاا او شخر , ف را  حين اقد  كده العرفدان بالجميده للدىطان الم درب لمدا شو   بده مدن 
ورلا دد  الددتخرج مددن الركا ددة, »ولدد    : الحفدداو ة والتبددري  اعىدده  لدد  قددائالو 

ولدددمإ ( )
شو شصدددبحت  ,فدددإن  وت شهصدددان الصدددا إ بىفددد  جحدددود ,لىددد  البعدددد صدددوت الردددكا ة

من ال مر ف  لحود, فبهصان ص ائع  قبى  قدد زهدت بحب  هدا وشب  هدا,   الباض األااد
, شحااع ل د ربها يتها  وال  القبود من مهبها, وشاادا  لد    (9) «.....وح 

ف حن شما  قطعة اختيرت فيها األلفداو, وت اهمدت الفواصده ف رقدت اآل ان بده 
ئعدة قامددت لىد  تصدوير لددعة األفهدا  بمدا لدا  الباتددب فيهدا مدن شطاددا  وخادا ت را

جود الممدو  ال   رمه بكرمه ردكو  المكىدو  فد  وقدت لجدز لدن القادا  بد ل  مدن 
لددوا , فافهددر الجددود والبددر  وكب دده ى لددان قددو  الددتخرج المدداع لىدد  صددعوبته فب قدد  
الفمدب  فد  حددين تخىد  اآلخددرون لد ه , قد  تددبت  ا لدتعار ة لتصددوير هد ا المعددرو  

الدتفه الباتدب بفىهدا وشبده مدن قمرهدا, ولب ده لجدز لددن بردجر ة  ضدر ة مورقدة مقمدر ة 
مقابىددة المعددرو  برددكر , ويىعددب الخادداد دور  حددين يرلدد  صددور ة هدد ا التقصددير وكب دده 
ريددا  محرقددة قددد تهددب لىدد  تىدد  الرددجر ة فتصدديبها بالدد بود, ولبددن  ددرا  الددتدر  حددين 

در التقصدير   اصدديب الردجر ة بمكدرو , و  اقىده مددن قددر هد ا ا لمعددرو , اقدرر شن  ح 
                                                        

الزاهرفد  هريدب شلفداو الردافع  : الجب ال   لد  اطدو, فدإ ا طويدت فهد  بئدر : الركا ة  ( )
و جبددر األلفدد , .وزار ة األوقددا  والرددئون اإللددالماة, البويددت ت: األزهددر , ال ارددر / 
   . 812/ / هد 822 ,  طد
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فتاري  تى  الرجر ة المور  المقمر قدد ردهد بعمدو   فعده, ولدعة شفقده البقيدرون, حدين 
شبىوا من حبهدا, و عمدوا بقمرهدا, فكافبتهدا ال والد  الطيبدة فحيتهدا وشجىتهدا, شمدا الباتدب 

 .فهو يوكه العرفان بتى  اآلااد  الباض هلل تعال 

لباراتدده لىدد   ن جدداعتو  ردد  فدد  شن الباتددب آقددر شقددو  ولددائه التعبيددر حددي
ددددن الحددددواس مددددن التعامدددده معهددددا لددددن طريددددا  طريددددا التصددددوير ؛ فجلددددد المع دددد  فمك 
المعا قددة بدددين شجددزاع الصدددور ة ممدددا شد  ىلدد  الاقفدددة ال ه اددة لمحاولدددة اإلدرا  والتتبدددإ 

 .لىمعا   المراد ة

وبهدد ا شد  الخادداد دور  فدد  تجلددديد المع دد  بعددد شن كدددان مجددرد فكددر اطدددو  
ىدرابده شو   اقدو  لىد  التدبقير ى ا وقد  المع د  ل دد حدد التعبيدر  بال هن, قد يتع ر

 .العاد 

وقدددد اكمدددن دور الخاددداد فددد  تدددزيين المردددهد الحقاقددد  وتوضدددا  شد  تفاصددديىه, 
وتتبإ جزئااته, في ت  ل ا صور ة كىادة مكتمىدة األركدان, امكدن تىمدس  دبض الحادا ة بمدا 

ر مدن القطدإ التد  وصد  اراإ فيها من حركة, ولون وصوت, ويتمقده  لد  فد  كقيد
فيهددا الباتددب معدددال  الددداار والملددداجد والرددوارا, والبلددداتين وهيرهددا ممدددا رآ  فدد  بدددالد 
الم ددرب, ف ددرا  حددين ا صددر  مددن مدي ددة شهمددات, وا تهدد  مددن زيددار ة قبددور الصددالحين 
يبدا ف  رل  الطريا ال   لىبه وال   بدت فاه شدوا  الزيتون وشهصدان األردجار د 

هدددا د كب ددداس مالزمدددين لخطدددوات اللدددائرين, وقدددد رددداركتها فددد   لددد   متددددادها وكقرت
جريدددات األ هدددار, التددد  ت ددداقرت لىددد  ضدددفافها بقاادددا الدددداار, وفددد  هددد ا الطريدددا تددد ع  
األ ن بع صددر الصدددوت مددن هدددديه الحمدددا  المىتدد  فدددو  األهصددان وابلددد  الباتدددب 
ر حددددين يددددر  شن هدددد ا المكددددان ال  دددد  بع اصددددر الطباعددددة الخالبددددة فقيددددر مددددن الع صدددد

البرر , فقد اقتحمه والتولت لىاه شيد  الخو , فلك ت البو  ربوله بعدد شن خىدت 
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 : طرقددددددددددددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددددددددددددن اللدددددددددددددددددددددددددددددددددائرين اقدددددددددددددددددددددددددددددددددود ابدددددددددددددددددددددددددددددددددن الخطيدددددددددددددددددددددددددددددددددب 

يددات األ هددار, تتخىىهددا شطددالد الحىدده  رددي اوما » شدوا  الزيتددون واألرددجار تلدداوقها جر 
ب والداار, تتجاوب شصوات الحمدا  المطدو  فدو  هصدو ه, وقدد اقتطعدت  لد  الخبدا

الخصددب شيددد  الوحرددة, وشخفيددت مددن حىدده هابدده اللددابىة ولددكن ربولدده اآلهىددة البددو  
». ( )        

ومددن ال مددا ج اللددابقة وهيرهددا امكددن شن  قددرر ماردداا لددن ابددن الخطيددب مددن 
ا بالمجدداز والبددداإ , ومددا و ارتبدداز  لىدد  التصددوير والترددخاص ومددا لددر  بدده مددن الولدد

   شصدبحت األ اقدة ا  رددائاة فاده   تدزاد فدد   لد  ى  أل ده  بدا فدد  القدرن القدامن الدد
شوجهددا , فإيقددار التعبيددر بالصددور ة, والت واددإ بددين شلددوان البددداإ مفهددر لددا  شخدد ت كدده 
كتابات ابن الخطيدب م ده بدبوفر  صديب , ومدن قد    لجدب شن تحفد  ال فاضدة بده 
فدد  كدده فصددولها, ف ددرا  حددين تدد كر مددا كددان مددن جهدداد ابددن األحمددر ومددا قددا  بدده مددن 

وهد   :" اقدود " جادان" و  صار  الردماد وم ازلتده لهد  فد  مددن كقيدر ة م هدا مدي دةهز 
المدي ة ه  الولود , والج ة الت  ف  ال ار للكا ها مدن البفدار الخىدود وكرلد  المىد  

ولمددا شبقب دددا ..هددداب األلددود,وجحر الحاددات اللددود,..ومج بتدده الولددط  مددن الممالدد 
ها , وورا  األفا المرقدو  بزهدر ال جدو  قدد دار جوارها وكد ا  ىتمإ  هارها تحرك ا ىلي

دائر  ,والىيه من خو  الصبا  لى  لدطحه الملدتبا  قدد ردابت هددائر  , ولمدا فردا 
لددر الصددبا  واهتددزت شلطددا  الريددات بتحاددات مبرددرات الريددا  شطىى ددا لىيهددا ىطددالد 

ان ودفعوا مدن شصدحر ىلديه  مدن الفرلد.األلود لى  الفرائس , والفحود لى  العرائس
, ولددبا ىلدد  حومددة الميدددان حتدد  شجحددروه  فدد  البىددد , ولددىبوه  لبدداس الجىددد ,فدد  

                                                        

المعجدد  : الطريددا الملددىو  والمددارون لىادده, ي فددر: اللددابىة . 6/   :  فاضددة الجددراب ( )
 .  5 3/ الولار, 
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مدددا   موقدد  يدد هه الوالددد لددن الولددد, صددابت الهددا  فادده همامددا, وطددارت كبلددراب الح 
ماما , وشضحت الق ا قصدا, بعد شن كا ت رهاباو رصدا د  ح   ..."   ت ه 

فجادان ش  ولدود , ج دة والقطعة كما هو واض  زاخر ة بالج الدات والتصداوير , 
ألهىهدددا , مهىبدددة أللددددائها ,لدددرين األلدددود, ومخبدددب الحادددات اللدددود,  وقدددد د دددوا م هدددا 
وورددددا  األفددددا المددددزين بددددال جو  يوردددد  شن ا يددددب , واالهددددا مددددن رهبددددة جعىددددت الىيدددده 
يرتج  خو  ال هار حت  كاد شن اريب , ول  يىبب الصدبا  حتد   اا صديته ولدر 

األلدددداع , وقدددد ا قضدددوا لىددديه  كاأللدددود البوالدددر , الريدددا  المبردددرات بدددالففر لىددد  
فددبدخىوه  فدد  جحددوره  فددراراو مددن المددوت بعددد شن شفىددته  همامددة اللددها  التدد  طددارت 
بردددكه مكقددد  مددد ف  تحمددده المدددوت لأللدددداع, وقدددد فقددددوا قدددوته  , وتعدددرت جبهدددته , 

 .   وتقطعت رماحه  الت  كا ت فاما مض  لهيباو احر  من تصد  له 

ددوهكدد ا يدداقر  ت طددا بمددا خىفهددا  ةابددن الخطيددب ابددراز المعددا   فدد  صددور ة محل 
: من شفكار, ف را  اصور الخراب بطائر را  قد حىا بالمدي ة وحر رحىه فيهدا فاقدود

قددد  تدددبت  الب اادددة لدددتعكس فداحدددة مدددا شوقعدددو  " ورفدددر  لىددد  المدي دددة ج دددا  البدددوار " 
رلدى ا ريدا  ال دارات   تد ر وش: "باأللداع , ملتىهماو صورته من القرآن البري  فاقدود 

 " من ريئ شتت لىاه ى  جعىته كالرما  

وللان الدين ابن الخطيب امتى  قرو ة ل واة كبير ة ا عكس لىيها حفد  الباتدب لىقدرآن 
البددري  وكدد ل  لددعة اطاللدده وت ددوا ققافتدده, وارتباطدده بددبدب وشدبدداع المرددر , ومددن قدد  

كقيددراو مدددا اقتددبس مددن القددرآن مدددا , فةكددان معجمدده الرددعر  قمددر ة هددد   العوامدده مجتمعدد
ر فت  لدىطان األ ددلس المت ىدب بدبعض  يجى  فكرته, شو ياكد مع ا , ف را  حين صو 

فددال بالددد اا التملددكوا و  بالزمددا   »: شلوا دده وش صددار  حددين داخىدده الريددب مدد ه  اقددود 
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ن جهدد   لمحاطددة بالبدداف »تملددكوا, و  بحبدده هللا التىقددوا,  رين ش  فدد  الفت ددة لددقطوا وا 
». ( )  

صددداحب هددد  ولدددمت  »: وكدد ل   دددرا  حددين لدددئه لددن والددد  مك الددة اصدددفه بقولدده 
 (9) .«طريقة  هير  ات لوج و  شمت 

وبعددد شن تحقددا  بددن الخطيددب مبمولدده فدد  الوصددود لربددا  رددالة وحددر رحىدده 
فب ددا اآلن والحمدد هلل قددد  »: قدود ابجدوار الصددالحين فيهدا شحددس بب ده ففددر بمدا تم دد  

الو ادددة رحىددد , ولقدددرت ببزهدددار شلدددرار األبدددرار  حىددد , وشخددد ت مدددن  حططدددت بمقدددو  
.«فاا ليت قوم  اعىمون بما هفر رب  وجعى   من المكرمين »الدهر  حى  

(8)    

شما ارتبا  ابن الخطيب ببدب المرارقة فقد بدرز فد   صدور متعددد ة حدين  درا  
ا  فتدردد شلدماع التىه  شلال  األدب المررق  والتحضرها بده ويوففهدا فد  شداع مع د

امددر  القدداس , حددات  الطددائ  , قددس بددن لددالد ة اإلادداد , برددار بددن بددرد, د بددداإ : 
وهيدره  و درا  اضدمن شرددعار  شردعاراو مدن ردعر اللدابقين ماكددداو ......بد  الزمدان, المت

 .لى  لالقة التبقير والتبقر بين المرر  والم رب

ب لهدد ا ال فدد  ف ددرا  فدابن الخطيددب فدد  بددالد الم ددرب طريددد الدوطن, معدد ب القىدد
جالع همه اقود   (3) :يتعىا باهلل لبر  مح ه, وا 

                                                        

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ : فيهدددا اقتبددداس مدددن قولددده تعدددال   ( )

   .[ 32آاة : التوبة] ژڦ  ڄ     
     .[01 : طه] ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ : تعال  مبخو  ة من قوله  (9)
 ژ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئژ : اقتباس من قولده تعدال   (8)

 [.91 - 96: اس]
 .51/   :ال فاضة (3)
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اب  ااااااااااااُ ا اماااااااااااا ا اااااااااااا  ا ماااااااااااا ا ث ااااااااااااي
ا

ا  اب ا ااااااااااااااا ا  ا هااااااااااااااا اخااااااااااااااا ا  ا
ا

ا  اااااااااا حُ امااااااااااإا اماااااااااا ا  اااااااااا ا بم اااااااااامي
ا

امااااااااااا اغاااااااااااا  ا امه اااااااااااإ ا  اباااااااااااا ا اا
ا

اماااااااااإاك اااااااااُ ا  سااااااااا ا  ا ُ ماااااااااياب إ اااااااااثة
ا

اغ هجاااااااا ا   اااااااا ا ثهااااااااإاجإ اااااااا المل اااااااا ا
ا

ا  ام ل عاااااااااااااامي مل اااااااااااااا ا غع اااااااااااااا املا  اااااااااااااا
ا

اِ ا( ) بالغي يااااقا  ااااإاخاااا  اماااا الغ  اااا ا اا
ا

اااااااااا ُ اباااااااااامي ا غساااااااااُ ا أي اماااااااااا اَ  لاااااااااا  اُ   
ا

ا(9)  مناااااااإاخ اااااااقال  ساااااااإ امااااااا ا جااااااا ا
وكدد ل  ي صدد  ابددن الخطيددب لددىطا ه بعددد  الركددون ىلدد  الددد اا ؛ أل هددا ىلددد  ا

الد اا دار هرور واآلخر ة خير لمن اتقد , ومدا ال داس ى  هالد  وابدن  »: زواد فاقود 
«و  تجد ى  ما قدمت من لمه اقتض  العفو والم فر ة  «ل  ها

(8)  

ت قدداد األلفداو فاده بالدر ولددهولة,  ر     وفد  الحقاقدة  حدن شمددا  معجد  ل دو  ق د
ممددا ي فدد  زلدد  الددبعض بددبن وراع الصدد عة البداعاددة الددتاالع العجمددة لىدد  اآلللددد ة, 

ش  لجمددة : شقددود حتد  اعجددز البتدداب لددن البددال  المرلدده لبعدد شمددد  فدد  البالهددة, و 

                                                        

 :الرطر القا   من البيت مبخو  من قود المت ب   ( )
ا ل جاااااااااااااااااا ا   اااااااااااااااااا ا ا ااااااااااااااااااإا  ل  ااااااااااااااااااميا

ا
الغ  ااااااا  بالغي ياااااااقا  اااااااإاخااااااا  امااااااا اا

ا دار البتددب العىماددة ,    /  9,مجىددد , 8ج/لبددد الددرحمن البرقددوق ,وضددعه : ديدوان المت بدد 
 .   900,  399 , لب ان , بيروت 

    .[  :آاة:اإللراع] ژڇ  ڇ    ڍ     ژ : مقتبس من قوله تعال  (9)
 :رطر بيت شب   واس القائه فاه  «وما ال اس ى  هال  ابن هال   » (8)

ا إغكااااااااإ ا الباااااااا ا إغاااااااا اا   اكاااااااا ا ااااااااي
ا

ا  لا ساااااااااااااا ا ال ااااااااااااااإغك ا  يااااااااااااااقاا
ا  .  لب ان, بيروت, دار البتاب العرب / شحمد لبد المجيد ال زال .ت:ديوان شب   واس
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هددددد   التددددد  ي طدددددا صددددداحبها بالفصدددددا , وتجدددددئ بدددددالجزد الصدددددحا , وتتصدددددر  فددددد  
 !المفردات ومرتقاتها تصر  الخبير, و   ر  معها شقراو لعام  شو هريب ؟

وشر  شن فدداهر ة اإلط دداب التدد  يراهددا الددبعض ليبدداو حددين تبقددر األلفدداو دون 
المع دد  فيهدا مددراداو مددن قبدده  ىضدافة مع دد  جديددد د قدد تبددون مقصددود ة لد اتها, وتببيددد

الباتدب, فىدد  تددبت  لبقدداو و لدد  حددين تفيدد األلفدداو معددا   متقاربددة تتبدداق  لرلدد  صددور ة 
معي دة, والتببيددد لىدد  هددد  ب اتدده, ول دئدد   يتضد  الفددار  بددين هدد   األلفدداو بددالوقو  
لى  المع   المعجم  لها, فابن الخطيب حين اقص ل ا صدور ة الصدراا الددام  بدين 

كا ددت الم دداجز ة بددين طائفددة  »:المري اددة وبددين راوس الفت ددة فدد  الم ددرب اقددوداللددىطة 
ا حتجاز واألفاحص بعد موافقات, خ  بها ل د الم حصدر ة وزان القدو  ممدن لدواه  
,فخرجدددوا لىدددد  تعبئددددة محكمددددة قددددد شلدددب وا الدددددروا, وشبقفددددوا العدددددد, و رددددروا الرااددددات 

ل اطدددددات, والدددددت ىفوا بالصددددددراخ والب دددددود, وهولدددددوا بدددددالطبود, والبوقدددددات والددددددبادب وا
  ( ) .«.....والعجي  والجىبات, تقدمت الجمإ كراداس ال ز الرما 

                                                        

 .3 / :  فاضة الجراب  ( )
جمإ شفحوص وهو مجق  القطا ة, وموضعها ال   تجدق  فاده وتبداض, فدتفحص : د األفاحص

جين شفدداحص ك ااددة لمددا شصددابه  مددن  د وتعددب ل دده التددراب ش  تبرددفه, ولددم  الخددار 
طداهر شحمدد . ابدن األقيدر, ت: ال هااة ف  هريب الحدديب واألقدر : وكب ه  قطا ة, ي فر

. 8/12, 212 د  922 الدددزاو , محمدددود و الط ددداح , المكتبدددة العىمادددة بيدددروت 
       = 

صددوات مددا ارددجإ البقيددر الصدداا  والجبىددة, وهددو رددبه الطبدده, واقدداد مددن األ: ددد الدددبادب = 
الم درب فد  ترتيدب : مقه شصوات الدبادب والبوقات ول ل  اتخد ت فد  الحروب,ي فدر 

األزهدددددر  : , تهددددد يب الى دددددة 18 /9 اصدددددر بدددددن لبدددددد اللدددديد الخدددددوارزم , / المعددددرب 
3/330 . 
هاطددة, : آلدة طدرب حداد ة الصددد  الدتعمىها ردماد الم درب بكقدر ة, واحددتها : دد ال اطدات   

تبعقهدددا   و  فت بعدددب م هددا شصدددوات وتالحدددين   تحددر  الطبددداا و ويتددول  الددد ف  فيهددا قددد
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فالباتب اصور ضخامة الجا  المري د  ومدا شحدقده مدن صداا  وجىبدة ت بدئ 
لن ضخامته ولدعة لدتده فدبت  بالمترادفدات لتببيدد المع د  وتوضدا  الصدور ة, فكدان 

 . اإلتاان بها شمراو  بد م ه

فدداالح  شن الباتددب قددد الددتبقر م دده ن دور الرددعر فدد  هدد   الرلددالة ددد شمددا لدد
لواع ما رافا لرد  ال قر  ف  مختى  األهدراض, ولدرض المرداهد واألوصدا , شو 
مدا شقبتده الباتددب فد  ح اادا الرحىددة بدبهراض ملددتقىة, وقدد ت ولدت تىدد  األردعار لىدد  

 : ولين 

بدر فيهدا الردالر لدن  ما ج اصطب ت بصب ة العىماع والفقهداع فاع:  أوهلما
الحقاقة صريحة جافاة, فاعىدو صدوت العقده والفكدر, ويخفدت دور الخاداد وهد ا ال دوا 
مدن الرددعر امقده الجا ددب األببدر وم دده قدود ابددن الخطيدب فدد  التوريدة الطباددة بالدددواع 

( الددماليه)بعدددما لددمإ بقتدده لددىطان األ دددلس الخددائن  «د  األخددوين  »الملددم  بددد 
 ( ) ( :قاس)وشخاه 

                                                                                                                                        

ا لتقصدا : لى  ردئ دون الحدرب, فإ هدا تردجإ الجبدان, وتقدو  جدب  الخدائ  ي فدر 
 .1 /  25, مجىة مجمإ الى ة العرباة بالقاهر ة, 65 /5: ألخبار دود األقص  

ليددده لىددد  تبريدددر صدددوت الرلدددد والحجدددي  وال لددداع والرددداع, ومضدددالفة الىفددد  د: دددد العجدددي  
و شبدددو الفضددده . لبدددد الحميدددد لدددز الددددين, ت: ردددر   هددد  البالهدددة : الصدددوت, ي فدددر

 .11 /0 ىبراها , دار احااع البتب العرباة, 
جمددإ الجددا  ولددوقه مرددتا مددن الجىبددة وهدد  الصدداا  ؛ ألن قائددد الجددا  ى ا : ددد الجىبددات 

و الطداهر : ر والت دوير التحريد:شراد جمإ الجا   داد  فديه  لى فيدر شو الهجدو , ي فدر 
هدددد د 309 ,  لب دددان   , بيدددروت , بدددن لاردددور التو لددد , ماللدددة التددداري  العربددد  

9000 ,  3/ 99. 
 .85 /5قطإ لفامة من الخيه, للان العرب, : د كراداس 

 . 20/  / فاضة الجراب ( )
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ا إ ثااااااااااااااااااااااااااااا ا ا خثاااااااااااااااااااااااااااااميا اااااااااااااااااااااااااااااث  
ا

اأت  اغثاااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااااايا  اااااااااااااااااااااااا  ما
ا

اذ ال خااااااااااااااااااااا ي اذل  اجااااااااااااااااااااا  ا  ااااااااااااااااااااايا
ا

ا  اااااااااااااإال ا  سااااااااااااا  امااااااااااااا ا ااااااااااااا م اا
ا
ا بعود ة اب ه لبدد الواحدد بعدد اهتدراب ققده  ( )وم ه ته ئته  لىري  شب  الحلن بن بطان

 (9) :حمىه لى  والد  
ايه ثااااااا ام ااااااا  ا  ااااااا الغ ل ااااااا الب ااااااا ا ااااااا ا

ا
اب  ااااااااااااا امااااااااااااا ال اي ام  ااااااااااااا  ا ام ااااااااااااا  

ا
ا

اكث  ااااااااااا اكاااااااااااإ ا ا عااااااااااا الغ ماااااااااااإ ابااااااااااامي
ا

ا ك ااااااا ا الغ ااااااا ا لغشاااااااك  اكثع ااااااا  اا
ا شردعار لب ددر ابدن الخطيددب فيهدا لدن  فلدده ومردالر  فكا ددت بمقابدة آهددات :  ثانيهمععا

 :حزي ة ولبرات تص  آ مه وش ي ه ف  بعد  لن وط ه, ورد  روقه ىلاه , اقود
ا اي ا  باااااااااااااا ا  اااااااااااااا  امااااااااااااااإا ااااااااااااااإا اااااااااااااا 

ا
ااغك اااااااا ا اااااااا يا اااااااا ا  باااااااا الغااااااااا م ُاا

ا ا   ااااااااااااُ ابعاااااااااااا  اايا   اااااااااااايا ايا طاااااااااااا ا
ا

ااااااا الغي يااااااا ا ااااااا ا  ااااااا ا  ا طااااااا ُاا ا َ ل
ا

واحزن الرالر لوفا ة زوجته ف  دار ال ربدة وقدد خىفدت صد اراو     حدود لهد  و  قدو ة 
  (8) :فرقاها بقصيد ة زفرت آهاته وش ي ه وم ها قوله 

اماااااااااإا املاااااااااإال   ااااااااايازمااااااااا  ا ااااااااا اك ااااااااا  
ا

ا  ااااااااااااااإ اماااااااااااااااإا ا ك ااااااااااااااا ا ماااااااااااااااإ ا
ا

                                                        

يدب ل  شق  لى  ترجمدة لده ى  مدن خدالد مدا جداع فد  ال فاضدة ل ددما لدئه ابدن الخط ( )
كوكدددب لدددحر, وكدددري  قدددر  و حدددر, وشبهدددت ولدددحر مدددا ردددئت مدددن ترتيدددب : ل ددده فقددداد 

, اكلددب األمدده, ويققدده ال اقددة والجمدده, لضدده الدددهر .....وتقدددير, وخىيددا بددالبر جدددير
فما لض  من طبالده, والدتبقر بمالده وربالده, وتركده فريلدة بدين لدباله, فمدا حدر  مدن 

ر من باله  .  38/ : , ال فاضة .....همته و  قص 
 .  ال فاضة (9)
 :  ال فاضة  (8)
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اغاااااااااااااإ ا ا ااااااااااااا ل ا ااااااااااااا  ماااااااااااااإا  ااااااااااااا ا
ا

ا جهاااااااااااا ا اااااااااااا ا  سااااااااااااُ ا غسااااااااااااإ اا
اا ا هللاا ااااااااااااااااا يا اكاااااااااااااااااإ ابعااااااااااااااااا ا  ااااااااااااااااا ا

ا
ا ل الغشاااااااااااااااا إ الال ياااااااااااااااا ا غ اااااااااااااااااإ ا

ا ا اااااااااااااااااااااااااإ  ظ ي ا إغشااااااااااااااااااااااااا  اي   ااااااااااااااااااااااااا 
ا

ا ي   ااااااااااااااااااايا اااااااااااااااااااا   ا ل جااااااااااااااااااااإ ا
ا ا مهاااااااااااااااااااااا  ا اغاااااااااااااااااااااا ي ام اااااااااااااااااااااا جعإ ا

ا
ا عااااااااااااااا ا  يااااااااااااااا ايكااااااااااااااا  ا   اااااااااااااااإ ا

ا ابدددن وقمدددة فددداهر ة مولددداقاة تجىدددت فددد  شهىدددب ال مدددا ج الردددعرية التددد  لددداقها
الخطيب ف  كتاب ال فاضة بدافإ الحرص لىد  ىحدداب التوافدا ال  مد  بدين شردطار 

يددددين مدددن الردددعراع جو رددد  شن الفحدددود والم «التصدددريإ  »األبادددات ش  وهددد  فددداهر ة 
او وربمددا صددرلوا شبااتددد ,و  اكددادون اعدددد لددون ل دده ,والقدددماع والمحدددقين يتوخددون  لدد 

.«كدون  لد  مدن اقتددار الردالر ولدعة بحدر  شخر من القصديد ة بعدد البيدت األود, وا
 

( ) 

                                                        

و لبدددددددد المددددددد ع  خفددددددداج , دار البتدددددددب / د.قدامددددددده بدددددددن جعفددددددر, ت:  قددددددد الردددددددعر  ( )
   .16/العىماة
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البحدددب لىددد  مفخدددر ة مدددن مفددداخر األ ددددلس, حلددددن شداع  لرجدددت  فددد  صدددفحات
ورولة باان, لى  كاتبها األود, وشديبها األوحد فد  القدرن القدامن الهجدر  بمدا خىد  

ن كان رعر    يبىا م زلدة  قدر , فقدد كدان  من تراب زاخر ارمه الم فو  والم قور, وا 
 .كاتباو شبىا م ه رالراو 

وقددد كددان  لدد  مددن خددالد ىحددد  رحالتدده التدد  كا ددت وجهتدده فيهددا بددالد الم ددرب 
وقد طو     بها وخالر شهىها, و قه ل ا صور ة حاة لن طباعة الحادا ة فيهدا, ولد  اكدن 

تىدد   هدد ا ال قدده تلددجاالو ج رافادداو, شو لددرداو تاريخادداو بعيددداو لددن دائددر ة األدب, بدده مقىددت
الرحىة قطعاو شدباةو ف ادة شلدفرت ل دا لدن مالمد  اردتركت فيهدا مدإ هيرهدا مدن كتابدات 

 .للان الدين ابن الخطيب, ومالم  شخر  جعىتها  مو جاو مختىفاو لن هيرها

 :رته هذه الدراسة فيما يلي مويمكن إجمال ما أث

ر التحىيىددد  تبمدددن قامدددة هددد   الرحىدددة فددد  قددددرتها لىددد  ال قددده الدددواقع  والتصدددوي: أوالا 
دخاد لمحات قصصاة خاطفة ف  ح ااا فصود   .الرلالةالمتتبإ ألد  المراهد, وا 

تمتدداز ال فاضددة باأللدىوب الرصددين المردر , والىفدد  الجدزد المختددار, وبددالره  : ثانيععاا 
مدددن شن معفمهدددا يجدددر  لىددد  قالدددد ة اللدددجإ ى  ش هدددا فددد  األهىدددب خالادددة مدددن رو  

ىوب والمع دد , فالباتددب لدده برالددة خاصددة فدد  التبىدد  الدد   يج دد  شحاا دداو لىدد  األلدد
براز المعدا   بدالتراد  واإلط داب   يجاريده فيهدا البقيدرون مدن شبدابر  تخير األلفاو وا 

 .البتاب

 

ه   الرحىة بمقابة قامة وقائقاة تجلد لالقة األ ددلس بدالم رب بمدا بي همدا مدن : ثالثاا 
 .مهاد ات وصرالات
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يقدددار ا زدواج لىددد   تجىددد  األلدددىوب المرلددده واضدددحاو : راب عععاا  فددد  هددد   الرحىدددة, وا 
اللددجإ, بحيددب التمددد الباتددب فيهددا لىدد  الت واددإ فدد  لددرد المتعاطفددات واإلبقددار مددن 

 .الرعر, والتىوا  باإلرار ة ىل  جمىة كبير ة من األرخاص واألحداب

 :  وقد جاءت صفحات هذا البحث مقسمة على النحو التالي 

األ دللدددد  وشحقيتدددده بددددبن ابخدددد  حفدددده مددددن كرددددفت  فيهددددا لددددن قامددددة التددددراب : مقدمددددة 
الدرالة, والت واه بمكا ته الت    تقه بحداد لدن تدراب شهده المردر , قد  لرجدت  ىلد  

 . ب  ة مختصر ة لن القامة المرجو ة من شدب الرحالت

 .ىطاللة لى  حاا ة ابن الخطيب وآقار  األدباة: المبحب األود 

وقدد : ا هتدراب لدرض وتوصدي  كتاب  فاضة الجراب ف  لاللدة : المبحب القا   
 .قمت  فاه بالتبري  الزما   والمكا   لىرحىة مروراو بترتيب األحداب الوارد ة فيها

وقددد شبددرزت  مددن :  فاضددة الجددراب فدد  لاللددة ا هتددراب درالددة ف اددة : المبحددب القالددب
لدد  ش  حددد هددو مرددتر  مددإ هيددر  مددن  خاللدده شهدد  المالمدد  األلددىوباة فدد  الرحىددة, وا 

 .تب تاج البا
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 فه س امليادر وامل اجع

 الق آن الك يم : أوالا  
حلدان لبداس, دار صدادر /د.المقدر , ت/ ف  الطيب من هصدن األ ددلس الرطيدب  ( )

 .بيروت
ىحلدان لبداس, دار الققافدة , . د. ت/ابدن بلدا  / ال خير ة فد  محالدن شهده الجزيدر ة  (9)

 .221 ,  822 , 9بيروت  
للددددان الددددين ابددددن / مددددن مىددددو  اإللددددال شلمدددداد األلددددال  فددددامن بواددددإ قبدددده ا حددددتال   (8)

 .256 / بيروت / لاف  بروف لاد . ت/الخطيب 
 .211 /  3دار المعار  د القاهر ة,  / روق  ضي  . د/ الرحالت  (3)
 .دار العىو  لىماليين/ األلال  لىزركى   (5)
 .شرري  مىتق  شهه الحديب (6)
 .د ىحلان لباس د دار صادر بيروت.ت/تاري  ابن خىدون  (1)
دار /و لبدد هللا ل دان. ت/للان الددين ابدن الخطيدب/ بار هر اطة اإلحاطة ف  شخ (1)

 .المعار  , مصر
للددان الدددين ابددن / شوصددا  ال دداس فدد  التددواي  والصددالت تىيهددا الزواجددر والعفددات  (2)

 . 211 ت, و كماد ربا ه, الىج ة المرتركة ل رر التراب اإللالم  /الخطيب 
 . 229 هد د 8 3 الفكر بيروت  دار/ ىلماليه الب داد  / هداة العارفين  (0 )
البتيبدددة البام دددة فدددامن لقي دددا  باأل ددددلس مدددن ردددعراع المائدددة القام دددة للدددان الددددين ابدددن  (  )

 .628 ,  دار الققافة بيروت لب ان  / ىحلان لباس . د.ت/ الخطيب 
 ,مجىددددس دائددددر ة المعددددار  / ابددددن حجددددر:الدددددرر البام ددددة فدددد  شلاددددان المائددددة القام ددددة (9 )

 . 289 ,  280 الدكن , اله د العقما اة , حيدر آباد 
  / ابدددددددن القاضددددددد / جدددددد و ة ا قتبددددددداس فدددددددامن حددددددده مدددددددن األلددددددال  بمدي دددددددة فددددددداس  (8 )

 .802 فارس
 .دار ىحااع التراب العرب  د بيروت/ معج  المالفين  (3 )
لبدد القدادر األر داو , محمدود . ت/ الح بىد  / ر رات ال هب ف  شخبدار مدن  هدب  (5 )

 .دمرا/ دار ابن كقير / األر او  
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دار المعدددار  / ردددوق  ضدددي  . د/ألدب العربددد  لصدددر الددددود واإلمدددارات تددداري  ا (6 )

 . 8 . القاهر ة
جعفددددر . ت/ شبددددو العبدددداس ال اصددددر  / ا لتقصددددا ألخبددددار دود الم ددددرب األقصدددد   (1 )

 .221 , 1 3 دار البتاب, الدار الباضاع, / ال اصر , و ال اصر  
طويددده دار يولدد  لىدد  ال. ت/  القىقردد د  / صددب  األلردد  فدد  صدد الة ا  ردددا  (1 )

 .211    / الفكر دمرا
المطبعدة اللدىفاة , القداهر ة / ابدن الخطيدب/ الىمحة البدريدة فد  تداري  الدولدة ال صدرية (2 )

 .هد 831 
 .دار البتب العىماة/ و لبد الم ع  خفاج  /د.ت/ قدامه بن جعفر / د  قد الرعر

د شحمدددد. ت/ للددددان الدددددين ابددددن الخطيددددب /  فاضددددة الجددددراب فدددد  لاللددددة ا هتددددراب  (90)
 .261 دارالبتاب العرب  , القاهر ة / العباد 

الرددي  زكريددا لميددران .ت/  فددا  الدددين ال الدابور  / هرائدب القددرآن ورهائددب الفرقدان  ( 9)
 .226 د  6 3 ,  دار البتب العىماة د بيروت د لب ان د  

       .                           306 /  ما ة الرلالة , بيروت  / القاموس المحار لىفيروزباد  (99)
. مهددددد  الخزومدددد , د/ د.دار الهددددالد, ت/ الخىيدددده بددددن شحمددددد الفراهيددددد  / العددددين  (98)

 .ىبراها  اللامرائ 
مجمولدة مدن المحققدين .ت/ المرتضد  الزبيدد  / تاج العروس من جواهر القاموس  (93)

 .دار الهدااة/ 
 .المعتمد ف  األدواة لىتركما   (95)
المكتبددددة /  الفيددددوم  شحمددددد بددددن و/ المصددددبا  الم يددددر فدددد  هريددددب الرددددر  الببيددددر  (96)

 .العىماة
مجمدإ الى دة العربادة د  ردر دار . شحمدد حلدن الزيدات وزمدالا , ت. المعجد  الولدار (91)

 .الدلو ة
/ جامعدددة ش  القدددر  / لدددعد بدددن حمددددان ال امدددد  . ت/ لىجادددا   / ىبمددداد األلدددال   (91)

 303. 
ال ارددر / لبددد اللددال  هددارون . ت/ شبدد  الحلددن شحمددد بددن فددارس / مقدداياس الى ددة  (92)

 .9009د  398 تحاد البتاب العرب ا
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لبدددد القدددادر . ت/ مجدددد الددددين ابدددن األقيدددر / جدددامإ األصدددود فددد  شحاديدددب الرلدددود  (80)

 .األر او  د مكتبة الحىوا   د دار الباان
 .مطابإ لجه العرب/و لى  ال جار. ت/ته يب الى ة لألزهر   ( 8)
دار العىدد  / شحمددد لبددد ال فددار لطددا . ت/ الجددوهر  / تدداج الى ددة وصددحا  العرباددة  (89)

 .211 د  301 , 3لىماليين د بيروت د  
, بيددددروت   /الرددددي  و آد االددددين.ت/الصدددداحب بددددن لبدددداد/ المحددددار فدددد  الى ددددة  (88)

 3 3 , 223  . 
 .دار صادر بيروت/ ابن م فور ا فريق  / للان العرب  (83)
لبدد الحميدد ه دداو  .ت/ شبدو الحلدن بدن لديد ة المرلد  / المحك  والمحار األلفد   (85)

 . 9000/ ب العىماة د بيروتدار البت/ 
بيدروت د لب دان / ماللة التداري  العربد  / و الطاهر التو ل  / د التحرير والت وير  (86)

 . 9000هد د 390 د   د  
 .دار الفكر بيروت/ ااقوت الحمو  / معج  البىدان (81)
 .لراج الدين بن الورد / لجائب البىدان  (81)
/ و محيد  الددين لبدد الحميدد . ت /ابن خىبان / وفاات األلاان ف  شب اع الزمان  (82)

 .ال هضة د القاهر ة.  
 .دار البتب العىماة د بيروت/ لىحاف  ابن حجر / ش باع ال مر بب باع العمر  (30)
/ احمددد األر ددااو  ,وتركدد  مصددطف .ت/ صددال  الدددين الصددفد / الددواف  بالوفاددات  ( 3)

 .  9000, 390 دار احااع التراب , بيروت, 
 .الاافع / ن ف  معرفة حوادب الزمان مرآ ة الجفان ولبر الاقفا (39)
 .221 مكتبة الهالد / صال  الدين الهوار  . رر  د/ ديوان برار بن برد  (38)
 .166 /ليدن . / ا دريس/  زهة المرتا  ف  اخترا  اآلفا   (33)
ىحلددان . ت/ و بددن لبددد المدد ع  الحميددر  / الددروض المعطددار فدد  خبددر األقطددار  (35)

 .210 د 9روت د  بي/ ماللة  اصر لىققافة / لباس 
 .القزوي  / آقار البالد وشخبار العباد  (36)
 .ابن حجر العلقال  / رفإ اإلصر لن قضا ة مصر  (31)
د دار العىددد   2 / ش ددداس المقددددس / تطدددور األلددداليب ال قريدددة فددد  األدب العربددد   (31)

 .221 / لىماليين 
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/ دار العىدد  لىماليددين / مصددطف  الرددعكة . د/ األدب األ دللدد  موضددولاته وف و دده  (32)

 .221 د  2 
دار الجيددده د / و لبدددد المددد ع  خفددداج  . د/ األدب األ دللددد  التطدددور والتجديدددد  (50)

 .229 د  9 3 ,  بيروت  
وزار ة . ال ارددر/ و جبدر األلفد  . ت/ األزهددر  / الزاهدر فد  هريددب شلفداو الردافع   ( 5)

 .هد822 د   األوقا   
عربددد  , بيدددروت , دار البتىدددب ال/شحمدددد لبدددد المجيدددد ال زالددد .ت/ديدددوان شبددد   دددواس (59)

 .لب ان
دار البتدددب العىمادددة بيدددروت , /وضدددعه لبدددد الدددرحمن البرقدددوق /ردددر  ديدددوان المت بددد  (58)

 . 900, 399 ,  , 8, ج9لب ان المجىد 
و الردري  .ت د/ للدان الددين ابدن الخطيدب / الصيب والجها  والماضد  والبهدا   (53)

 .218 ,  قاهر, الرركة الوط اة لى رر, الجزائر,   
المكتبدة / طداهر شحمدد الدزاو  . ت/ ابدن األقيدر / هريب الحدديب واألقدر  ال هااة ف  (55)

 .212 د  922 العىماة د بيروت 
دار / و شبدددو الفضددده ىبدددراها  . ت/ لبدددد الحميدددد لدددز الددددين / ردددر   هددد  البالهدددة  (56)

 .ىحااع البتب العرباة
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 فه س املوضوعات
 

 رقم اليفحة وععععععععععععععععععععععععععععععععاملوض
 9201 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. املقدمة

إطاللة على حياة ابن اخلطيب   : املبحث األول 

 . ..... ..... ..... .......... .... وآثاره األدبية

 

9201 

 فاضببببة ا ببببلا    عاللببببة : املبحببببث ال ببببا   

 ...........«علض وتوصيف  »االغرتا  

 

9215 

 فاضببببة ا ببببلا    عاللببببة : املبحبببث ال الببببث  

 . ...............« قد وحتليل  »االغرتا  

 

9209 

 9200 ...... ..... ..... ..... .. النفاضة بني اللسالة واملقامة

 9200 ...... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... أسلو  النفاضة

 9202 ...... .....  ..... عنصل احلقيقة واخليال   اللحلة

 9219 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... .... اخلامتة

 9211 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....فه س امل اجع

 9210 ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....فه س املوضوعات

 


