لسان الدين بن الخطيب حياته ومنهجه في كتابه نفاضة الجراب في عاللة االغتراب
أ .م .د .ساجد مخلف حسن

لسان الدين بن اخلطيب حياته ومنهجه يف كتابه
نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب

أ .م .د .ساجد مخلف حسن
قسم التاريخ  /كلية التربية
جامعة سامراء

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
الحمد هلل الذي شملنا فضلله ونهلل لنلا ملن التجلاهب منهجلا نفضلي اللة السل اد سللله
والصال والسالم علة سيدنا محمد  والرضا علة آله واصحابه اجم ين...
تنللاوا اللحللم المللالهي واالديللب لسللان الللدين بللن الخطيللب ومنهجلله فللي كتابلله (نفاضللة

الجراب في عاللة االغتراب) ودهاسة من هذا النوع ذات اهمية في دعل منلاهل اللحلم ال لملي

التاهيخي.

تميللات المللد التللي عاصللرها بللال ل والم رفللة فللي مجللاالت ال للتلليف والترجمللة وتم ل

بظهلوه عللدد مللن المللالهشين والال راب وال تللاب ،فللي االنللدلال واالدبلاب فللي شللتة مجللاالت ال لللوم
والم رفة ومن بين هالالب المالهي لسان الدين بن الخطيب الذي كان له دوه في ال تابة والتللليف

وقللد كتللب فللي عللد مجللاالت منهللا التاهيخيللة واالدبيللة والجيرافيللة والفلسللفية والطليللة ومجللاالت
اشللرو وقللد وصللفه عللدد مللن المللالهشين الللذين ترجمللوا سللير حياتلله ب للد اوصللا منهللا حللله لل لل

وال لمللاب وحللله للم رفللة ،وك للر التللاليف ،ومللن هنللا جللاب اشتياهنللا لدهاسللة منهجلله فللي كتابلله نفاضللة
الجراب.
شم اللحم ثالث ملاحم :ل
تن للاوا الملح للم االوا :دهاس للة اس للمه ونس للله ولهل لله ونا لللته وس لليرته وم انت لله ال لمي للة

وماللفاته .اما الملحم ال اني :فهد تناوا اسلوب الماللف ،فلي علرا الملاد التاهيخيلة والت ريلف
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مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()4214

ال دد ()1

المجلد ()42

كانون ال اني

بال تللاب وسلللب التسللمية وتللاهيف التلللليف ومخطو اتلله .امللا الملحللم ال الللم فهللد كللرر لدهاسللة
منهجه في كتابه نفاضة الجراب في عاللة االغتراب.

المبحث االول  :سيرة حياته
اوال :اسمه ونسله ولهله
هو لسان الدين محمد بن علد اهلل بن سل يد بلن عللد اهلل بلن سل يد بلن عللي بلن احملد

السلماني ( )1اليرنا ي ( )4ي نة ابو علد اهلل،

()3

وينسب إلة سلمان وسلمان حي من مراد وه

بنو سلمان بن يال ر بلن ناجيلة بلن ملراد ( )2ملن علرب الليمن الهحطلانيين ،هلاجروا اللة االنلدلال
وس نوا قر لة وانتهلوا الة ليطلة وب دها الة مدينة غرنا ة ( )2ولهلب ب لد الهلاب منهلا :لسلان

الدين ،وهو من االلهاب المارقية ،وكانت هذه االلهاب شائ ة في عصره ،وشاصه في المارق،

والسيما في مصر ،،وكان ك ير ملن ال لملاب يلهللون بم ل هلذه االلهلاب منهلا جلالا اللدين وسلرا

الللدين وشيللر الللدين ( )6ولهللب الخطيللب نسلللة إلللة اسللرته التللي عرفللت باسل (آا شطيللب) ل للون

جده س يد كان شطيلا بمدينة لوشة ( )7ولهب (بذي الوزاهتين) النه جمع بين الوزاه وال تابة(.)8
ثانيا :والدته
ولد بمدينة لوشة سنة ( 713هل  1313 /م)

()9

ثال ا :نالته وثهافته وسير حياته
ناللل فللي غرنا للة فللي بيللت علل وجللاه ،ودهر علللة عللدد مللن ال لمللاب وفللي اشتصاصللات

مختلفة منه ال ال باللية واالدب والفلسفة والطب والفهه واالصلوا وكلان ذو اسلت داد و ملو

لمواصلة مراحله الدهاسية وكان موسوعة عهلية استوعلت جميع انواع الم اه والفنون الم روفلة

في عصره ( ،)12في سنة ( 721هل  1322 /م) تولة ال تابة في ديوان االنااب شلفا البيه الذي
توفة في تلك السنة.

وب د وفا ابي الحسن بن الجياب (*) سنة ( 729هل  1328 /م) تولة هئاسة اللديوان

واضا اليه الوزاه ( )11وبمروه االيام عظمت منالته لدو سلطان غرنا ة ابي الحجا يوسف بن
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اسماعي بن فر  ،الذي ج له كاتب سره ولسانه في الم اتلات السلطانية ( ،)14ومما يدا علة
ثهتلله ال اليلله بلله اوفللده السلللطان ابللو الحجللا الللة السلللطان ابللي عنللان فللاهر بللن ابللي الحسللن

المريني ،بالميرب لتهدي الت اية بوفا السلطان ابي الحسن المريني الذي توفة سنة ( 729هل /

 1328م) ولما توفة السلطان ابو الحجا شلفه في الملك ولده اليني باهلل محملد بلن يوسلف
بن اسماعي بن فر بلن اسلماعي اهسلله السللطان اللة السللطان المرينلي ابلي عنلان يطللب منله

مس للاعدته ض للد مل للوت قا للتالة واس للتهلله الس لللطان باحس للن اس للتهلاا وذل للك س للنة ( 722ه ل ل /
 13422م) والهة لسان الدين بن الخطيب بحضرته قصيد ش رية هذا مطل ها:
شليفة اهلل ساعد الهده
والنار بلها اندلال

عالت ما ال في الدجة قمر
لوالت ما أهضوا وال عمروا

()13

فتلثر السلطان بلنااده ايما تلثر ووعده بلجابة سلائر مطلالله ( )12وفلي سلنة ( 762ه ل

 1329 /م) قامت ثوه ضد اليني باهلل  ،قام بها اشوه اسماعي وكانت نتيجتهلا شللع السللطان
اليني باهلل اللذي غلاده غرنا لة اللة الميلرب ،وم له لسلان اللدين بلن الخطيلب وتل اسلتهلاله ملن

قل السلطان ابو سال وعاشوا عياة مترفة (.)12

وف للي س للنة ( 764ه ل ل  1361 /م) ح للدث انه للالب ف للي غرنا للة ،قتل ل في لله الس لللطان

اسماعي وعلة اثر هذا االنهالب توجه اليني باهلل اللة االنلدلال وم له لسلان اللدين بلن الخطيلب

ث ساه الة غرنا ة واستولة عليها سنة ( 763هل  1364 /م) ( )16وكتب اليني باهلل هسالة اللة
لسللان الللدين بللن الخطيللب يطلللب منلله ال للود واسللتجاب لطلللله وعللاد الللة غرنا للة ووصلللها سللنة

( 763ه ل  1364 /م) وتسللل منصللله كللوزير ( )17وبهللي فللي منصللله بحللدود عاللر سللنوات

()18

وفي هذه الحهلة بدأت الس ايات والحهد ضده واته بالاندقة والخرو علة الاري ة االسلالمية

ومن الذين اتهموه بالاندقة ابن زمرت (*) وابو الحسن النلاهي (*) الذين افتوا بحرق كتله (.)19

وعلة اثر ذلك غاده الة الميرب سرا ،ول يهدأ شصومه بتوجيه الته اليه ودبروا حيلة

لهتللله واوهدوا كلمللات ادعللوا انلله كتلهللا فللي كتللله مخالفللة للللدين االسللالمي ،وهف وهللا الللة قاضللي

غرنا ة ابي الحسن النلاهي ،وح
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عليه بالاندقة.

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()4214

المجلد ()42

ال دد ()1

كانون ال اني

علة اثر ذلك لب اليني باهلل اقامة الحد عليه او تسليمه ب د ان اهس اللة السللطان

عل للد ال اي للا الرسل ل لتس للليمه ،ول للن الس لللطان عل للد ال اي للا امتن للع ع للن ذل للك وهد الرسل ل ال للة

غرنا للة( )42وفللي سللنة ( 772هل ل  1374 /م) تللوفة السلللطان علللد ال ايللا وكانللت وفاتلله مفاجللله
للسللان الللدين بللن الخطيللب الللذي اشللاه الللة ذلللك بهوللله(( :ث ل دت الجل ل ال اص ل مللن الطوفللان
والممسك لالها عند الرجفان ف ان موت الملولة المرحلوم ابلو فلاهر اللذي آوينلا اليله ،وعولنلا

عليه ووثهنلا بوعلوده وتمسل نا ب هلده فلانخرق الحجلاب واستلسلدت اللذئاب واستنسلرت الليلاث
والذئاب))...

()41

وتللولة ال للرن ابنلله محمللد بلن علللد ال ايللا ابللو زيللان سللنة ( 772ه ل  1374 /م) وكللان

فللال فتللولة كفالتلله الللوزير ابللو ب للر بللن غللازي الللذي اسللتمر فللي الح ل الللة سللنة ( 776هل ل /

 1372م) ب د ان شل ه ابي ال للار احملد بلن ابلي سلال بلن ابلي الحسلن وتسلل الح ل اوائل

سنة ( 776هل  1372 /م) وكلف الوزير سليمان بن داود باي منصب الوزاه بدال من اللوزير
ابو ب ر بن غازي وعلة االثلر حضلر ابلن زملرت اللة فلار يطاللب ابلا ال للار بلالهل
اللدين بلن الخطيلب وقلل

ودشل عليله فلي السلجن ب ل

عليله وتل ايداعله فلي السلجن وافتلة ب ل

عللة لسلان

الفههلاب بلقاملة الحلد عليله

االوغلاد ملن حاشلية اللوزير سللليمان بلن داود فطرقلوا السلجن للليال

وقتلوه شنها وهو في محلسه والهيلت عليله االحطلاب واضلرم فيهلا النلاه فللحترق شل ره واسلودت
بارته فلعيد الة حفرته اوائ سنة ( 776هل  1372 /م)

()44

هاب ا :م انته ال لمية
أشللادت بلله المصللاده التاهيخيللة ووصللفه ال لمللاب الللذين ترجمللوا سللير حياتلله بحللله لل لل

وال لماب وقد قاا عنه ابن شلدون((( :)43شلاعر االنلدلال والميلرب ،وأنله كلان ملن اللسلان مل له
التدهت)).
وقللاا عنلله ابللو ال لللار التنل تللي ((( :)42االمللام االوحللد الفللذ صللاحب الفنللون المنوعللة
والتللف ال جيلة)).
واشاد ب لمه ابن االحمر( )42وقاا(( :شاعر الدنيا وعل المفرد وال نيا))
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وقاا فيه ابن الهاضي ((( :)46االديب اللاهع ،ال اتب ،ذو التصانيف المنلهة)) ووصلفه

المهري ( )47ب د اوصا واثنة عليه حتة قرن اس ال تاب به فسماه ((نفح الطيب فلي غصلن
االندلال الر يب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب)).
وقللاا عنلله فللروي ((( :)48كللان لسللان الللدين بللن الخطيللب باهعللا فللي الفلسللفة والسياسللة
والطب ،اما في التاهيف ف ان مالهي عصره بال منازع ،وهو اديب ناشر ،مترس وشاعر مهتده)).
شامسا :ماللفاته
بليت ماللفلات لسلان اللدين بلن الخطيلب بحلدود السلتين ماللفلا ،وقلد ذكلرت المصلاده

التاهيخية هذه الماللفات وتالم ماللفلات تاهيخيلة وجيرافيلة وتلراج وادب وشل ر وفلسلفة و لب
ومنها:
1ل اعماا االعالم فيمن بويع قل االحتالم من ملوت االسالم ،وما يجر ذلك من شجون ال الم،

وهو ثالثة اقسام الهس االوا تاهيف المارق ال ربي والهس ال لاني تلاهيف اسللانيا االسلالمية

والهس ال الم تاهيف الميلرب ال ربلي فلي ال صلر الوسلي الفله فلي منفلاه بلالميرب ب لد وفلا
السلطان علد ال ايا المريني

()49

4ل اللمحة اللدهية في الدولة النصرية :كتاب تاهيخي يتحدث فيله علن سلال ين بنلي نصلر بال

مختصر واعماله السياسية واالداهية وال س رية ابتلدأ بتدوينله سلنة ( 763ه ل  1364 /م)

وانتهة منه سنة ( 762هل  1362 /م)

()32

 3ل االحا ة في اشلاه غرنا لة وهلو ملن الماللفلات التاهيخيلة المهملة تلرج فيله ل لدد ملن سلال ين
غرنا ة وامرائها وعلمائها الذين وفدوا اليها من المارق والميلرب وتلرج فلي نهايلة ال تلاب

سير حياته وذكر سلب التلليف بهوله(( :ألفتهُ بسلب حلي مدينة غرنا ة))(.)31

2ل ال تيلة ال افة فيمن لهيناه باالندلال من ش راب المائة ال امنة ،ال تاب يحتوي علة مائة وثالثة
من ادباب االندلال وش رائها وفههائها الم اصرين له (.)34
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مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ()4214

المجلد ()42

 2ل هيحانة ال تاب ونج لة المنتلاب ،يالم

ال دد ()1

كانون ال اني

ائفلة ملن الرسلائ السللطانية والسياسلية زيلاد عللة

ذلك يحتوي علة مخا لات ملوت النصاهو ونار منها المراسالت التي داهت بين سال ين
غرنا ة وسال ين فار في الهرن ال امن الهجري  /الرابع عار الميالدي (.)33

 6ل كناسة الدكان ب د انتهاا الس ان :الفة في بداية اقامته بمدينة (سلال)(*) منفيلا بلالميرب وهلو

علاه عن مجموعة من الرسائ السلطانية ،كتلها في بداية شدمته الوزاهية علن السللطان ابلي
الحجا يوسف الة السلطان ابي عنان فاهر سلطان الميرب في اغراا سياسية وعس رية
مختلفة وب

هسائ في تلادا الهدايا بين سال انين المذكوهين (.)32

 7ل هوضلة الت ريللف بالحلب الاللريف :هللذا ال تلاب مللن اهل الرسللائ الخاصللة التلي كتلهللا لسللان
الدين بن الخطيب ،موضوعها المحلة الروحية االلهية ( ،)32وله ماللفات في الطب منها:

 1ل عم من ب لمن حلب :الفله سلنة ( 761ه ل  1362 /م) لسللطان الميلرب ابلي سلال بلن
ابي الحسن المريني اثناب اقامته االولة بفار (*)  ،وهو من الماللفات الطلية الضخمة يتناوا

فيه مختلف االمراا ،ويذكر اسلاب ك مرا واعراضه وعالجه ونظام اليذاب اللذي يناسلله
وهللو يت للون مللن جللاأين االوا وصللف وشللر االم لراا الم ينللة م ل الصللداع واوهام الللرأر

وال للابور والص للرع وامل لراا ال ص للب وال ي للون والصل ل والط للرن وامل لراا الهل للب والم للد

واللللطن واالم للاب وال لللة والم انللة امللا الجللاب ال للاني ياللم الحميللات والجراحللات وام لراا
الجلد واللدن واليدين والرجلين وغيرها (.)36

4ل اهجوز في الطب
3ل هجا في االغذية
 2ل الوصوا لحفظ الصحة في الفصوا
 2ل كتاب في عال السموم اسمه االهجوز الم لومة

()37
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المبحث الثاني
كتاب نفاضة الجراب في عاللة االغتراب
اوال :اسلوب الماللف في عرا الماد التاهيخية
ي للد كت للاب (نفاض للة الجل لراب) م للن اهل ل كت للب لس للان ال للدين ب للن الخطي للب ب للد كت للاب

(االحا ة في اشلاه غرنا ة) ( )38وهو كتلاب تلاهيخي ادبلي وصلف فيله لسلان اللدين بلن الخطيلب

ك ير من مسلالك الللالد التلي زاههلا فلي بلالد الميلرب منهلا مدينلة م ناسلة وسلال والربلا وآسلفة

ومراكش واغمات( )39ويتضمن ال تاب تهنئة السلطان ابي سال بمناسلة فتح تلمسان(*) وتضمن
عد هسائ وجهها اللة اصلدقائه منهلا هسلالة اللة ابلن شللدون ،واشلرو اللة الهاضلي ابلن بطو لة،

ويوهد فصال عن سهو السلطان ابو سال زياد علة ذلك فهو سج لمذكرات لسان الدين بن

الخطيب الاخصية عن فتر من اه فترات حياته التي قضاها في عالته في مدينة سال الميربية،

مع سلطانه اليني باهلل وهي ملد تهلرب ملن سلنتين ( 762ل  763ه ل 1329 /ل  1364م) كملا

ياير لسان الدين بن الخطيب (.)22

لع منه فه السفر ال لاني وفيله يهنلل سللطان الميلرب ابلا سلال المرينلي بمناسللة فلتح

تلمسان ويذكر ب

الهصائد والرسائ التي كتلها في مدينة سال ،ويتحدث عن حاا غرنا ة في

عهد السلطان ابي س يد اللرميخو ،ويرثة زوجته التي توفيت سنة ( 764هل 1361 /م) (.)21

واوهد في كتابه قصائد ك ير منها قصيد هف ها الة السلطان المريني سنة ( 764ه ل
1361 /م) بمناسلة المولد النلوي الاريف

()24

ثانيا :الت ريف بال تاب
ال يوجد اشتال في لفظ ال تاب او تسميته لدو المالهشين فهد ذكره لسان الدين بن

الخطيب ( )23وابن االحمر ( )22والمهري ( )22والليدادي ( )26والتطواني ( )27وجرجي زيدان

()28

والاهكلي ( )29وعنان ( )22وفروي ( )21تحت عنوان نفاضة الجراب في عاللة االغتراب ،واشاد به
المهري وقاا(( :نفاضة الجراب وهو من احسن تلليفه)) (.)24
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ثال ا :سلب التسمية

عنللدما اسللتهر لسللان الللدين بللن الخطيللب بللالميرب سللنة ( 761ه ل  1329 /م) وحللال

بهرب اجله سماه (نفاضة الجراب في عاللة االغتراب) (.)23
هاب ا :تاهيف التلليف

الف ال تاب شالا المد التي قضاها منفيلا بالميرب بين سللنة ( 763-761هل)

()22

املا فلي كتابلله اللمحلة اللدهيلة للسللان اللدين بللن الخطيلب فيالير انلله بلدأ تلدوين هللذا ال تللاب فللي

منفاه بالمليرب وانتلهة منه اوائ سنة ( 762هل  1363 /م) (.)22
شامسا :مخطو اته
توجد عد نسف محفوظة في الم تلات ال المية منها:
اوال :السفر ال اني

1ل ل نسللخه وحيللد محفوظللة بم تللله االس ل و تحم ل الللرق ( )1722اليايللري ( 1722نمللر

م دللله) وهللي م توبللة بخ ل ميربللي ال يهللرأ بسللهولة تت للون مللن  129لوحلله مادوجللة مللن الهطللع

المتوس تحتوي ( )318صفحة في ك صفحة ( )19سطر وال تحم صفحة ال نوان (االولة)

عنوانا ول ن ترد بها هذه ال لاه ((من كتب زيدان امير المالمنين شلد اهلل مل ه)) وليال بالنسخة
اي ديلاجة (.)26

ثانيا  :السفر ال الم
نسخة محفوظة في شاانة الربا ال امة تحم الرق ( 426ت) (ال تاية) تحتوي عللة

( )492صفحة كلير الحج فلي كل صلفحة ( )17سلطر وم توبلة بخل اندلسلي جميل ول نله
قدي وال تحم تاهيخلا وال عنوانلا وتللدأ بالمهدملة التلي وضل ها لسلان اللدين بلن الخطيلب ل تابله

(اللمحة اللدهية في الدولة النصرية) ث تلدأ في الصفحة ال ال ة ملا هلو ملدون فلي كتلاب النفاضلة
وأوله من المنظوم والمن وه في شتة االغراا من ذلك مخا لة الوزير عماد الدولة ابي علي عمر
بن علد اهلل في ب

ما فتح اهلل عليه وتخت بال لاه االتية :ت السلفر ال اللم وبتمامله تل جميلع

الديوان والحمد هلل الذي هدانا الة االيمان

()27

.
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المبحث الثالث
منهجه في كتابه نفاضة الجراب في عاللة االغتراب
تميا كتاب نفاضة الجراب للسان الدين بلن الخطيلب بخصلائ  ،نسلتنتل منهلا منهجله

فللي تلليفلله ل تللاب نفاضللة الجلراب فللي عاللللة ازغتللراب ومللن ابللرز سللمات هللذا المللنهل اسللت م

المنهل الوصفي لالماكن الجيرافية التي زاهها ،وج

هلذا الوصلف ملدشال ل تابله التلاهيف حيلم

كان لسان الدين ابن الخطيلب ك يلر التنهل والترحلاا فلي ملدن االنلدلال والميلرب ووصلف جلل

(هنتاتة)(*) وصفا دقيها والم ان الذي توفي فيه السلطان الاهيد ابو الحسن المريني ب د ان ثلاه

عليله ابنلله ابلو عنللان فلاهر وقللاا(( :فلي يللوم االثنللين المتصل بيللوم الهلدوم توجهنللا اللة الجلل فللي

كنف اصحابه تحت اغلراب بلره وفلي مركلب قلر عينله ،فخرجنلا نسلتهل بلين يديله السله ونسلاير
الجهلله ،وناللاهد االثللاه ونتخطللة الم اهللد ،ونناللل النسللي الللي ل الهريللب ال هللد بمللاد ال ل لل

وعنصللر اللللرد ،ولمللا بلينللا ده الجل ل  ،وانتحينللا ريهلله مللن السللفح وهللي تركللب ضللفة الللوادي
الملتف ب ادي شلجر الحلوه والطرفلاب وشلجر الخلال واللدهداه وام نلا وكابلدنا عنتلا فلي اقتحلام
الوادي ذي الجريه ال ير الصلب ،المسوقة المد ال ظمة التياه المجهولة المخاا ونهتح منه

ازهق شفافا عن الحصلاب ك ير الجللاب،املال الصفا  ،لذاع اللرد ،علرنلاه نحلو ملن ثالثلين ملر

في اماكن يتخللها الدو وي ظ الربيع وتخضر الحرباب وتسموا جانلهلا الجللاا الال والال لات
التي ناا بها ال ص ))...

()28

ووصللف مدينللة (اغمللات)(*) وصللفا جيرافيللا دقيهللا ويللت ل عللن محاسللنها وعللن مسللجدها
وبسللاتينها وجناتهللا وقللاا(( :ثل اتينللا مدينللة اغمللات فللي بسللي سلله

وملذنتلله المخرو يللة الال
تمللو بلله ال اللب ...وهللذه
ُمو ل للل ال ن َ
الرغللد وتركللله الخلجللان وقللد غ
السللهي غ
اللر فيلله ينللاا جمي لله غ
المديتة قد اشتطت في الفضاب االفيح ،فلليت اليابة ملن هحلب السلاحة وانفسلا الهلوه َّ ،م للت
سجح الِجلد َ مندم الخندق يخترقها واديان اثنان من
حمر التغرب،
ُ
قصلتها منها قللة ،وسوهها ُم غ
ذوب ال لل وساله الجل  ...ومسجدها عتيل عادي كلير الساحة ،هحيب ال نف متجدد االلهاب
وملذنته ال نظير لها في م موه االها وبلزابها المسجد ،بينه وبين النهر الماه بإزائه قلة عظيملة

الهلو ،فخمة اللنية ،ترق

فيها فواه شرقاب في شصة من الحجر االدكن ماطوفة الللا ن هحيللة

دوه حافلة تلدا عللة هل وم لالي امل  ،واحتفلاا علوال دهجلوا
الهطر ...وللسلطان بهذه المدينة ُ
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وأم قد هكلها ال فا وجذب م ا فها الخراب ،فملا شلئت ملن شالب منهوشلة وأ ل ( )29مرقوملة

وبداش هذه المدينة بساتين وجنات.)62( ...

وقاا عن قلر الم تمد بن عللاد(( :وزهت قللر الم تملد عللة اهلل ابلي الهاسل محملد بلن

علللاد ،اميللر حم ل

( )61وقر لللة والجايللر ومللا الللة ذلللك الصللهع اليربللي هحملله اهلل وهللو بللالمهلر

الهلليللة عللن يسللاه الخللاه مللن الللللد قللد توفل ( )64ناللاا غيللر سللام والللة جانللله قلللر الحللر حظينللة

وس ن نفسه اعتماد اشراكنا زسمها في حرو لهله ،المنسوب الة هقيك موالها.)63( ...

وقدم وصفا لمدينة (م ناسة الايتون) (*) واصفا مداهسها وصحة هوائها وفواكهها وقاا:

((واظلت مدينة م ناسة فلي مظهلر النغجلد ،هافلله فلي حلل اللرو ملتسلمة فلي شلنب سللقله عللة
أجم المرأو وقد اح

وض ا الذي أشر المرعة قيد اللصر فنالنا بها مناال ال تستطيع ال لين

ان تخلفلله حسللنا ووضللحا ،مللن بلللد داهت بلله المجاشللر الم لهللة والت غفللت بسللوهه الايللاتين المفيللد ،
وهاق بخاهجه السلطان المستخل

الذي يسمو اليه الطر وهحب ساحة والتفا شجر ونلاهة

بينه واشرا هبو المياه ال ذبة ...وبداشلها ثالث مداهر للم ال ل  ،كللف بهلا المللوت الجللة

الهم التنجيد ،فجابت فائهة الحسن ماشئت من ابواب نحاسية وبرت فياضة تهذ منها صافي
الماب اعناق اسدية ،وفيها شاائن ال تب ،والجراية الداه علة ال لماب والمت لمين وتفضل هلذه

المدينة ك يرا من لداتها بصحة الهواب وتلحر اصنا

الفواكه.)62( ))...

ومللن مميلاات منهجلله انلله قللدم وصللفا مفصللال ريفللا ودقيهللا للمسللتوو الم ياللي لالليوي

قليلة هنتاتة وانواع الملك والمااهب التي قدموها له واالستهلاا الحاف وقلاا(( :ولملا كلدنا ان

ب المجاز ،ونلتي علة عنَته ،تلهتنا الخي هاكضة امام الي سوب المتلوع علد ال ايا
نخت عدد َنو َ
بللن محمللد الهنتللاتي صللنوه وحللافظ سلليهته ،وقسلليمه فللي ق سللاب عاتلله ،الحسللن الوجلله ،الللراجح
الوقاه ...ول ي د يهر الهراه ،وال تنلاع ِ
الخفلا  ،حتلة غملر ملن الط للام الل للحر ،و ملا المل للو ،

وامل الطحللو ( )62مللا بللين قصللاع الاللياي اف مهللا ال للرد وهيل بهللا السللمن وتراكلللت
ووقللع اللَهللت غ
ِ
بالمللذهب
عليهللا لصل َلمان الحمللالن االعجللاز ،واشونلله تنللوب بال صللله اولللة الهللو غاصللة ب ل االنيللة ُ
والمح
ُ

مهديلة كل مختللف الال  ،لذيلذ الط ل  ،مهلان فيله عايلا التابل  ،محتَلرم عنلده سليد

االحامر ال الث ( ،)66الة السمك الرضراا والدجا فاض اصنا الطيغاه ،ث تتلوها صلحون
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نحاسية تام علة ام شاص من الطير وال ُ لاغب واللهالل ...ويتلوا ذلك من اصلنا الحللواب

بللين مسللتلطن لللللاب اللللر ،وم للالل بللالهلو ،وا لللاق مللدشر الفاكلله واوعيللة ال للود المح ل الخلللل
الماتملة علة مجا الاهد))...

()67

واعطللة وصللفا م يللرا وفريللدا لل مل الللذي قللام بلله ابللو سللال ابللراهي المرينللي ضللد الللوزير

الحسللن بللن عمللر مللن شللالا الدسللائال والسل ايات التللي قامللت ضللد هللذا الللوزير وكانللت النتيجللة
اب اده عن ال اصمة فار وتوليته مدينة مراكش واعمالها ونجح في اداه واليتله الجديلد وتو يلد

االمن فيها الة دهجة اثاهت حهد حاده من جديد فس وا ضده عند السلطان حتة تن ر له واظل

الجو بينها وشاي الحسن بن عملر عللة نفسله وآثلر تلرت الواليلة واالمتنلاع بجللاا تلادال ( )68فلي

كنلف حماتهللا علرب قليلللة بنللي جلابر احللدو فلروع جل ووجلله اليله السلللطان جيالا بهيللاد وزيللره
الحسن بن يوسف الوهتاجني وزير ابو الحسن المريني الذي استطاع احتالا تلادال والهلل

عليله

وعذب عذابا شديدا ث اعدم وقت اال فاا غرقا وقت الايوي ذبحا ومما قالله علن هلذا ال مل :

((وصللر السلللطان وكللده ( )69الللة اجت للاث شللجر ابيلله وان ال يللدع مللن يصلللح للملللك وال مللن
يترشح لالمر ،فللته من الصليه بين مراهل ومحتل ومستجمع

()72

ائفة تناها ال ارين غلمانا

هوقة ( )71من اشوانه وابناب اشوانه فلهكلوا اللحر الة (هند )(*) ،ومنه ابن اشيه المسمة بالس يد
ُ

()74

المتصير اليه االمر ب د ابيله وافللت ملنه وللدان لحهلا بيرنا لة فاسلتهر بلداه آمنله ثل ت هلب

النظر فيه فلهكله جفنا غاوبا موهيا بتيريله الة المارق مل دا اياه عن حدود اهضه ثل

يلر

الللة قائللد االسللطوا ابللي الهاسل بللن ابللي ب للر بللن بللنل يلللمره السللابل بضللاعة الخللاي ب للده ثينللا

بخطة بتيريهه عند منصرفه عن مليله فلشرجوا ليال ملن جلو السلفينة ملن بلين امهلاته ال للة

ب د ان جللته الذلة ومسه الضلر وعلاث( )73فلي شل وهه الحيلوان  ،لطلوا مهلامه فلي اللحلر

شهوها عد فلغرقوا.)72( ))...

وتحدث عن وفا زوجته وقاا(( :وفي السادر لذو ق لده علام اثنلين وسلتين وسلل مائة

رقنللي مللا كللده شللربي ونيل

عياللي مللن وفللا ام الولللد عللن اصللاغر زغللب الحواصل بللين ذكللران

وانلاث فلي بلللد اليربلة وتحللت سلرادق الوحاللة ودون اذيلاا الن لللة فجللت عليهللا حسلرتي واشللتد

جاعي واشلفيت ل ظل حانلي اذ كانلت واحلد نسلاب زمانهلا جااللة وصللرا وم لاهم اشلالق حلازت
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بللذلك ميللا الاللهر حيللم حلللت مللن الهطللرين ،فللدفنتها باللسللتان المتص ل بالللداه بمدينللة سللال،

ووقفت علة قلرها الحلال الميس .)72( ))...

وتحدث عن سياسة (اللرميخو)(*) الخاهجية فهد عرضها عرضا تاهيخيا واضحا ال نجده

في المصاده االشرو الم اصر فيالير اللة تحلالف اللرميخلو ملع مللك اهجلوان بلدهو الرابلع ضلد
ملللك قاللتالة االوا الفاسللي كمللا ياللير الللة محاولللة اللرميخللو حم ل سلللطان الميللرب ابللي سللال

المريني علة حجا السلطان محمد الخامال عنده في فار ومن له ملن ال للوه اللة االنلدلال عللة
ان يتل للع ه للو ااش للر سياس للة مماثل للة بالنس لللة ال للة ام للراب بن للي م للرين المهيم للين عن للده ف للي غرنا للة

والطام ين في عرن الميرب وأثاه هذه السياسة غضلب مللك قالتالة ،ف هلد صللحا ملع اهاجلوان

كي يتفرغ لمحاهبة اللرميخو ث الح علة سلطان الميرب في تسلليمه السللطان محملد الخلامال

كي يتولة ش د ازهه في است اد عرشه واهس اسا يله وكلاه قواده الة ال يوه الميربية للهيام بهذه
المهمة ،اما السلطان ابلو سلال فهلد انحلاز لمسلاعد السللطان محملد الخلامال فلي الرجلوع اللة
عرشلله فامللده بللاالمواا واالسللا ي وودعلله مللن فللار فللي حف ل كليللر وقللاا(( :وقللد كللان اليَس ل ُ
المتيلب علة االندلال لما ش ر بال م علة اجاز السلطان ميدوه الذي كللال مضلج ه ،وابتلا

امره ،اشذ حذهه ،ونا للمهاهضة شراها الة اقامة هسوم الفتنه وجريا علة سليله ملن الجلرأ ...
وانحللاز السلللطان جلللره اهلل بمللن اسللتملك واعتللذه للله علللة التهاصللر فللي نصللرته الم للجدية لهللي

جنللاحه بهللالت سلللطان الميللرب ثالللم اثيللافه وهجللوم فصل الاللتاب)) ( )76وقللاا ايضللا(( :والللح
سلللطان قاللتالة فللي تسلللي السلللطان ابللي علللد اهلل اليلله ليتللولة شللد ازهه ويجتهللد فللي جلللر حاللله،

والهيت اليه الم اذير فنلا عنها سم ه وهقلل ل علن غرضله ل فلي هفلع السلل علن اشفلاق مطللله ولل

يهل ال وا عن ضروب مال فته فترجح الرأي علة توجيهه الة االندلال ...وقد كان االسلطوا

وهيا بجهاد من ظهر به من علدو برشللونه ووصللت اسلا ي اللروم
تالف بفرضة المجاز من سلته ُم غ

المس للخر ف للي غ للرا اجازت لله وق للد اهكله للا مل للك النص للاهو وج للوه شدام لله فه للد الس لللطان امي للر

بجنة المصاه  ،ووقع اللريح بلروز النار الة الهضاب
المسلمين بالميرب في قله ال را المتخد غ

االفيح ،واستحضرت اللنلود والطللوا واوعيلة الملاا ...واستحضلر السللطان فصل د اللة الهللة ثل
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ناا وقد اللال شل ة المللك وقيلدت لله فلرر شلهراب مطغهملة ،حليهلا ذهلب بحلت ونالرت حولله
االلوية ،وقرعت الطلوا وهكب السلطان ماي ا اباه غلو ))...

()77

ومن ممياات منهجه تحدث عن ظاهر اجتماعية هامة وهي ان السلطان اللرميخو كان

يت للا ة الحالليش الللذي انتاللر فللي اياملله حتللة شللم الخاصللة وال امللة وقللاا(( :وبليللت االنللدلال

لهللذا ال هللد مللن شمللوا االمللر واشللتالا السللير وتاللذيب الحاميللة التللي ال فوقهللا ،فحصللر مللدعي

هج الدبَّا ( )78فللته الخال وال ال ،واعلدم باعلدام اليللة اسللاب
وليمة الدائ بها االوا واليتهْ ،
الرضا ،وفتح ابواب اللالد ،وموه الوا مر بلم النهي عن المن ر الذي هو جرثومته ال ظملة...
قاا ا ريته باجتناب النار الخمر في ايامه وتحت استداده ،و هاه بلده من قاذوهاتها فهلاا للي

في المأل الماهود ،والحايش كيف حالها ؟ قلت ما ع رت علة شيب منه ،فهاا هيهات ،اناا
الة بيت فالن وفالن وفالن وعد ك ير من الساسة واالوغاد والصفاعين)) (.)82( )79

وقللدم احصللائية ب للدد الفههللاب واالدبللاب والمف للرين واالوليللاب الللذين التهللاله فللي مللدن

الميللرب وقللاا(( :ولهيللت بهللذه المدينللة جملللة مللن اولللي الللدين والللدنيا فمللن اه ل الللدنيا الالليف
الجلي ابو ثابت عامر بن محمد .. .والايف الرئيال الفهيه ابو علد اهلل بن حسون بن ابي ال للي
وابو ال لار اليفائري المراكاي ومن اه اغمات ابو يحية الجاولي ومن تلمسان الايف الفهيه
النظاه ابو موسة بن االمام ومن التونسيين ابو علد اهلل بن دم ون ومن مصر قاضي المال ية تهي

الدين االحساني واشرون.)81( ))...

ومن ممياات منهجه االستاهاد بالا ر في اشلاهه لت ايا االحلداث التاهيخيلة باالبيلات

الا ل رية وهللو ب لذلك يسللير علللة شطللة المللالهشين االوائ ل والم اصللرين للله ل للون الا ل ر ك يللر مللا
يختل بالتاهيف في آداب االم المختلفلة وكلذلك التلاهيف ك يلر ملا يمتلا بالال ر فالتلاهيف لليال

لونا من الوان االدب فحسب ب هو وثيلل ال القلة بلسلمة ضلروب االدب ( ،)84وقلد وهد الال ر
فلي كتابله فللي تسلع وسللتين موضل ا وبللع عللدد االبيلات الال رية اللف وشملال وتسل ون بيتلا شل ريا
ومن الهصائد الا رية التي اوهدها في كتابه قصيد كتلت علة ضريح زوجته وقاا فيها:
وع بَالَي َو َهاَ َ بَل ْلللالل للي
غه َ
ذشيرتي حين شانني زمنل للي
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ت لال بالمحاا في الحل للاا

()83

واوهد قصلليد تتللللف مللن مائللة وتسللع وتس ل ون بيتللا ش ل ريا لمناسلللة علللوه السلللطان
محمد الخامال (اليني باهلل) االندلال ومما قاله:
الحل ب لو واالبا

تليل ل

واهلل عن اح امه ال يسلللا

واالمر فيما كان او هو كائللن

كال لة الهصوو ف يف ي للل

واليسر ب د ال سر موعود بلله

والصلر بالفر الهريب موك

()82

واوهد قصيد في مد الرسوا محمد  ليله ميالده ومما قاله:
اصيي الة الوجد لما جد عاتلله
لهاب قوسين او ادنة فما عملت
ث الصال علة شير اللرية مللا

صب له شي عمن ي اتللله
ٌ

نفال بمهداه ما اواله واهللله

سادت اليه بماتاق هكائنلله

()82

ومن االبيات الا رية االشرو التي اوهدها قصيد يصف فيها م ناسة الايتون وقاا:
بالحسن من م ناسة الايتلون
فض الهواب وصحة الماا الذي

قد صح عذه الناظر المفتون
يجري بها وسالحة المخاون

()86

ومن االبيات الا رية التي اوهدها مهنيا ابي سال المريني بمناسلة فتح تلمسان ومما قاله:
ا اع لساني في مديحك احساني

وقد لهجت نفسي بفتح تلمس لا َن

فل لهها تفتر عن شنب المنلة وتسفر عن وجه من الس د حسالن
ك ابت النوهاه عن ادمع الحيا

عاها ينسللان
وحف بخد الوهد
ُ

()87

ومللن مميللاا منهجلله تحللدث عللن الفتللر المضللطربة التللي مللرت بهللا سلللطنة غرنا للة للفتللر

( 762ل  763هل ل  1329 /ل  1364م) والتللي عانللت فيهللا ثللالث انهالبللات سياسللية ذهللب
ضحيتها عد ملن السلال ين والهلاد واالملراب :االنهلالب االوا انتهلة بخللع سللطان غرنا لة ابلي
علد اهلل محمد بن يوسلف بلن نصلر وال لاني قتل السللطان اسلماعي ابلي الحجلا بلن يوسلف بلن
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نصر واالنهالب ال الم عود السلطان المخلوع محمد الخلامال الينلي بلاهلل اللة عرشله ب لد قتل

اللرميخللو وقللاا(( :ول ل ي للد الرسللوا يتوس ل سللفره ،حتللة اظ ل مللا كللان مللن اسللتلحام سلللطان
االنللدلال اسللماعي بللن االميللر ابللي الحجللا بللن نصللر ،اللللاغي علللة اشيلله احانللة اهلل لسللوب سلليرته

هبي مومسه ...وفي زواا يوم االهب اب ثامن شل لان كللال م لواه المضلاع الهفل ،
وشالم مولده ،من غ
الخام ل المسلللحة ،فتخطللاه بالرجللاا ب للد ان الللام حفظلله ،وانحللده مللن الللداه ال ليللا شل ل الللدو

االشيب ...وصا صائحه بالنار ،وهددوها االستياثة ،انك ال تا و اللة مصلمت ،ثل حمللوه
علة االلهاب باليلد ،لملا عمللت الصلواقر ( ،)88فلي االبلواب جنوحلا اللة الخللع وال لود اللة كسلر
الليللت فنللاا وتهللل

عليلله ...فت للاودت الفصللاا منلله مطيلله امللل الهلليال ،وحللا هأسلله م للازا بللرأر

صنو قيال .. .وفر يوم ال ائنة االمير ع الحائن وسميه اسماعي بت امير المسلمين ابي الوليد
بن نصر ،المتصل ال هلا ملد ايلام اشيله ( )89فلي شفلاه االجل وظلغله حسلام صللت بهل بله فلي
اليللوم م لرات لحراسللته الللة ان ملللك ( )92فصللر الللة شلللوبانية ( )91باشللاهتي ملاحللا ل له التصللر

شاهجها ملغوأ مناا السلطان مسوغا الج غ من مستخلصلها فصللحت حالله وعهلد السللطان بايجله
م ه الصهر علة بنته.)94()) ...

وقدم وصفا دقيها للنهاية الماللمة للسلطان ابو سال عندما قره االنتهاا ملن داه مل له

فار واستخلف عليها وزيره وزو اشته عمر بلن عللد اهلل بلن عللي بلن سل يد اليابلاني اللذي انتهلا

الفرصة واعلن ال وه عليه وتحالف علة شل ه مع قائد الفرقلة ال سل رية االسللانية واسلمه غرسليه

الذي اجلر قائد الحامية بالمدينة عيسة الاهقاب ث اعلن شلع السلطان ابلي سلال واسلتولة عللة

شاائن بيت الماا ووزع االمواا علة الجنود من غير حساب وقام با راق ب

مخازن االسلحة

واالالت وال نللوز وقللد وصللفها لسللان الللدين بللن الخطيللب بهوللله(( :فلسللتدعت المضللاهب وقللد
تناصف اليوم وبدأ في المصلا االشلتالا وك لر اللة محل ال لوه النلاوع وبله اللحلاق ،والسللطان

هحملله اهلل قللد اشتل ل جاعللا واسللتطير فرقللا وق للد بمضللرب هجيللر نصللب للله بهل لب كفيلله ويالحللظ

الموت صلتا من شلفه وبين يديه ،ويستدعة الماب لتلريد جوانحه فلالني فلي أوانلي ت افهلا اللل ه

من ملتاالت الت الض فاب ،عنوانلا عللة الخملوا ودلليال عللة االدبلاب ولل ي لن اال انهلام النهلاه،

فللنهام عنله جم له ملن غيلر قتلاا وال مداف له شللن ملن قللله وتلرت اوحلش ملن وتلد فلي قلاع ،ووللة

ال نان يخل عاواب في ائفته الخاصة به.)93())...
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ومللن ممي لاات منهجلله اوهد ن ل كتللاب التهنئللة الللذي اهسللله لسللان الللدين بللن الخطيللب

للسلطان ابي سال المريني بمناسللة فلتح تلمسلان ومملا قالله(( :ملوالي فتلا االقطلاه واالمصلاه،

قائد االزمان واالعصاه ،اثير هلات اهلل اامنو من االعتصاه ،قدهه اولة االيدي واالبصلاه ،ناصلر
الحل عند ق ود االنصاه ،مستصري الملك اليريب من وهاب اللحاه ،مصداق دعاب االب المولة

فللي االصللائ واالب للاه ،ابهللاك اهلل ال تهللف إيللالت
وب د ،وال تفيل اعداؤك من كد ميسر علة مهام

عنللد حللد ،وال تحصللة فتوحللات اهلل علللي

عاسر علة ك اب كري وجد.)92( ))...

ومن ممياات منهجه االسهاب في مد السال ين فهدمد سللطان الميلرب ابلي سلال

المريني ومد ابائه والترح عليه عندما انتهة به المطا الة مدينة سلال عللة سلاح المحلي
اال لسي بلقصة الميرب واستهر في ضاحيتها الم روفة لبلم شالة وقاا(( :ثل كلان االهتحلاا اللة
التربلة المولويلة المحترمله بالالة ل فللهيلت بهلا الللرت ،وحططلت الرحل وفصللت الخطلة ،وشا للة

والمالم ل زتمللام الضللي ة،
السلللطان المللن المللولة بمللا نصلله ب للد اللسللملة(( :مللوالي ،المرجللو
غ
وصلة الن مة واحلراز الفخلر ،ابهلاك اهلل نضلرب ب ل االم لاا فلي الللر والرشلاب وعللو الهملة وهو

الوسيلة ،المنهطع الة تربة المولة ولدك ابن الخطيب من الضريح المهدر باالة وقد ح هح
الرجللاب فللي الهلللة المهدسللة وتللذم بالتربللة الاكيللة وق للد بللإزاب لحللد المللولة ايللل

الوجهة الملاهكة.)92( ))...

سللاعة ايابللة فللي

الخاتمة
في شتام اللحم الموسلوم لسلان اللدين بلن الخطيلب حياتله ومنهجله فلي كتابله (نفاضلة

الجراب في عاللة االغتراب) استخلصنا ما ياتي:

 1ل تحديد سنة والد ووفا المالهي لسان الدين بن الخطيب استنادا الة المصاده التاهيخية التي
ترجمت سير حياته.

 4ل بين اللحم انه من اسر اندلسية عريهة ،نال وترعرع في بيت علل وجلاه ،وكلان منلذ فولتله
ذكرا ويتميا بهو ذاكرته.

 3ل يلين اللحم المناصب التي كان يايلها شالا مد حياته.
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 2ل حدد اللحم االسلاب التي ادت الة مهتلله وملن هل اللذين دبلروا لله اللته التلي وجهلت لله،
ومنها اتهامه بالاندقة.
 2ل املا بالنسللة لمنهجله فلي كتابله نفاضلة الجلراب فلنله قلدم وصلفا جيرافيلا دقيهلا للمنلا ل التلي
زاهها ومنها مدينة م ناسة الايتون ومدينة اغمات.
 6ل ث بين اللحم الهس من ماللفاته في مجاالت عد .
 7ل وملن الم لوملات االشلرو التلي توصل اللحلم اليهلا ،النهايلة الملسلاوية التلي ادت اللة مهتلله
وحرق ج ته وذلك سنة ( 776هل  1372 /م).

هوامش البحث
( )1لسان الدين بن الخطيب ،محمد بن علد اهلل السلماني (ت776 ،هلل) االحا لة فلي اشللاه
غرنا ة ،تحهيل ،يوسف علي وي  ،داه ال تب ال لمية (بيروت 4223 ،م)  372 / 2؛

ابن حجر ،شهاب الدين ابو الفض احمد بن علي (ت 824 ،هل) انلاب اليمر بلبناب ال مر،
تحهيل ،محمد علد الم ين شان ،مطل ة دائر الم اه ال مانية ،حيده ابلاد اللدكن (الهنلد،

 1387ه ل لل)  149 / 1؛ الال للوكاني ،محمل للد بل للن علل للي (ت 1422 ،ه ل لل) اللل للده الطل للالع
بمحاسن من ب د الهرن السابع ،مطلل ة الس اد (الهاهر  1328 ،هل) .191 / 4

( )4ال تللاني ،علللد الحللي بللن علللد ال ليللر (ت 1333 ،ه لل) فهللرر الفهللاهر واالثلللات وم ج ل

الم اج والمايخات ،تحهيل ،احسان علار ،داه اليلرب االسلالم( 4 ،بيلروت1224 ،

هل) .379 / 1

( )3لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة.371 / 2 ،
( )2النويري ،شهاب الدين احمد بن علد الوهاب (ت 733 ،هل) نهاية االهب في فنون االدب،
مطل ة داه ال تب المصرية (الهاهر  ،د .ت) .324 / 4
( )2ابن االثير ،عا الدين ابلو الحسلن عللي بلن محملد بلن عللد ال لري الجلاهي (ت 632 ،هلل)
الللاب في تهذيب االنساب ،داه صاده (بيروت 1974 ،م) 147 / 4
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( )6لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة 372 / 2 ،؛ الاهكلي ،شير اللدين ،االعلالم ،داه ال لل
(بيروت ،د .ت) .114 / 7
(*) لوشللة مدينللة باالنللدلال مللن اقلللي الليللر بينهمللا ثالثللون ملليال ،الحميللري ،الللروا الم طللاه،
ص.387
( )7عمر فروي ،تاهيف االدب ال ربي ،داه ال ل للماليين (بيروت 1983 ،م) .322 / 6
( )8الاهكلي ،االعالم.113 / 3 ،
( )9المهللري ،احمللد بللن محمللد التلمسللاني (ت 1221 ،ه لل) ازهللاه الريللاا فللي اشلللاه الهاضللي
عياا ،تحهيل ،مصطفة السلها ،ابلراهي االبيلاهي وعللد الحفليظ شلللي ،للع لجنلة التلاليف

والترجمة (الهاهر  ،د .ت) .887 / 1
( )12لسان الدين بن الخطيلب مهدملة تحهيلل كتلاب هوضلة الت ريلف بالحلب الالريف ،تحهيلل،
علد الهاده احمد عطا ،داه الف ر للطلاعة والنار (الهاهر  ،د .ت) .19
(*) ابللن الجيللاب ،هللو علللي بللن سللليمان بللن علللي بللن حسللن االنصللاهي ي نللة ابللا الحسللن ،لسللان
الدين بن الخطيب ،االحا ة.99 / 2 ،
( )11ابللن شلللدون ،علللد الللرحمن بللن محمللد (ت 828 ،هلل) تللاهيف ابللن شلللدون المسللمة ال لللر
وديللوان الملتللدأ والخلللر فللي ايللام ال للرب وال جل واللربللر ومللن عاصللره مللن ذوي السلللطان

االكللر ،مالسسلة جمللاا للطلاعلة (بيلروت 1979 ،م)  334 / 3؛ المهريللاي ،تهلي الللدين

احمد بن علي ( 822ه) ُد َهه ال هود الفريد في تراج االعيان المفيد  ،تحهيلل ،محملد
ع مان ،داه ال تب ال لمية (بيروت ل ل  4229م) .322 / 3
( )14لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة.382 / 2 ،

( )13ابللن شلللدون ،ال لللر 334 / 7 ،؛ السللالوي ،ابللو ال لللار احمللد بللن شالللد الناصللري (ت،
 1312هل لل) االستهص للا الشل للاه دوا المي للرب االقص للة ،تحهي للل ،ول للدي المالل للف ج ف للر
الناصري ومحمد الناصري ،داه ال تاب (الداه الليضاب 1922 ،م) .191 / 3
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( )12لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة 6 / 4 ،؛ ابن شلدون ،ال لر.333 / 7 ،
( )12لسللان الللدين بللن الخطيللب ،االحا للة 378 / 2 ،؛ لسللان الللدين بللن الخطيللب ،اعم للاا
االعالم فيمن بويع قل االحتالم من ملوت االسالم وما يجر ذلك من شجون ال لالم ،داه

ال هافة الدينية (الهاهر  4222 ،م) ق.317 / 4
( )16ال لللادي ،احمللد مختللاه ،فللي التللاهيف ال لاسللي واالندلسللي ،داه النهضللة ال ربيللة للطلاعللة
والنار (بيروت 1971 ،م) .221
( )17ابن شلدون ،ال لر.332 / 7 ،
( )18عنان ،نهاية االندلال.278 ،
(*) ابللن زمللرت :محمللد بللن ي وسللف بللن احمللد بللن محمللد بللن يوسللف الصللريحي ي نللة ابللا علللد اهلل
(ت ب د 794ه) لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة.196 / 4 ،

(*) ابللو الحسللن النلللاهي :علللي بللن علللد اهلل بللن محمللد الجللذامي المللالهي (ت  793ه) اب للن
االحمر ،ابو الوليد اسماعي بن يوسف (ت  812ه) ن ير فرائد الجمان في نظل فحلوا
الامان ،تحهيل ،محمد هضوان الداية ،داه ال هافة (بيروت 1967 ،م) .424
( )19المهري ،نفح الطيب 118 / 2 ،ل .119
( )42ابن شلدون ،ال لر 332 / 7 ،ل .336
( )41لسان الدين بن الخطيب ،اعماا االعالم ،ق.342 / 4
( )44ابلن شللدون ،عللد اللرحمن بلن محملد (ت 828 ،هلل) الت ريلف بلابن شللدون وهحلتله غربلا

وشرقا ،تحهيل ،احمد بن تاويت الطنجي ،نار لجنة التللليف والترجملة (الهلاهر 1921 ،
م)  447؛ ابن ال ماد

( )43اب للن شل للدون ،عل للد ال للرحمن ب للن محم للد (ت 828 ،هل لل) المهدم للة ،داه ص للاده (بي للروت،
4222م).227،
( )42ني االبتها .462 ،
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( )42ابن االحمر ،ابو الوليد اسماعي بلن يوسلف (ت 812 ،هلل) ن يلر فرائلد الجملان فلي نظل
فحوا الامان ،تحهيل ،محمد هضوان الداية ،داه ال هافة (بيروت 1967 ،م) .424
( )46ابن الهاضي ،ابي ال لار احمد بن محمد بن ابي ال افية الم ناسي ،ده الحجاا في غر

اسماب الرجاا ،تحهيلل ،مصلطفة عللد الهلاده عطلا ،داه ال تلب ال لميلة (بيلروت4224 ،

م) .468
( )47المهري ،نفح الطيب.7 / 2 ،
( )48عمر فروي ،تاهيف االدب ال ربي.226 / 6 ،
( )49لسل للان الل للدين ب ل للن الخطيل للب ،االحا ل للة 388 / 2 ،؛ ال ل ل للادي ،فل للي التل للاهيف ال لاس ل للي
واالندلسي.223 ،
( )32لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.323 ،
( )31التطواني ،ابن الخطيب من شالا كتله ،ق.69 / 1
( )34لسان الدين بن الخطيب ،مهدمة تحهيل كتاب االحا ة.17 ،
( )33المهري ،نفح الطيب 99 / 7 ،؛ ال لادي ،في تاهيف الميرب واالندلال.366 ،
(*) سال :مدينة بالميرب بينها وبلين ملراكش عللة سلاح اللحلر تسلع مراحل وهلي مدينلة قديملة
ازليه فيها اثاه ،الحميري ،الروا الم طاه.319 ،
( )32عنان ،لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثة الف ري.429 ،
( )32عنان ،لسان الدين بن الخطيب.464 ،
(*) فار :مدينة عظيمة وهي قاعد الميرب وهما مدينتان مهترنتان بال بينهما نهر كلير يسلمة
وادي ب ملون ال ربية .الحميري ،الروا الم طاه.232 ،
( )36عنان ،لسان الدين بن الخطيب.472 ،
( )37لسان الدين بن الخطيب ،االحا ة 388 / 2 ،؛ المهري ،نفح الطيب.98 / 7 ،
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( )38عنان ،محملد عللد اهلل ،لسلان اللدين بلن الخطيلب حياتله وتراثله الف لري ،م تللة الخلانجي
(الهاهر  1968 ،م) ص.82
( )39التط للواني ،محم للد ب للن اب للي ب للر ،اب للن الخطي للب م للن ش للالا كتل لله ،داه الطلاع للة الميربي للة
(تطوان 1922 ،م) .1116
(*) تلمسلان :مدينلة بللالميرب ،قاعلد الميلرب االوسل وهلي مدينلة بينهللا وبلين وهلران مرحلتللان،
ك ير الخصب والرشاب كانت داه ممل ة زناتة .الحميري ،الروا الم طاه.132 ،
( )22مهدم للة تحهي للل كت للاب االحا للة ف للي اشل للاه غرنا للة 12 ،؛ مهدم للة تحهي للل كت للاب نفاض للة
الجراب في عاللة االغتراب للسان الدين بن الخطيب.2 ،
( )21مهدم للة تحهي للل كت للاب االحا للة ف للي اشل للاه غرنا للة 12 ،؛ مهدم للة تحهي للل كت للاب نفاض للة
الجراب في عاللة االغتراب للسان الدين بن الخطيب.2،
( )24عنان ،لسان الدين بن الخطيب حياته وتراث الف ري.422 ،
( )23االحا ة 388 / 2 ،؛ اللمحة اللدهية.91 ،
( )22ن ير فرائد الجمان.422 ،
( )22نفح الطيب ل .98 / 7
( )26ايضا الم نون ،مل ،644 / 4هدية ال اهفين ،مل.168 / 4
( )27ابن الخطيب من شالا كتله ،ق.64 / 1
( )28تاهيف آداب اللية ال ربية.446 / 3 ،
( )29االعالم.113 / 7 ،
( )22لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الف ري.424 ،
( )21تاهيف االدب ال ربي.216 / 6 ،
( )24ازهاه الرياا 189 / 1 ،؛ نفح الطيب.341 / 9 ،
( )23ال لادي ،مااهدات لسان الدين بن الخطيب.68 ،
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( )22عنان ،لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الف ري 472 ،؛ ال لادي ،مااهدات لسان
الدين بن الخطيب ،13 ،التطواني ،ابن الخطيب من شالا كتله.116 ،
( )22لسان الدين بن الخطيب ،اللمحة اللدهية في الدولة النصرية.192 ،113 ،91 ،
( )26مهدمة تحهيلل كتلاب نفاضلة الجلراب 2 ،؛ عنلان ،لسلان اللدين بلن الخطيلب حياتله وتراثله
الف ري ،422 ،ال لادي ،مااهدات لسان الدين بن الخطيب.12 ،
( )27عنان ،لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الف ري.422
(*) جل هنتاتة :هو احد جلاا اال لال كما يطلل عللة الهليللة المهيمله فيله ول للت هلذه الهليللة
دوها كليرا ايام الموحدين وبني مرين ،لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.23 ،
( )28لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب26 - 22 ،
( )29أ  ،حصون .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.26 ،
( )62لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الحراب 22 ،ل .26
( )61حم  ،المهصود هنا اشليلية .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.27 ،
( )64توف  ،ص د واهتفع .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.27 ،
( )63لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.27 ،
(*) م ناسة الايتون :مدينة بالميرب من اشهر المدن تهع جنوب غربي فار علة مهربة من جل

زههون  ،سميت بلس م ناسة اللربري لما نالها مع بنيه عند حلوله بالميرب ،االدهيسي،
ابللو علللد اهلل بللن الاللريف السلللتي (ت  228ه) وصللف افريهيللا الاللمالية والصللحراوية،
ملشوذ من كتاب ناهة الماتاق في اشتراق االفلاق ،نالره هنلري بيلرر (الجاائلر1376 ،

ه) .24 - 21

( )62لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب 371 ،ل 374
( )62الطحو :االنلسا واالمتالب .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.26 ،
( )66يهصد به اللح والمسك والخمر .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.26 ،
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( )67لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب 26 ،ل .27
( )68تادال :مدينة ميربيلة قديملة بينهلا وبلين مدينلة وادي مرحللة بنلا فيهلا المسللمون حصلنا فيهلا
جامع واسواق ،الحميري ،الروا الم طاه.149 ،
( )69الوكد ،الهصد او المراد او اله  ،لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.467 ،
( )72مستجمع ،م تم  ،لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب467 ،
( )71غلمللان هوقللة  ،اي حسللان ويسللت م لفللظ وهقللة مللع المفللرد والجمللع مللذكر ا ومالن للا فيهللاا
غالم هوقة وجاهية هوقة وجواه هوقة .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.467 ،
(*) هند  :مدينة باالندلال من مدن تاكرنا وهي مدينة قديمة بها اثاه ك ير علة نهر ينسب اليها،
الحميري ،الروا الم طاه.469 ،
( )74الس يد ،ابو ب ر بن عنان الذي ح

قلله.

( )73اي عاث الهم في ش وهه  .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.467 ،
( )72لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب 467 ،ل .468
( )72لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.422 ،
(*) اللرميخو :هو محمد بن يوسف بن محمد بن احمد بن شميال بن نصر ابن قيال الخاهجلي
االنصللاهي اليالللب بللاهلل تللوفي سللنة ( 761ه) ،لسللان الللدين بللن الخطيللب ،االحا للة/ 4 ،

 22 - 21؛ لسان الدين بن الخطيب ،اللمحة اللدهية في الدولة النصرية.32 ،
()76لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب 499 ،ل .324
( )77لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.182 ،
( )78الدبا ،صياه النح او الجراد ،لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.183 ،
( )79الصللفاعين :جمللع صللف ان ومصللف اني وهللو المهللر الللذي يصللفع ك يللرا ،لسللان الللدين بللن
الخطيب ،نفاضة الجراب.183 ،
( )82لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.183 ،
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( )81لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.62 ،62 ،63 ،64 ،29 ،28 ،
( )84علي اده  ،ب

مالهشي االسالم ،م تلة النهضة (الهاهر  ،د .ت).122 ،

( )83نفاضة الجراب.422 ،
( )82لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب 487 ،فما ب دها.
( )82لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.386 ،382 ،383 ،
( )86لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.373 ،
( )87لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.92 ،
( )88الصوافر ،فلر ت سر بها الحجاه  .لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.123 ،
( )89المهصود هنا السلطان ابي الحللجا يوسف بلن نص للر المللتوفي سنللة ( 722ه ل 1322 /
م).
( )92المهصود هنا السلطان محمد الخامال الملهب اليني باهلل
( )91شلوبونية او اشلوبينه :قرية من قرو غرنا ة علة ضفة اللحر المتوس بينها وبين المن ب
عاللر أميللاا وتهاب ل مدينللة مليلللة ي للر فيهللا المللوز وقللب الس ل ر ،الحميللري ،محمللد علللد

المللن  ،الللروا الم طللاه فللي شلللر ازقطللاه ،تحهيللل ،احسللان علللار ،داه صللاده (بيللروت،
 1972م) .323
( )94لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.113 ،128 ،122 ،123 ،
( )93لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.472 ،
( )92لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.91 ،
) )92لسان الدين بن الخطيب ،نفاضة الجراب.81 ،
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THE EPILOGUE
At the end of the paper which entitled THE LIFE AND
CURRICULUM OF LISANUDDIN IBN AL-KHATIB IN HIS
BOOK (NUFADHATUL GERAB FI ALALATUL IGHTIRAB) we
epitome the following:
1- Determining the exact date of the born and death of the
historiographer LISANUDDIN IBN AL-KHATIB according to
the historical references which translate his biography.
2- The paper showed that the historiographer was a mentalist and
had been descended from an intellectual family roots to the
Arabs of Andalusia.
3- The paper showed the posts he occupied in his life.
4- The paper showed the reasons that led to kill him, and those
who plot to do so, among these reasons was accusing him with
irreligion.
5- In his book (NUFADHATUL GERAB FI ALALATUL
IGHTIRAB) IBN ALKHATIB submitted an accurate description
for the geographic nature of the regions he visited, among them
was MEKNASATUL-ZAITOON and AGMAT city.
6- The paper listed some of the compiles of the author.
7- The paper, as well, submits a detailed report about how the
compiler had been killed and how his corpse had been burnt,
this was in 776 AH. 1374 AC.

_____________________
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