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 Abstract: 

The research deals with the role of Ibn al-Khatib and his 

contribution to making the history of Andalusia during the era of 

Banu Nasr in the Kingdom of Granada (713-776 AH / 1313-1374 
AD). 

Lisan Al-Din Ibn Al-Khatib is considered one of the famous 

personalities, who held the position of the Ministry in the 

Kingdom of Granada, in the era of Bani Al-Ahmar. He also studied 

at the hands of many sheikhs and scholars, and took from them 

many diverse knowledge. Ibn al-Khatib lived in a house of 
knowledge, glory and presidency, and his rich, educated family 

had connections to the famous houses in Granada, Ibn al-Khatib 

succeeded his father Abdullah, who was working at that time as a 

minister in the palace and served in The Diwan of Creation, and 

was influenced from his childhood by the royal horizon in which 
he lived, and thanks to his skill and intelligence. 

Prince Al-Nasri pushed him to run the affairs of the kingdom and 

delegated him to do all the work on his behalf, so he became more 

than a minister and a politician. 

He was able to reach high ranks in the Nasrid court during the 

reign of Abu Al-Hajjaj Yusuf I and the reign of his son after 
Muhammad V, and he gained the trust of the good guys. 

Ibn al-Khatib continued to serve the Nasrid court with complete 

sincerity and sincerity in his work, and he records for us the facts 

and events that had an impact on the progress of sciences of all 

kinds, in a non-Arab country, but he refined the character of the 
Arab-Islamic civilization due to the development that the Arabs 

found in it, namely, that The era of the Nasrid family, which 

represented the last eras of the Islamic state in Andalusia at that 

period. 

Ibn al-Khatib continued his scientific, literary and political 

activities until he felt the danger threatening his life, and that 
conspiracies began to be hatched against him, so he decided to 

flee to the Maghreb in order to survive himself. 

In fact, the personality of Ibn al-Khatib was a great personality, as 

he represented and still represents to the present time, as one of 
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the scholars who made the history of Andalusia during the era of 

the Nasrid state and the Marinid state. 

 And we will talk about his making of this great history in writing 

the research later. 
Key words: Ibn Al-Khatib, The Minister, Diwan Al-Insha', Science, 

Knowledge. 
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 اخلطيب ومسامهته يف صناعة اتريخ األندلس يف عهد بين نصر يف مملكة غرانطة  ابندور 
 م(1374 - 1313هـ /  713-776) 

 
 3نعيمة عبد املوىل سامل أمحد 
 4 عبد املنعم املدين الكبري املدين

 

 :امللخص
يف مملكة غرانطة  اخلطيب و مسامهته يف صناعة اتريخ األندلس يف عهد بىن نصر ابنيتناول البحث دور 

 ).م1374 -1313هـ/713-776)
اخلطيب من الشخصيات املشهورة، اليت تقلدت منصب الوزارة يف مملكة غرانطة،  ابنيعترب لسان الدين  

هبا منذ حداثته وتلقى هبا دراسته  استقريف عصر بىن األمحر، حيث أنتقل إىل غرانطة مع أسرته، و 
فيعة وتغىن هبا يف شعره، كما تتلمذ على أيدي الكثري من املشائخ وعلومه، فكان هلا يف قلبه منزلة ر 

اخلطيب يف بيت علم وجمد ورائسة، وكان  ابنوالعلماء، وأخذ منهم العديد من املعارف املتنوعة، فقد عاش 
اخلطيب والده عبدهللا الذي كان  ابنألسرته الغنية املثقفة صالت ابلبيوت الشهرية يف غرانطة، خلف 

ومئذ وزيرا يف القصر وخدم يف ديوان اإلنشاء، وأتثر منذ صغره ابألفق السلطاين الذي عاش فيه، يشتغل ي
  . وبفضل مهارته وذكائه

دفع إليه األمري النصري تدبري شؤون اململكة وفوضه للقيام جبميع األعمال نيابة عنه، فأصبح أكثر من 
 .وزير وسياسي

ه من ابنط النصري يف عهد أيب احلجاج يوسف األول وعهد أن يصل إىل مراتب عليا يف البال استطاعف
بثقة األخيار، فأسبغ عليه لقب ذي الوزارتني جلمعه بني الوزارة والكتابة،  استأثربعد حممد اخلامس، و 

 .اخلطيب يف مملكة غرانطة ابنوهكذا سطع جنم 
سطر لنا ما حدث من اخلطيب يف خدمة البالط النصري بكل تفائي وصدق يف عمله، وهو ي ابن استمر

وقائع وأحداث كان هلا أثر على تقدم العلوم بشيت أنواعها، يف قطر غري عريب إال أنه صقل بصفة احلضارة 
ية ملا أوجده العرب فيمه من تطورا، أال وهو عهد األسرة النصرية اليت كانت متثل أخر عهود سالمالعربية اإل
 .يف األندلس يف تلك الفرتة سالمدولة اإل

اخلطيب يواكب نشاطاته العلمية واألدبية والسياسية إىل أن شعر ابخلطر ابت يهدد حياته،  ابن استمرو 
 .وإن الدسائس بدأت حتاك ضده، فقرر اهلروب إىل منطقة املغرب العريب لكي ينجو بنفسه

اخلطيب كانت شخصية عظيمة حيث مثَّل ومزال ميثَّل إىل وقتنا  ابنويف حقيقة األمر، إن شخصية 
 .احلاضر، كأحد العلماء الذين صنعوا اتريخ األندلس يف عهد الدولة النصرية، والدولة املرينية

 .وسنتحدث عن صناعته هلذا التاريخ العظيم يف كتابة البحث الحقا   
 .املعارف ،العلوم ،ديوان اإلنشاء ،الوزير ،اخلطيب ابن الكلمات املفتاحية:
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  :املقدمة

حيث  ،اخلطيب ودوره يف صناعة اتريخ مملكة غرانطة يف عهد بين نصر ابنة موضوع شخصية تتناول هذه الورقة البحثي
وذلك نتيجة لتنوع  ،وكان هلذه الشخصية دورا  رائدا  يف الرقي والنهوض هبذه الدولة ،وصل ملنصب الوزير وكاتب ديوان اإلنشاء

ويف هذه الورقة البحثية نرغب يف تسليط الضوء على دور هذه  ،ريةعلومها ومعارفها اليت أثرت أتثريا  واضحا  على كيان الدولة النص
اخلطيب التعلم يف مدينة  ابنوذلك من خالل طرح اإلشكال اآليت : ملاذا اختار  ،الشخصية التارخيية يف صناعة التاريخ النصري

 مؤلفا ؟ 60يف أتليف ما يناه عن  غرانطة دون غريها ؟ وما هي أهم الصعوابت اليت واجهته؟ وكيف حتداها ؟ وما مدى مسامهته
 

وعالقته  ،اخلطيب ومدى مسامهته يف صناعة التاريخ النصري ابنهتدف ورقتنا البحثية هذه إىل إبراز دور : أهداف البحث
 وما مدى أتثريه على سيادة ،ابملنصب السياسي، وتنوعه العلمي الذي دفعه أن يكون ذو شخصية هلا مكانتها التارخيية يف الدولة

 الدولة النصرية يف تلك الفرتة والدول اجملاورة هلا . 
 

 نبذة عن شخصية لسان الدين بن اخلطيب:
يعترب لسـان الـدين بـن اخلطيـب مـن الشخصـيات البـارزة واملشـهورة الـيت تركـت لنـا نتاجـا  ضـخما  مـن اتلـف أنـواع املعـارف، 

 ،2001،اإلحاطة ،اخلطيب ابن)الثامن اهلجري/ الرابع عشر امليالدي فهو يعترب أعظم من أرّخ يف اتريخ األندلس النصري يف القرن
 .(17ص

 ،1ج ،اإلحاطة ،اخلطيب ابن) اخلطيب، أبو عبدهللا حممد بن عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا التلمساين ابنفهو لسان الدين 
والعشــرين مــن شـــهر رجــب ســـنة  ، ولــد يف لوشـــة الواقعــة علــى  ـــر شــنيل يف اخلـــامس(8 ،7ص ،2008 ،1واملقــري )ج ،18ص
، يف أسـرة اشـتهرت ابلعلـم نسـبت إىل سـلمان وهـو حـي (10ص ،2003 ،أعمـال األعـالم ،اخلطيـب ابن)م( 1313ه/  713)

 ،2،2001ج ،اإلحاطـــة ،اخلطيـــب ابـــن) مـــن أحيـــاء عـــرب الـــيمن القحطانيـــة الـــذين دخلـــوا األنـــدلس عقـــب الفـــتح اإلســـالمي هلـــا
 .(19 ،18ص

طيب يف بيت عريب عريق يف العلم واألدب واخلطابة، وقيادة اجلند، وكان والده من أكابر العلمـاء، تلقـى اخل ابنحيث نشأ 
وتعلم على يد أستاذة املبـدع  ،(21ص ،1،2001ج ،اإلحاطة،اخلطيب ابن) دراسته يف مدينة غرانطة واليت مساها )بيت احلضرة(
 .(21ص ،1،2001ج ،اخلطيب، اإلحاطة ابن) بن اجلياب أرفع أساليب النظم والنثر يف تلك الفرتة

وظهـرت براعتــه يف تــدبيس الرســائل الســلطانية، فكــان ذو شخصــية عبقريــة متعــددة النــواحي، فهــو طبيــب وفيلســوف وكاتــب 
 ،18ص ،1،2001اخلطيــب، ج ابــن) وشــاعر مــن الطــراز األول، ومــؤرخ ابرع، وأخــريا  وزيــرا  وسياســيا ،  قــب النظــر وقــوي اإلدراك

 .(5ص ،د.ت ،سة الدكانوكنا
اخلطيـــب كـــان لـــه دورا ابرزا يف صـــناعة التـــاريخ والسياســـة ململكـــة غرانطـــة، ورغـــم األعبـــاء الرمسيـــة  ابـــنوممـــا ال شـــك فيـــه أن 

 ،23-22ص ،2001،اإلحاطـة ،اخلطيـب ابـن)والسياسية اليت توالها، إال أنه ترك لنا ترا   فكراي  ضـخما  متعـدد العلـوم واملعـارف 
اخلطيــب جعلــت منــه عاملــا   ابــنوهــذه النشــأة العلميــة الــيت تــريب عليهــا  ومــا بعــدها(، 97ص  ،2008 ،7ج،نفــح الطيــب ،يواملقــر 

 .(178ص ،1982 ،)فرحات ومؤرخا  ترك لنا نتاجا  اترخييا  عظيما ، أعطاان صورة واضحة عن اتريخ غرانطة النصري
إن والـده عبـدهللا الـذي كـان مـن أكـابر العلمـاء وشـغل منصـب كاتـب  ونظرا للبيئة السياسية الـيت عاشـها مـع أسـرته وخاصـة

يف عهـــد عبـــدهللا حممـــد الرابـــع، ط يف عهـــد الســـلطان أيب احلجـــاج ( 21-20ص ،1،2001ج،اإلحاطـــة ،اخلطيـــب ابـــن) الـــديوان
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زارة إىل أن م( حيث عاصر الكاتب الكبري أاب احلسن علي بن اجلباب الذي منح لقب الـو 1333ه/733النصري يوسف األول )
 .(17ص  ،2008 ،5ج ،نفح الطيب ،)املقري ه األكرب أخ لسان الدين يف معركة طريف الشهرية على يد اإلسبانابنتويف مع 

)شــبانة، اخلطيــب بــذلك أن يصــل إىل مراتــب عليــا يف الــبالط النصــري، يف عصــر أيب احلجــاج يوســف األول ابــنفاســتطاع 
بثقـــة األخيـــار، فاســـبغ عليـــه لقـــب ذي الـــوزارتني جلمعـــه بـــني الـــوزارة  اســـتأثراخلـــامس، و  ه مـــن بعـــده حممـــدابنـــ، ط (95ص ،2004
 .(85ص  ،2008 ،5ج،نفح الطيب ،)املقريوالكتابة 

اخلطيب يف مملكة غرانطة ابألنـدلس، وخاصـة أن األمـري النصـري يوسـف األول وكَّـل لـه تـدبري شـؤون  ابنوهكذا سطع جنم 
 .(85ص  ،2008 ،نفح الطيب ،)املقريميع األعمال نيابة عنه، فأصبح بذلك أكرت من وزير وسياسي اململكة وفوَّضه للقيام جب

اخلطيب مّثل وما زال ميّثل إىل وقتنا هذا، أحد العظماء الذين سامهوا يف صناعة اتريخ األندلس  ابنويف حقيقة األمر أن 
 النصري.

 
 طيب:اخل ابنأثر البيئة الفكرية يف غرانطة على شخصية 

تطــورت العلــوم الفكريــة واألدبيــة والشــعرية واإلســالمية يف اجملتمــع الغرانطــي، وخاصــة يف القــرن الثــامن اهلجــري/ الرابــع عشــر 
املــيالدي، حيــث نشــطت احليــاة الفكريــة نشــاطا ملحوظــا، فظهــر عــدد مــن الشخصــيات الــيت كــان هلــا دورا  ابرزا  يف النهــوض ابحليــاة 

فأجنبت غرانطة أجياال مـن العلمـاء واألدابء املشـهورين الـذين خلفـوا لنـا نتاجـا  فكـراي  ( 26، ص1976داية، )الالفكرية يف غرانطة 
 .  (8ص ،1982االمحر،  ابن) ضخما  من العلوم واملعارف املتنوعة

هــؤالء رجــال  وبعـد ســقوط املــدن األندلســية يف أيــدى النصـارى، ســارع أهــار هــذه املــدن ابهلجــرة إىل غرانطـة وكــان مــن بــني
 .(33 - 32 ،1989)بن شريفة، الفكر واألدب والفن، حاملني معهم مشعل هذه احلضارة هلذه املدينة 

وجتلى هذا االزدهار الفكري يف عدد من الشيوخ والطلبة الذين عّمروا املساجد والزوااي بعلومهم وأفكارهم احلضارية املتنوعة 
 .(15ص  ،2008 ،5ج ،نفح الطيب ،)املقري تذاكالعلوم، واليت خدمت غرانطة علميا  وق

وكان لسالطني بين نصـر دورا  رائـدا  يف املسـامهة هبـذه النهضـة العلميـة، أل ـم كـانوا مـن مشـجعي األدب والعلـوم حيـث كـان 
 .(58ص ،1960)الركايب،  بالطهم يعس ابألدابء والعلماء على غرار قصور ملوك الطوائف يف قرطبة

اإلدارة الغرانطية عددا من العلماء واملعلمني من مدن وبلدان إسالمية أخرى، كالشيخ حممد بن إبراهيم األوسي فاستوعبت 
 ابـــن) م(، وأصــله مـــن مرســيه، ويســكن بغرانطــة وســاهم  ؤلفـــات انفعــة يف علــم الطــب1315ه/ 715الرقــام )ت  بــناملعــروف اب
عبـــدهللا الكتـــاين القيجـــاطي الـــذي مـــار   ابـــنبـــن إبـــراهيم وكـــذلك الشـــيخ علـــي  ،(70-69ص ،3،2001ج،اإلحاطـــة ،اخلطيـــب

، والشـيخ حممـد بـن (75ص ،2008 ،5ج،نفـح الطيـب ،)املقـري التعليم  سـجد غرانطـة يف اتلـف العلـوم مـن فقـه وعربيـة وأدب
طيب قـائال : لعلـم اخل ابنم(، الذي اُستدعى للتدريس بغرانطة، ويذكره 1349ه/ 750عبدهللا بن عبد املوىل الرعيين املتويف عام )

فـأ  لشـدة انقباضـه، فنبهـت ابلبـاب  ،القرآن يف إتقان جتويده، واملعرفة بطرق روايته، واالطالع بفنونه... طلب إىل التصدر لإلقراء
ــــــك يف شــــــهر شــــــعبان مــــــن عــــــام وفاتــــــه فــــــانتفع النــــــا  بــــــهل  ،اخلطيــــــب ابــــــن) الســــــلطاين علــــــى وجــــــوب نصــــــبه للنــــــا ، وكــــــان ذل

 (34-33ص ،3،2001ج،اإلحاطة
ومل يتوقــف دور اســتقدام العلمــاء واملفكــرين إىل مملكــة غرانطــة علــى يــد ســالطينها فقــط، بــل كــان لوزرائهــا دورا  يف االهتمــام 

ه/  702مخـيس التلمسـاين عـام ) ابـناحلكيم الذي حرص علـى اسـتقدام الشـاعر  ابنابلنهضة العلمية يف غرانطة، كما فعل الوزير 
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 ابـــن) اره وهـــو شـــاعرا  كبـــريا  ملمـــا  ابألدب واللغـــة وأصـــول الفقـــه واملـــذاهب واحلكمـــة واملنطـــق والطـــبم( فأقعـــده لإلقـــراء جبـــو 1304
 .(32 ،1946منصور، 

اخلطيـب: لننـه كـان نسـيس وحـده  ابـنمخيس بشعره الـذي تتـوى علـى دعابـة ونزعـة دينيـة تصـوفيه، فقـال عنـه  ابنفاشتهر 
 ،5ج،نفــح الطيــب ،)املقريالقدميــة مطلعــا بتفــاريق النحــل قائمــا  علــى العربيــة واألصــلنيلزهــدا وانقباضــا وأداب ومهــة عارفــا ابملعــارف 

 .(360 ،354ص  ،2008
وقد سبب سقوط العديد من املدن األندلسية الكربى يف يد املمالك املسـيحية كقرطبـة وبلنسـية ومرسـيه وغريهـا، وفـود  بـة 

 ر يف ارتفاع املستوى الثقايف يف هذه اململكة.مهمة من العلماء إىل غرانطة، كان هلم كبري األث
م( 1354 –م 1333ه/ 755 –ه 733وتوســعت النهضــة الفكريــة يف عهــد احلجــاج يوســف األول ســلطان غرانطــة )

ه مــن بعــده حممــد اخلــامس توســعا ملحوظــا، فبلــغ اهتمــام هــذا الســلطان مبلغــا عظيمــا، حيــث اهــتم  جــال املعرفــة والعلــم، فقــام ابنــو 
 .(58ص ،1960)الركايب،  املدرسة اليوسفية نسبة إىل امسه إبنشاء

وقد توىل التدريس هبذه املدرسة  بة جليلة مـن العلمـاء الـذين زخـر هبـم عهـد يوسـف األول، وأمههـم الشـيخ أبـو سـعيد فـرج 
األنصــاري )ت والشــيخ بــن هــذيل الغرانطــي، والشــيخ أبــو جعفــر أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن خامتــة  ،ه(782 – 701بــن لــب )

 .(239 ،الكتيبةالكامنة د.ت ،اخلطيب ابن) م( الشاعر والطبيب وله كتاب )مزية املرية(1368ه/ 770
زمــرك وأبــو احلســن بــن اجليــاب، والقاضــي أبــو احلســن  ابــناخلطيــب، و  ابــنوكــان مــن أهــم أعــالم هــذا العصــر، لســان الــدين 
 .(8ص ،1982االمحر،   ابن) ريالنباهي والشريف السبيت، وتي بن هذيل وغريهم الكث

كما اهتم  وأصبحت هذه املدرسة  ثابة منارة للعلم أييت إليها الطلبة من كل حدب وصوب لتلقى العلوم واملعارف املتنوعة،
جـه ملـوك بـين نصـر نمـور الشـريعة واحلـث علـى تعلـم أمـور الـدين والفقـه، أمثـال السـلطان حممـد الثـاين الـذي كـان يلقـب ابلفقيـه ويو 

اخلطيـب عـن ذلـك قـائال : لينـدب النـا  إىل  ابـنوحتدث  ،(13ص ،1970 ،روضة التعريف ،اخلطيب ابن) النا  وتثهم للتعليم
، وكـذلك كـان يعقـد يف بالطـه أايم (100ص  ،2008 ،3نفـح الطيـب،ج ،)املقـري تعليم القرآن لصبيا م، فذلك أصـل أداي ـمل
ونه قصائدهم ويستمع هلم، وقد بلغت احلركة الفكرية أوج ازدهارها أيضا زمن السلطان معلومة جلسات يستقبل فيها الشعراء فينشد

 (.190ص ،2010 ،حممد الغين ابهلل )الربيعي
كمــا اهــتم بنــو نصــر  ختلــف العلــوم وســامهوا يف نشــرها بشــكل واســع يف اململكــة، فــاجنبوا كثــريا مــن العلمــاء أمثــال: العــامل 

 ابــنم( النابغــة بعلــم اهلندســة والرايضــيات ومــار  الطــب، والعــامل أبــو تــي 1315ه/ 715ملرســى )ت املوســوعي حممــد بــن الركــام ا
م( الذي وضع قصيدة يف علم الفلك بعنوان )املنظوم من علم النجوم( ووضع رسـالة يف 1356ه/ 757رضوان الوادي أشي )ت 

 (.162ص ،1982 ،اإلسطرالب )فرحات
ث كــان الســلطان حممــد الثــاين وحممــد الثالــث ينظمــان الشــعر وتتفيــان نهلــه ويعقــدان وكــذلك اهتمــوا ابآلدب والشــعر حيــ

 ،اجملالس األدبية، وأبرز أمراء بىن نصر األمري يوسـف الثالـث وحممـد اخلـامس اللـذان مثّـل عصـرمها أزهـي عصـور بـين نصـر )املعمـوري
1981 www.guranic.edu.ig. ) 

 م داخل املسجد الذي أعترب أول مؤسسة تعليمية يف اإلسالم ومركزا  للحياة الثقافية.واهتم سالطني بنو نصر أيضا ابلتعلي
 بــنإبــراهيم املفــرج األوشــي املعــروف اب ابــناخلطيــب إىل التعلــيم يف املســاجد بغرانطــة فيحــدثنا عــن الشــيخ حممــد  ابــنويشــري 

ابلنحـو واللغـة واآلدب والكتابـة، والشـعر والتـاريخ... اقـرأ الدابغ اإلشبيلي قائال : لوان واحد عصره يف حفظ مذهب مالك، عارفـا  
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عـزرة  ابـنجيامع غرانطة ألكابر علمائها الفقه وأصوله، وأقرأ به الفروع والقصائد العامـة مـدة، وأقـرأ جبـامع ابب الفخـارين، و سـجد 
 .( 13ص ،د.ت ،) السيوطي ه668وغريه تويف عام 

طــة ابلعلــوم األخــرى كعلــم التــاريخ، واجلغرافيــا وعلــم الفلــك والطــب والرايضــيات، ابت واجلــدير ابلــذكر أن اهتمــام أهــل غران
واضحا حيث ظهرت شخصيات مشهورة دفعت هبذه العلوم إىل االرتقاء واالهتمام هبا، أمثال أيب احلسن علي بـن عبـدهللا النبـاهي 

اتريـخ قضــاة األنـدلس( وأيب الربكـات بـن احلــاج م( يف حقـل التـاريخ ولـه كتـاب )نزهــة البصـائر واإلبصـار( و )1390ه/ 793)ت 
اخلطيب الذي ملع جنمه يف هذا اجملال، وألف العديد  ابنم( وله كتاب )اتريخ املرية(، ولسان الدين 1371ه/ 773البلفيقي )ت 

 ( . 357ص ،1982 ،من املصادر أمهها، )اإلحاطة يف أخبار غرانطة( )فرحات
جنبـــتهم غرانطـــة اجلـــراح )أبـــو عبـــدهللا القربليـــاين( نســـبة إىل بلـــدة بليـــان شـــرق األنـــدلس )ت ومـــن األطبـــاء املشـــهورين الـــذين أ

اخلطيـب ولسـان  ابـنم(، وأبو عبدهللا حممد الشقوري صاحب كتاب )حتفة املتوسـل وراحـة املتأمـل( مـن معاصـري 1359ه/ 761
 ،يف اتريــخ املغــرب واألنــدلس،فــة الصــحية )العبــادياخلطيــب نفســه، وغــريهم مــن خلفــوا كتبــا قيمــة أســهمت يف إثــراء الثقا ابــنالــدين 
 ( .375ص ،2005

وقد درج السالطني على احرتام العلم وأهله وأسندوا املناصـب العليـا إىل رجـال اآلدب الـذين أرتقـى بعضـهم منصـب كاتـب 
مـن نسـب بسـيط كـذلك، أمـا حداد فقري من حي البيازين الشعيب، وأبو بكر بن عاصم كان  ابنزمرك كان  ابنإىل منصب وزير، ف

أبو النعيم رضوان فقد كان من اإلرقاء النصارى، اعتنق اإلسالم وتسلم الوزارة أايم حممد الرابع ويوسف األول، واألمر نفسه ابلنسبة 
 ( . 151ص ،19825 ،أليب السرور مفرج الذي كان من أصل نصراين )فرحات

ن بن اخلطيب كانت مركزا للعلم ومبعثا للحضارة  ختلف جماالهتا ويتضح مما سبق، إن غرانطة خالل عصر لسان الدي
اخلطيب الذي عاش يف هذه البيئة، وشارك  ابنوفروعها، وبرز فيها العديد من العلماء والشعراء واألدابء وعلى رأسهم لسان الدين 
 انطة البارزين.نشاطاهتا السياسية واألدبية والروحية وأتثر هبا وأثر فيها، وأصبح من رجال دولة غر 

 
 اخلطيب وشيوخه: ابندراسة 

اخلطيــب مــع والــده إىل مدينــة غرانطــة، لتلقــي دراســته  ابــنســببا يف انتقــال  *اخلطيــب يف مدينــة لوشــة ابــنكــان لوجــود أســرة 
 ،طـــةاإلحا ،اخلطيـــب ابـــن) وتعلمـــه فيهـــا، علـــى يـــد  بـــة مـــن الشـــيوخ والعلمـــاء، وذلـــك لقرهبـــا مـــن مدينـــة أســـرته الـــيت تعـــي  فيهـــا

 ( .21ص ،1،2001ج
 اخلطيب؟ ابنوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ملاذا مت اختيار غرانطة كمدينة يتعلم فيها 

كانــت مدينــة غرانطـــة متثــل يف تلـــك الفــرتة مركـــزا  للدراســات اإلســـالمية يف الغــرب اإلســـالمي، وكانــت جممـــع صــفوة علمـــاء 
وقـد سـبق اإلشـارة عـن التنـوع العلمـي واملعـريف  ،(21ص ،2001 ،1ج ،اإلحاطـة ،اخلطيـب ابـناألندلس يف اتلف فنون املعرفـة )

 اخلطيب عن غريها من املدن للتعلم فيها. ابنواألديب هلذه املدينة فيما سبق من البحث، وهلذا اختارها 
املـا ملمـا ابلعلـوم اخلطيب يف هذه املدينـة وذكـر شـيوخه العظمـاء الـذين علـى أيـديهم  ـرج ع ابنوسنتحدث هنا عن دراسة 

 .(18ص ،1،2001ج،اإلحاطة ،اخلطيب ابن) املختلفة متثلت يف شخصيته العبقرية املتعددة املعارف والعلوم
 ،)املقــري اخلطيــب، اللغــة والشــريعة واآلدب علــى يــد أشــهر أقطــاب العصــر، أمثــال أيب عبــدهللا بــن الفخــار البــريي ابــندر  
 ،5ج،نفـــح الطيـــب ،)املقـــري القاســـم حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد احلســـيين الســـبيت ، وأيب(355ص  ،2008 ،5ج،نفـــح الطيـــب

، وأيب عبدهللا بن مرزوق فقيه املغرب الكبري، والقاضي أيب الربكات بن احلـاج البلفيقـي، واثـدث اـس الـدين (189ص  ،2008
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 ،اخلطيــــب ابــــن) ســــعيد فــــرج بــــن لــــببــــن جــــابر الــــوادي أشــــي، وأخــــذ األدب عــــن الــــوزير أيب عبــــدهللا بــــن احلكــــيم اللخمــــي، وأيب 
أمـــا الطـــب والفلســـفة فقـــد درســـها علـــي يـــد  ،(604ص  ،2008 ،5ج،نفـــح الطيـــب ،واملقـــري ،22ص ،1،2001ج،اإلحاطـــة

 ،5ج،نفــح الطيــب ،املقــري ،21ص ،1،2001ج،اإلحاطــة ،اخلطيــب ابــن)الشــيخ أيب زكــراي تــي بــن هــذيل الــذي كــان صــاحبه 
اجليــاب أرفــع أســاليب الــنظم والنثــر يف تلــك  ابــناإلنشــاء علــى يــد أســتاذه املبــدع وقــد تلقــى ديــوان  ،(488 ،487ص  ،2008

وما  137ص ،2004 ،شبانة ،621ص ،2001 ،1ج ،اإلحاطة ،اخلطيب ابن) *الفرتة، وبعد استشهاد والده يف معركة طريف
اجليــاب رئــيس ديــوان اإلنشــاء يف ذلــك  ابــنمت تعيينــه بــدال منــه وكــان ذلــك أايم الســلطان أيب الوليــد إمساعيــل، بينمــا كــان  ،بعــدها (
 .(81ص  ،2008 ،5ج،نفح الطيب ،)املقري العصر

ونتيجة الحتكاكه واختالطه وقربه من هؤالء الشيوخ والعلماء الذين ذاع صيتهم يف غرانطة أصبح لسان الدين ذو شخصية 
وبــرع يف  ومــا بعــدها( 166ص  ،2008 ،5ج،لطيــبنفــح ا ،)املقــريمتعــددة اجلوانــب يف علومــه وثقافتــه، فنبــغ يف الشــعر والنثــر 

، وكانـت لـه مؤلفـات عظيمــة ( 53ص ،1982 ،النيهـوم ،80ص  ،2008 ،5ج ،نفـح الطيــب ،)املقـري األدب وبـرز يف الطـب
 يف شىت العلوم واملعارف .

ومعــارف متنوعــة  كمــا در  وأخــذ علــى يــد ااعــة مــن العلمــاء األجــالء ســواءا  أكــانوا مــن املغــرب أو األنــدلس عــدة علــوم
اخلطيـب يف بعـم مؤلفاتـه الـيت أصـبحت مصـادر عظيمـة لتـاريخ األنـدلس وغرانطـة مثـل، كتابـه  ابـنواتلفة وحتـدث عـنهم وذكـرهم 

م( الـذي كـان مهتمـا  بتـدريس علـم  1329 – 1252ه/  730 - 650فمثال أسـتاذه القيجـاطي ) ،اإلحاطة، والكتيبة الكامنة
اخلطيب يف مؤلفه اإلحاطة قائال : لأول أستاذ قرأت عليه القران  ابندب يف مسجد غرانطة، وحتدث عنه القرآن والفقه والعربية واآل

. وشيخه (193ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابنو  ،507ص  ،2008، 5ج ،نفح الطيب ،)املقري والعربية واألدب...ل
 ابـنواهتم ابلعلم اهتماما  كبريا  وله عدة مؤلفات، والقاضي  م( الذي كان مولعا  ابلتأليف والتدوين1339ه/  740ليون )ت  ابن

 ابـــن، الـــذي حتـــدث عنـــه (104ص ،الكتيبـــة الكامنـــة د.ت ،اخلطيـــب ابـــن)م(  1346 – 1275ه/  747 – 674شـــريين )
ذلــك األثــر، وإن  اخلطيــب يف كتابــه الكتيبــة الكامنــة قــائال : لخامتــة اثســنني، يف هــذه الســنني....، وإن نظــم أو نثــر، تبعــث البلغــاء

 .( 167-166ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابن) تكلم أنصت احلفل الستماعه....ل
م(، وهـو مـن أشـهر كتـاب وشـعراء بـين نصـر  1348 – 1277ه/  749 – 673اجليـاب ) ابـنوكذلك الشيخ الرئيس 

يف األدب والتاريخ ومشاركا  يف التصوف، وكان لسان الدين  وأرتقى لكاتب احلضرة وكان راواي  وحمققا  وملما  بعلم القراءات ومتبحرا  
، وشـغل (22ص ،1،2001ج،اإلحاطـة ،اخلطيب ابن ،183ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابن) اجلياب ابنأمني أستاذه 

 ابـن) لـذي خلـف والـدهاخلطيـب لسـان الـدين ا ابنه ابناجلياب منصب وزير الدولة وكان من رجالة عبدهللا والد لسان الدين ط  ابن
اخلطيب ننه : لصدر  ابنبعد وفاته وأصبح أمينا خلطة الكتاب مللوك بين نصر وتكلم عنه  ،(22ص ،2001،اإلحاطة ،اخلطيب

الكتيبـــة الكامنـــة  ،اخلطيـــب ابـــن) الصـــدور اجللـــة، وعلـــم مـــن أعـــالم امللـــة وشـــيخ الكتابـــة وبنيتهـــا ومتـــوىل األايم خـــدمتها وســـنيها...ل
 . (183ص ،ب.ت

م( وهو كاتب عالمة ملما بعلم النحو واللغة وإمام  1348 – 1277ه/  749 – 676ومن أساتذته أيضا احلضرمي )
، وهـو صـاحب القلـم األعلـى ابملغـرب أايم السـلطان أيب احلسـن (240ص  ،2008 ،5ج،نفـح الطيـب ،)املقـري احلديث والعربية

ه/  749، وتـو  بـوابء الطـاعون سـنة (240ص  ،2008 ،5ج،فـح الطيـبن ،)املقـري خلـدون ابـناملريين وتعلم علـي يـده أيضـا 
 م(1274ه/ 673ومــن مشــاخيه أيضــا الــوادي أشــي، وهــو اإلمــام الرحالــة اــس الــدين أبــو عبــدهللا حممــد ولــد بتــونس ) ،م1348
وكـان ( 10ص ،1982)الـوادي، ، وكـان يصـاحب العلمـاء ويقـرأ علـيهم القـرآن (200ص  ،2008 ،5ج،نفـح الطيـب ،)املقـري
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 ،1982)الوادي، حمد   وحامال  ومقرائ  وضابطا ، واحلديث والقراءات مها الِعلمان اللذان اشتهر هبما شرقا  وغراب ، وكان حنواي  لغواي  
 .( 18ص ،1982)الوادي،  م(1378ه/  779راواي  ألشعار مشاخيه وتويف بتونس سنة )( 18ص

 ابــن)هــذيل بــنالشــاعر والطبيــب تــي بــن أمحــد بــن هــذيل املعــروف اب م(1352ه/  753هــذيل )ت  ابــنومــن أســاتذته 
وكانـــت لـــه معرفـــة ابلفلســـفة واحلســـاب  ،(487ص  ،2008 ،نفـــح الطيـــب ،واملقـــري ،21ص ،1،2001ج،اإلحاطـــة ،اخلطيـــب

 ،1،2001ج،اإلحاطــة ،اخلطيــب ابــن) واهلندســة واألصــول واآلدب، وجلــس ابملدرســة بغرانطــة يــدر  األصــول والفــرائم والطــب
اخلطيـب  ابـنم( ودفنه 1352ه/  753ذي القعدة سنة ) 5اخلطيب العلوم الفلسفية والطب، وتويف يف  ابنوأخذ عنه  ،(21ص

 ( . 194ص ،1988 ،بباب البرية يف غرانطة جبوار زوجته تنفيذا  لوصيته )اخلطايب
اخلطيب  ابنألقي نبيات الشعر على مسامع اخلطيب ويعزه واهتم به أثناء مرضه حىت وافاه األجل، و  ابنحيث كان ترتمه 

 يوصيه فيها بدفنه حيث جاء فيها:
 .(497ص  ،2008، 5ج،نفح الطيب ،)املقري ُُيَاِلطُ َعْظِمي يف اْلتُـَراِب ِعظًاِمَها        إذا ِمُت فاْدِفيِن ِحذاء َخلِيَليت    

اثقــق العالمــة الكبــري النحــوي الشــهري، أبــو عبــدهللا حممــد بــن علــى  م( وهــو 1353ه/  754الفخــار ) ابــنومــن مشــاخيه 
اخلطيــب ننــه: لرجــل ســليم البــاطن، متفــق علــى فضــله وورعــه مــن الراحــل والقــاطن، انفــع التعلــيم، متلقــاه  ابــنالفخــار، حتــدث عنــه 

 (71-70ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابن) دعوى معرفته ابلتسليم....ل
نفــح  ،)املقــري م( 1353ه/  754رجــب ) 12اخلطيــب وتعلــم منــه قــراءة العربيــة والفقــه والتفســري، وتــو  يف  ابــنورافقــه 

حتــرا الشــطرنس.... وغريهــا(  –شــرح كتــاب ســيبويه  –ومــن مصــنفاته )تفســري ســورة الفاحتــة  ،(383ص  ،2008 ،5ج،الطيــب
 ( .127ص ،1994 ،6ج ،)القسطنطيين

م( وهــو أمحـد بــن حممـد بـن أمحــد بـن عبــدهللا بـن جــزي  1356 – 1315ه/  758 – 715وأيضـا  العالمـة بــن جـزي )
اخلطيـب قـائال : لاـس يف  ابـنالكليب، مـن أهـل غرانطـة ولـه مشـاركة حسـنة يف الفنـون الفقهيـة وقائمـا  علـى التـدريس، وحتـدث عنـه 

، وهــو (223ص ،الكتيبــة الكامنــة د.ت ،طيــباخل ابــن) مســاء البالغــة ابرعــة وحجــة علــى بقــاء هــذه الفطــرة العربيــة ابملغــرب.....ل
معاصر للدولة النصرية حيت كان كاتبا  للسلطان يوسف األول، وللدولة املرينية حيث خدم السلطان أاب عنان املريين، ومن مؤلفاته 

 ،1،2001ج،اإلحاطــــة ،اخلطيــــب ابــــن) اخلطيــــب يف كتابــــه اإلحاطــــة ابــــنم( وذكــــره 1356ه/  758)اتريــــخ غرانطــــة( وتــــويف )
 .(108ص

م( وهو قاضي اجلماعة أبو القاسـم حممـد أمحـد احلسـيين  1358 – 1297ه/  760 – 697والشيخ الشريف السبيت )
اخلطيــب: لهــو الطــود األشــم، والــروض  ابــنالســبيت وكــان ابهــرا  يف العربيــة والبيــان واألدب، وهــو رئــيس العلــوم اإلنســانية، وقــال عنــه 

 .(301ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،خلطيبا ابن) الذي له اجملتلى واملشمل
زمرك، ومن مؤلفاته )رفـع احلجـب املسـتورة يف حماسـن املقصـورة( ولـه شـعر مـدون مسـاه )جهـد  ابناخلطيب و  ابنوهو أستاذ 
 (.375، ص2005اتريخ املغرب واألندلس،  ،م( )العبادي1358ه/  760املقّل( وتو  يف )

( وهو قاضي اجلماعة بفا  أايم السلطان املريين أيب عنان، وأمسه حممـد بـن حممـد م 1359ه/  761وشيخه املقري )ت 
اخلطيب واشتهر  ابن، وهو من أكابر شيوخ (103ص  ،2008، 5ج،نفح الطيب ،)املقري بن أمحد بن أيب بكر القرشي املقري

حلــديث ولــه معرفــة ابلتــاريخ واألدب ويكتــب ابالجتهــاد وحســن االطــالع والنزاهــة والصــدق يف القــول، واهــتم بعلــوم العربيــة وتفــظ ا
اخلطيــب قــائال : لحضــرت بعــم  ابــن، حتــدث عنــه تلميــذه (209-208ص  ،2008 ،5ج،نفــح الطيــب ،)املقــري الشــعر برباعــة
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 ،اخلطيـــــب ابـــــن) جمالســـــه للحكـــــم فرأيـــــت مـــــن صـــــربه علـــــى اللـــــدد وأتنيـــــه للحجـــــس ورفقـــــه ابخلصـــــوم، مـــــا قضـــــيت منـــــه العجـــــبل
 .(136ص ،1،2001ج،اإلحاطة

-384ص  ،2008 ،5نفح الطيب، ج ،)املقري وأهم مؤلفاته )الطُرف والُتحف( وكتاب )القواعد( و)اختصار اثصل(
385). 

ويعتــرب الشــيخ املقــري جــد مؤلــف كتــاب )نفــخ الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب( وهــو الشــيخ أمحــد بــن حممــد املقــري 
اخلطيـب،  ابـنالذي كان شيخ  (241 ،203ص  ،2008 ،5ج ،نفح الطيب ،)املقريم(  1631ه/  1041التلمساين )ت 

م( وهو أبو حممد عبداخلالق بـن سـعيد وهـو قاضـي مكناسـة اسـتفاد 1359ه/  761وأيضا أستاذه أبو حممد عبداخلالق )ت بعد 
 (. 64ص ،1989 ،اخلطيب يف الفقه واألصول واللغة ويعترب من أهل الفصاحة )التنبكيت ابنمنه 

م( وهو أبو الربكات حممد بن أيب بكر املعروف ابحلاج البلفيقي 1369ه/  771احلاج البلفيقي )ت  ابنوالشيخ القاضي 
، 5ج،نفح الطيب ،)املقري ، وهو من بيت معروف ابلعلم والنزاهة والزهد(127ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابن) السلمي
 ،وكــــان أديبــــا  ابرعــــا  وخطيبــــا  مصــــنفا   ،(65ص ،20058، وتــــوىل القضــــاء ابملريــــة ومالقــــه )العــــري ، (474-471ص  ،2008
 اخلطيــب: :هــو الوفــاء، وفيــه للصــدر شــفاء، حتفــة الــدهر الــيت يقــل هلــا الكفــاء....ل ابــنوقــال عنــه  ،(428ص ،1989 ،)التنبكـيت

ه/  771ة )، وله مؤلفات وتصنيفات متعددة وتويف يف املرية يف شوال سن(134-127ص ،الكتيبة الكامنة د.ت ،اخلطيب ابن)
 (.132ص ،1994 ،6ج،م( )القسطنطيين1369

هــذا وغــريهم كثــر، ال يســعنا التحــدث عــنهم واكتفينــا بــذكر بعــم مــن أســاتذته وشــيوخه الــذين تعلــم وتثقــف علــي أيــديهم، 
فسـه أحـد ممـن وذلك ملعرفة مصادر علومه ومعارفه اليت  ـل منـه علمـه، وجعلتـه ذو شخصـية عبقريـة متنوعـة املعـارف والعلـوم، ال ينا

 عاصره من علماء ومؤرخي ذلك العصر.
 

 اخلطيب يف صناعة اتريخ بن نصر يف مملكة غرانطة: ابندور 
ـــة النصـــرية يف غرانطـــة ابـــنيعتـــرب   ،1،2001ج،اإلحاطـــة ،اخلطيـــب ابـــن) اخلطيـــب أفضـــل مـــن أرخ وكتـــب يف اتريـــخ الدول

ـــــان ،52ص ـــــاره ،(53-52ص ،1997 ،والطـــــوخي ،38ص ،2001 ،وعن ـــــان، ألنـــــه واكـــــب وشـــــاهد معظـــــم  ابعتب شـــــاهد عي
األحداث اليت طرأت علـى دولـة بـين نصـر، سـواء مـن اجلانـب السـليب الـذي متثـل يف صـراعها الـدائم واملسـتمر مـع املمالـك املسـيحية 

 ،2000 ،، العبــــادي، صــــور مــــن حيــــاة احلــــرب واجلهــــاد يف األنــــدلس449ص  ،2008 ،1ج،نفــــح الطيــــب ،)املقــــري اإلســــبانية
أو من اجلانب اإلجيايب فيما حققته هذه اململكة يف ذلك العصر من انتصـارات عظيمـة  ،(213ص ،1997 ،خيالطو  ،241ص

 ، رغم الظروف السيئة اليت كانت حتيط هبا.أو إجنازات عمالقة، مثل بنائها للمدرسة اليوسفية
، فتأثر (604ص  ،2008 ،نفح الطيب ،)املقري اخلطيب تتلمذ ودر  على أيدى  بة من العلماء والشيوخ ابنو ا أن 

 ،كناســة الــدكان  ،اخلطيــب ابــن) نفكـار وأراء هــؤالء العلمــاء، وأصــبح ذو شخصــية متنوعــة التخصصــات واجملــاالت العلميــة املختلفــة
 (.604ص  ،2008 ،1ج،نفح الطيب ،املقري ،5ص ،د.ت

 ،أزهـار الـرايض ،النصـري وتكـوين الدولـة النصـرية )املقـرياخلطيـب يف كتابتـه يف التـاريخ  ابـنونتيجة هلذا التنوع العلمي متيـز 
وتصنيفه له عن من عاصره من مؤرخي ذلك العصر، وخاصة يف عصر السـلطان يوسـف األول سـلطان غرانطـة  ،(190ص ،د.ت

                                                           
  املدرسة النصرية )املدرسة اليوسفية( وهي املدرسة اليت أسسها السلطان يوسف األول من أجل نشر العلم ومسيت هبذا نسبة إىل امسه، كما يطلق عليها

 .99، شبانة يوسف األول، ص 96، ابن اخلطيب، اللمحة البدرية، ص 1349هـ/ مار ،  750نسبة لبىن نصر، وكان بناؤها يف حمرم 
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 ابــناخلطيــب معاصــرا هلــا وشــغل منصــب الــوزارة يف عهــد هــذا الســلطان ) ابــنوهــي الفــرتة الــيت كــان  ،(165ص ،2004 ،)شــبانة
 ( .96ص ،2004 ،وشبانة ،11ص ،1ج،أعالم االعالم ،اخلطيب

 ،(96 ،4ص ،1،2001ج،اإلحاطــة ،اخلطيــب ابــن) فنجــده يتحــدث عــن اتريــخ هــذه اململكــة يف مقدمــة كتابــه اإلحاطــة
رجوع إىل حيث قام بتفسري األحداث التارخيية ابل ،(56 ،55 ،37 ،36 ،د.ت ،اللمحة  البدرية ،اخلطيب ابنواللمحة البدرية )

 ،2004 ،أسباب جغرافية واقتصادية واجتماعية، وكذلك استخدامه لأل ر، فنقل يف كتبه نقوش القبور واللوحات احلجرية )شبانة
وكــذلك قصــائده الشــعرية الــيت كــان ينظمهــا ويكتبهــا، ومــن أمثلتهــا قصــيدته الــيت نظمهــا  صــوص إنشــاء وبنــاء املدرســة  ،(99ص

 حدى حوائط هذه املدرسة، واليت تتألف من تسعة أبيات مطلعها:اليوسفية واليت نقشت على إ
 .(482ص  ،2008 ،6ج،نفح الطيب ،)املقري وتبقى عهود اجملد اثبتة الرسم          أال هكذا تبقى املدارس للعلم 

الـدين خـري دليـل نستشـف منـه أخبـار تلـك اململكـة، وهـذا  فكانت هذه النقوش والقصائد املختلفة الـيت كـان يكتبهـا لسـان
 يوضح لنا مدى مسامهته يف صناعة التاريخ النصري.

وكذلك مشاهداته، فقد سجل كل ما رأته عيناه، ومسعته أذانه يف ايع هذه الرحالت، فأعطاان بذلك مادة خصـبة، يرجـع 
 ،1983 ،مشـاهدات لسـان الـدين ،اخلطيب ابنالمي يف تلك الفرتة )إليه الفضل األول عن كل ما نعرفه عن حضارة الغرب اإلس

 ( .7ص
 فجسد ذلك يف أربع رسائل حتدث فيها عن اتريخ بعم املدن املغربية واألندلسية، واتريخ البلدين املتمثلة يف:
يوسـف األول، رسالة )خطرة الطيف يف رحلة الشتاء والصيف( حيث حتدث فيها عـن الرحلـة الـيت قـام هبـا سـلطان غرانطـة 

 .(446ص  ،2008 ،6ج،نفح الطيب ،)املقري برفقة وزيره لسان الدين يف جولة تفقدية للثغور الشرقية ململكة غرانطة
( يف اتلــف ( وأختهــا املغربيــة )ســال*أمــا الرحلــة الرســالة الثانيــة فكانــت  صــوص مفاضــلة بــني املدينــة األندلســية )مالقــة

 ،مشاهدات لسان الـدين ،اخلطيب ابنفية واالجتماعية وغريها، وكانت بعنوان )مناظرات مالقة وسال( )النواحي االقتصادية واجلغرا
 وما بعدها( . 57ص ،1983

                                                           
 -  1200مالقة، مدينة ساحلية معروفة يف جنوب شرقي األندلس أسسها الفينيقيون عام ( ق.م، وأعطوها اسمmalaca ومعناه اململح نسبة إر )

رمان، كما مستودعات األمساك اململحة اليت كانت تعمل وحتفظ فيها واشتهرت مالقة إىل جانب ذلك بزراعة الفواكه املمتازة وخاصة التني املالقي وال
دريس ) وانظر اإلدريسي، أبو عبدهللا حممد بن حممد بن عبدهللا بن إ 2، هام  رقم 77،  76اشتهرت بصناعة الفخار، ابن اخلطيب، مشاهدات، ص 

، ابن سعيد، أبو احلسن 204-200م، ص  1866م(، نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق، حتقيق دوزي، ودي خويه، ليدن،  1164هـ/  560ت 
، ص 1953، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، 1م( املغرب يف حلى املغرب، ج/1286هـ/  685علي بن موسى بن سعيد املغريب )ت 

م( كتاب اجلغرافية، حتقيق حممد مصباح صادق، املعهد الفرنسي للدراسات العربية، 1160هـ/  556بو عبدهللا حممد بن أيب بكر )ت ، الزهري أ432
، دار صادر بريوت، 5، ايقوت احلموي، شهاب الدين أيب عبدهللا ايقوت بن احلموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، ج/93م، ص 1986دمشق 
(، مسالك األبصار يف ممالك األمصار )وصف إفريقيا املغرب واألندلس أواسط 749/1349ري امحد بن تي بن فضل هللا ) ، العم43، ص 1991

م( صفة جزيرة 900/1494، وانظر احلمريي عبدهللا بن عبداملنعم الصنهاجي )34القرن الثامن للهجرة، حتقيق عبدالوهاب تونس، د.ت، ص 
، ص 1937ر يف خرب األقطار، حتقيق وتعليق، أ. ليفي بروفنساك، مطبعة جلنة التأليف والرتاة والنشر، القاهرة، األندلس منتخبة من الروض املعطا

177. 
  *-  ج( سال، مدينة رومانية قدمية على ساحل اثيط األطلسي )األطلنطي( نقصى املغرب ويفصلها عن مدينة رابط جنواب  ر أبو الرقراق )بور جرا

م، حينما عاد  نية إىل غرانطة مع سلطانه املذكور بفضل  1362م، وظل هبا حىت عام  1360أقام فيها مع سلطانه حممد اخلامس  وإن ابن اخلطيب
 .231، ص 3، وانظر ايقوت احلموي، معجم البلدان، ج/57مساعدة ملك مشتالة وسلطن بن مرين، ابن اخلطيب، مشاهدات، ص 
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حيث حتدث يف هذه الرسالة عن كل ما تشمل عليـه هـذه املـدن مـن معـامل متنوعـة، وكـان هلـذه الرسـالة صـداها بـني العلمـاء 
 (.11ص ،1983 ،مشاهدات لسان الدين ،اخلطيب ابنهم من العجم )واملؤلفني سواء العرب املسلمني أو غري 
اخلطيــب فكانــت متمثلــة يف مقاماتــه املعروفــة ابســم )معيــار االختبــار يف ذكــر أحــوال املعاهــد  ابــنوالرســالة الثالثــة الــيت ألفهــا 

ورغـم أن هــذه  ،لكـة غرانطـةوالـداير( وهـي اشـتملت علـى وصـف أهـم مـدن املغـرب األقصـى مـع وصـف أربعـة وثالثـني مدينـة مـن مم
 ،مشــاهدات لســان الــدين ،اخلطيـب ابــنالرسـالة قــام بنشــر أجزائهـا عــدد مــن املـؤرخني املستشــرفني إال أ ــم مل تــددوا اتريـخ أتليفهــا )

 اخلطيـب يشـري إىل أتليفهـا يف كتابـه نفاضـة اجلـراب وتـدوينها كـان أثنـاء فـرتة نفيـه  دينـة سـال ابـنبينما نالحظ  ،(12ص ،1983
 .(18ص ،1،2001ج،اإلحاطة ،اخلطيب ابن)ه(  763 – 760)

وكانت رسالته الرابعة واملتمثلة يف تدوينه لرحلته األخرية إىل بالد املغرب يف عهد دولة بين مرين عندما عزل سلطان غرانطـة 
 ،1ج ،اإلحاطــة،اخلطيب ابــنيته )اخلطيــب وأفــراد مــن حاشــ ابــنه، والذ ابلفــرار إىل املغــرب مــع وزيــره  760حممــد الغــين ابهلل عــام 

 ،(102ص  ،2008 ،5ج،نفــح الطيــب ،املقــريو  ،332ص ،2007 ،7ج،خلــدون ابــناتريــخ  ،خلــدون ابــن ،5، ص2001
 ،اخلطيـــب ابـــناخلطيـــب يف مشـــاهداته، أنـــه مت تدوينـــه هلـــذه الرحلـــة يف كتـــاب نفاضـــة اجلـــراب الـــذي كـــان مـــن أتليفـــه ) ابـــنويشـــري 

 ( .3ص ،1983 ،مشاهدات لسان الدين
اخلطيـب عــن اتريــخ مـدن املغــرب يف عهــد بــن  ابــنويف حقيقـة األمــر، أنــه مـن خــالل قــراءة ودراسـة هــذه الرســائل الـيت دو ــا 

 ،دول اإلسالم،(، ومدن األندلس يف عهد بين نصر )عنان205ص ،2005دراسات يف اتريخ العرب واألندلس،  ،مرين )العبادي
اخلطيــب يف صــناعة اتريــخ هــذين البلــدين، رغــم  ابــنلنــا نتاجــا اترخييــا ســاهم بــه متثــل  ،ومــا بعــدها( 23 - 22ص ،2001 ،7ج

 الظروف القاسية اليت مر هبا وقتذاك.
اخلطيب لكتابه نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب والذي كان خيص بالد املغرب، أنه أصبح  ابنواجلذير ابلذكر، إن أتليف 

املــؤرخني، يف كتــابتهم عــن اتريــخ املغــرب، والــدليل علــى ذلــك أنــه أخــذ منــه جمموعــة مــن مصــدرا اترخييــا مهمــا يعتمــد عليــه عــدد مــن 
 ،اخلطيـب ابـنالقاضـي والسـالوي ) ابـناملؤرخني واستفادوا منه، ويف بعم األوقات نقلوا منه املعلومات حرفيـا مثـل، املـؤرخ املقـري و 

 (.3 ،2ص ،1983 ،مشاهدات لسان الدين
اخلطيـب يف صـناعة التـاريخ، ألنـه يف تلـك الفـرتة يعتـرب شـاهد عيـان لألحـداث  ابـنمدى مسـامهة  وهذا دليال  واضحا  يؤكد 

 ابن) ه حممد العيت ابهللابناليت طرأت على مملكة غرانطة يف عهد بين نصر وخاصة يف عهد يوسف األول سلطان غرانطة ومن بعده 
 .(43ص ،2004 ،وشبانة ،23ص ،1،2001ج ،اإلحاطة ،اخلطيب

اخلطيـب حظـى ببيئـة علميـة ذات مسـتوى ثقـايف وعلمـي رفيـع، أل ـا اشـتملت علـى أعظـم أسـاتذة  ابـنا ال شك فيـه إن ومم
حيـث أصـبح عاملـا وملمـا  ،(21ص ،1،2001ج،اإلحاطـة ،اخلطيب ابن) ذلك العصر، اليت ابتت أ رها واضحة على شخصيته

 قرض الشعر وحتلى علمه الواسع ابألدب العريب يف القرن الثامن اهلجري ابلعلوم املختلفة على أيدي هؤالء املهرة، فظهرت براعته يف
ومل يلبـث بفضـل مهارتـه وذكائـه أن تقلـد منصـب الـوزارة وحظـى بثقـة   ،(5ص ،كناسة الـدكان ـ د.ت  ،اخلطيب ابنيف سن مبكرة )

منصــب الــوزارة يف عهـــدمها  ه حممــد اخلــامس مــن بعــده، حيــث كــان مــن أفضــل مــن تقلــدابنــكبــرية عنــد الســلطان يوســف األول، و 
 (.17ص ،د.ت ،عناين ،االسكندراين ،139 ،126ص ،2001 ،7ج ،دولة اإلسالم،)عنان

وهـذه الشخصـية العظيمـة كـان هلــا األثـر الواضـح لـيس علــى مملكـة غرانطـة فحسـب بـل امتــد أثـره علـى سياسـة دول املغــرب 
اتريخ ،خلـدون ابـن، ودولـة عبـد الـواد يف تلمسـان )(100ص  ،2008 ،5ج،نفـح الطيـب ،)املقـري مثل: دولة بـين مـرين يف فـا 

ــــن ــــخ املغــــرب واألنــــدلس ،(332ص ،2007 ،7ج ،خلــــدون اب ــــادي دراســــات يف اتري ــــة احلفصــــيني يف تــــونس )العب  ،د.ت ،ودول
 ( .100ص
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 ،اخلطيــب ابــن)كمــا كــان لسياســته أثــرا  كــذلك علــى سياســة املمالــك اإلســبانية املســيحية مثــل: قشــتالة وأرجــون والربتغــال 
 .(44ص ،1،2001ج،اإلحاطة

اخلطيـب عقليـة موسـوعية اسـتوعبت ايـع أنـواع املعـارف والفنـون املختلفـة يف  بـنوإىل جانب هذا النشاط السياسـي كـان ال
 عصره، فيحدثنا عن أصوله العلمية قائال :

 .(390ص ،3،2001ج ،اإلحاطة ،اخلطيب ابن) مساتنا يف بىن النجابة الطب والشعر والكتابة 
وكان دائما منكبا على مواصلة العلم والبحث يف ثنااي الكتب، فكان خيصص الليل للقراءة والتأليف، بينما خيصـص النهـار 

 ،د.ت ،دراســـات يف اتريـــخ املغـــرب واألنـــدلس ،العبـــادي ،1ص ،د.ت ،احللـــل املوشـــية ،اخلطيـــب ابـــنلشـــؤون احلكـــم والسياســـة ) 
ين، ورغم هذه املشقة اليت كان يعانيها بشكل مستمر، إال أ ـا مل حتـد مـن نشـاطه الـوزاري كـوزير وهلذا لقب بذي العمر  ،(230ص

 (.321ص ،وعامل )الشكعة
ومما سبق نالحظ أن حياته العلمية قد اختلطت حبياته السياسية، وكان كل منهـا مكملـة لألخـرى، فمركـزه السياسـي كـوزير 

ملختلفة وعادة ما كان هؤالء السفراء من العلماء، كما أاتح له منصبه كوزير فرصة االطـالع أاتح له فرصة االتصال بسفراء الدول ا
دراسـات يف اتريـخ املغـرب  ،على الو ئق واملراسالت الرمسية اثفوظة بقصر احلمراء، واستخدام مادهتا يف مؤلفاتـه التارخييـة )العبـادي

 (.   241-240 ،2005 ،واألندلس
لميـــة الـــيت ميزتـــه عـــن غـــريه يف ذلـــك العصـــر، كانـــت مـــن أهـــم العوامـــل الـــيت ســـاعدته علـــى تقويـــة مركـــزه وأيضـــا إن مواهبـــه الع

السياسي كوزير، متمثلة يف رسائله وإخوانياته وقصائده واحِلَكم والنصائح اليت كان يُرسلها إىل ملوك عصره من املسلمني واملسيحيني 
 .(44ص ،1،2001ج،اطةاإلح ،اخلطيب ابن) فكان هلا أتثريا  كبريا  عليهم

واهتمامه ابلتأليف والتاريخ وحبه وشغفه للعلوم والكتابة كان هدفه املنشود، وكان ذلك واضحا  يف طبيعة شخصيته العلمية 
(  ومل 6ص ،1983 ،مشـاهدات لسـان الـدين ،اخلطيـب ابـنه( ) 763 – 760عندما مت نفيه إىل املغـرب ملـدة ثـالث سـنوات )

حة واخلمول، بل عكف على القراءة والتأليف وقرض الشعر، والتنقل بني البلدان املغربية ملشاهدة أ رها واالتصال خيلد فيها إىل الرا
هبــا  اســتقرأثنــاء نفيــه  دينــة ســال ومل يســتقر يف نفــس املدينــة الــيت  اســتقرو  ،(6ص ،د.ت ،كناســة الــدكان  ،اخلطيــب ابــنبعلمائهــا )

 أنه مل تكن الفرص دائما مواتيه له. سلطانه حممد اخلامس لالعيت ابهللل رغم
 ،يف اتريـخ املغـرب واألنـدلس ،ففي هذه األثناء حتل به األحزان املتمثلة يف وفاة زوجته اليت كانت تـؤازره يف حياتـه )العبـادي

حيث غمرتـه موجـة مـن احلـزن والتصـوف ابتـت واضـحة معاملهـا يف نظمـه ونثـره، وهـذه بعـم أبيـات قصـديته  ،(338ص ،2005
 اليت نظمها يف هذا الشأن:

 روع ابيل وهاج بلبايل              وسامين الثكل بعد إقبال       
 وعديت يف اشتداد أهوايل      ذخرييت حني خانين زمين        

 حفرت يف داري الضريح هلا       تعلال ابحملال يف احلال 
 (338ص ،2005 ،يف اتريخ املغرب واألندلس ،)العبادي

فــألف العديــد مــن  ،(65ص ،2004 ،هــذه الظــروف، فكــان يقــرأ ويكتــب يف شــىت نــواحي العلــوم والفنــون )شــبانةورغــم 
 املؤلفات اليت مثلت أهم مصادر اتريخ املغرب واتريخ األندلس النصري منذ تلك الفرتة إىل وقتنا احلار.

 لوك بىن نصر إىل ملوك عدوة املغرب واليت منها:وتتضح براعة أتليفه وإنشائه يف تدبيجه للرسائل اليت كانت ترسل من م
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 ابـنه مشيخة الغزاة يف األندلس، فهو مـن إنشـاء ابناملرسوم الذي أصدره حممد اخلامس سلطان غرانطة، الذي  وجبه يوىل 
 وما بعدها( . 483ص ،1986 ،2ط ،)محادة ،اخلطيب

بشــأن تعيــني أيب احلســن النبــاهي قاضــيا  هــو أيضــا مــن  وكــذلك املرســوم الــذي أصــدره حممــد اخلــامس نفســه ســلطان غرانطــة
، وأيضا اخلطاب الذي وجهه حممد اخلامس سلطان غرانطة إىل (15ص  ،2008 ،5ج،نفح الطيب ،)املقري اخلطيب ابنإنشاء 

 ،1986 ،اخلطيــــب ) محــــادة ابــــناملســــلمني عامــــة، وحكــــام املغــــرب خاصــــة مــــن أجــــل إنقــــاض األنــــدلس فهــــو كــــذلك مــــن إنشــــاء 
 .(499ص

 *، صـاحب تلمسـانأيضا  الرسالة اليت أرسلها سلطان غرانطة حممد اخلامس إىل السلطان أيب سعيد عثمـان بـن يغمراسـن
اخلطيـب  ابـنيشكره فيها، على إرساله طعاما إىل األندلس وخيربه ابسرتجاع حصن من اإلسـبان أمسـه لقنـيطل هـي أيضـا مـن إنشـاء 

 ( .502 ،501 ،500ص  ،1986 ،محادة ،166ص ،كناسة الدكان  ،اخلطيب ابن)
اخلطيــب إبنشـائها وكتابتهـا كـان جلهــا يف عصـر سـلطانه حممـد اخلــامس،  ابـنويتضـح ممـا سـبق، إن معظـم الرســائل الـيت قـام 

 ،اناخلطيب عن غريه من الوزراء يف ذلـك العصـر )االسـكندراين وعنـ ابنالذي حظي  كانة مرموقة عنده، وذلك بسبب ما متيز به 
 ( .253 ،252ص ص  ،1955 ،و ابلنثيا ،299ص ،د.ت

كـذلك نصـائحه وحكمـه الـيت كـان يوجههـا مللـوك النصـارى كـان هلـا صـداها وأتثريهـا القـوي علـى مسـامعهم، فيأخـذون هبــا 
 (.241ص ،2005 ،يف اتريخ املغرب واألندلس ،)العبادي

، ابعتبـــاره صـــديقا لســـلطانه حممـــد ***قشـــتالة بيـــدرو القاســـي اخلطيـــب بتقـــدا نصـــيحته مللـــك ابـــنويتضـــح ذلـــك عنـــدما قـــام 
اخلـامس، أثنـاء نزاعـه مـع أخيــه هنـري الثـاين تراسـتمار علــى العـرش، فأشـار عليـه نن يضــع أموالـه وذخـائره وأوالده يف حصـن قرمونــة 

اخلطيب،  ابن ا أشار عليه  فعمل ،(341ص ،د.ت ،دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،املبتع بعيدا  عن أطماع أخيه )العبادي
ومتكن فيما بعد أخوه هنري من التغلب عليه والسيطرة على قرمونة،  ا فيها من أموال وذخائر، وانصرف هنري عن حماربة غرانطة، 

 (.341ص ،د.ت ،دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس ،أل ا كانت من أنصار أخيه )العبادي
طيب، ويشري هذا إىل حنكته ومتسكه يف أحكامه ملا جرت عليه الدولة من قواعد وعادات اخل ابنوهذا ما كان يهدف إليه 

 وقوانني، حفاظا على ملك املسلمني من الضياع.
كما كان لقصائده وأشعاره أعظم وقع يف النفو ، ومـن ذلـك قصـيدته الـيت أنشـدها علـى مسـامع سـلطان املغـرب أيب سـامل 

 طانه حممد اخلامس وغوثه واليت مطلعها:املريين يدعوه فيها لنصرة سل

                                                           
   بت بن حممد، وتدثنا عنه ابن خلدون ننه يتصف ابلشدة والقوة واحلزم وعزمية اإلدارة ويقول عنه: أقواهلم كامال يغمراسن: هو يغمراسن بن زاين بن

لدون، على محل امللك واضطالعا ابلتدبري والرايسة شهدت له بذلك أ ره قبل امللك وبعده، وهو أحد سالطني املغرب بتلمسان، للمزيد انظر ابن خ
 .79م خلرب، ص الغري ديوان ملبتدأ أ

* م أيب محو تلمسان: وهي من أحسن مدائن املغرب ماء وهواء، وقال عنها أبو زكراي تي بن خلدون يف كتابه لبغية الرواد يف أخبار بىن عبد الواد وأاي
ومعناه جتمع، و لسنل ومعناها الشافعة األطوادل، وقال هي دار ملكهم وسط الصحراء والتل وتسمى بلغة الرببر تلمسن، وهي كلمة مركبة من لتلمل 

، ص 7ج/اثنان: أي الصحراء والتل. ويقال تلمشان: وهي مدينة عريقة يف التمدن، لذيذة اهلواء، عذبة املاء، كرمية املنبث، املقري، نفخ الطيب، 
133-134-135. 

السلطان يوسف األول إبرساله تعزية له وخيربه بتجديد م، وقام  1350بيدرو القاسي: ورث ملك قشتالة بعد وفاة أبيه ألفونسو احلادي عشر سنة  ***
، وللتعرف على معاهدات السلم اليت وقعت بني اململكتني انظر، الطوخي، مظاهر 166معاهدة سلم بني اململكتني، ابن اخلطيب، كناسة الدكان، ص 

 .287احلضارة، ص
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 سال هل لديها من اربِة ذكرُ                 
 وهل أعشب الوادي ومّن به الّزهرُ                                         

 ومنها قصدانك اي خري امللوك على النوى              
 ابــنو  ،86ص  ،2008 ،5ج،نفــح الطيــب ،)املقــري عبــدك الــدهرُ  لتنصــفنا ممــا جــىن                                     

 . (177ص ،1982وفرحات  ،307ص ،2007 ،7ج ،خلدون بنااتريخ  ،خلدون
فكان هلذه األبيات وقعا  عظيما  على مسامع سلطان املغرب وأتثر لدعوته وندائـه أميـا أتثـر، فاسـتجاب لطلبـه واسـتقبله     
 ابلرتحاب.

اخلطيـب الـيت قـام إبنشـائها هـو نفسـه، وأشـران إليهـا كمثـال يوضـح لنـا مـدى مسـامهته يف  ابنرسائل  وكانت هذه بعم من
 صنع التاريخ النصري يف مملكة غرانطة.
اخلطيب ابلفعل كانت شخصـيته هلـا كيا ـا العلمـي والفكـري والثقـايف والسياسـي والقـدرة  ابنويبدو مما سبق، إن شخصيته 

 التأليف رغم الظروف القاسية اليت حلت به، فلم حتد من حيوته وال قدرته على التأليف.الكبرية على الكتابة و 
 ابــن) لقــد كــان ابلفعــل موســوعة أدبيــة علميــة وإنشــائية ال ينافســها أحــد يف األنــدلس، فقــد ألــف مــا ينــاهز عــن ســتني كتــااب  

عم هـذه املؤلفـات يف موطنـه غرانطـة، وكتـب يف اتلف الفنون والعلوم، حيث كتب ب ( 53ص ،1،2001ج،اإلحاطة ،اخلطيب
 ( .200ص ،1974 ،بعضها األخر يف املغرب أثناء نفيه )عنان

وبعـــم هـــذه  ،ومـــا بعـــدها( 53ص ،1،2001اإلحاطـــة نـــس ،اخلطيـــب ابـــن) وقـــد ذكـــر أمســـاء مؤلفاتـــه يف كتابـــه اإلحاطـــة
 املؤلفات مطبوع ومنشور مثل:

 مؤلفاته ضمن اجملموعة التارُيية وهي:
 إلحاطة يف أخبار غرانطة.كتاب ا .1
 التاريخ اثلي يف مساجلة القدح املعلى. .2
 الكتيبة الكامنة فيمن لقيه ابألندلس من شعراء املائة الثامنة. .3
 اللمحة البدرية يف الدولة النصرية. .4
 رقم احللل يف نظم الدول. .5
 نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب. .6
 ك اإلسالم.أعمال اإلعالم فيمن بويع قبل االحتالل من ملو  .7
 طرفة العصر يف اتريخ دولة بىن نصر. .8
 اإلكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم التاج من اجلواهر. .9

 عائد الصلة، وهو ذيل كتاب صلة الصلة. .10
 اإلحاطة عن وجه اإلحاطة فيمن أمكن من اتريخ غرانطة. .11

 مؤلفاته ضمن جمموعة الرتسل واألدب واملصنفات اخلاصة.
 تاب.رتانة الكتاب وجنعة املن .12
 كناسة الدكان بعد انتقال السكان. .13
 معيار االختيار يف ذكر املشاهد والداير. .14
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 مفاخرة بني مالقة وسال. .15
 خطرة الطيف يف رحلة الشتاء والصيف. .16
 روضة التعريف ابحلب الشريف، أو كتاب اثبة. .17
 استنزال اللطف املوجود يف سري الوجود. .18
 ملقامات وجعلها يف صورة قصة بطلها )اخلليفة الرشيد(.اخلطيب على منط ا ابنرسالة يف السياسة كتبها  .19
 مثلى الطريقة يف ذم الوثيقة. .20
 رسائله يف املوسيقى. .21
 بستان الدول. .22
 اتفه من حجم، ونقطة من ا. .23
 الديوان املسمى )الصَّيب واجلهام والكهاَم(. .24
 احللل املرقومة يف اللمع املنظومة. .25
 السحر والشعر. .26
 جي  التوشيح. .27
 واللجس الزاخرة.الدرر الفاخرة  .28
 كفاش منظوم يف عروض الرجز، وأرجوزة فن السياسة. .29

 ومن مؤلفاته يف األاثر العلمية:
 عمل من طب ملن حب. .30
 أرجوزة يف الطب. .31
 رجز يف األغذية، أو أرجوزة األغذية. .32
 الوصول حلفظ الصحة يف الفصول. .33
 كتاب يف عالج السموم امسه )األرجوزة املعلومة(. .34
 وهي:وله عدة رسائل طبية  .35

 املسائل الطبية، اليوسفي يف صناعة الطب، رسالة تكوين اجلنني، كتابة البيطرة، كتاب البيزرة.
 رسالة طبية وصحية من نوع خاص عنوا ا )مقنعة السائل عن املرض اهلائل(. .36

ت لنا مصدرا اترخييا عن اتريخ وهذه تعترب جزء من مؤلفاته املتداولة واملشهورة والرائعة والغنية ابملعلومات املتنوعة اليت مثل
بىن نصر يف مملكة غرانطة واتريخ املغرب، واليت مت تدوينها يف كتابه اإلحاطة اجلزء األول، بينما بقية مؤلفاته فبعضها مل يتم نشره 

امتدت أيضا  فيبدو أن اثنة اليت أدت حبياته قد ،(202ص ،بعد، والبعم األخر يف حكم املفقود، فمنها ما أحرق معه )النباهي
إىل بعم مؤلفاته ابحلرق، واإلتالف أو اإلخفاء، فقد وجدت إحدى اطوطاته عند أحد الوراقني يف مدريد القدمية، كما قام 

 ،1963 ،م( إبعدام وإحراق أ ر املسلمني بعد سقوط غرانطة )القامسي 1511ه/  917الكردينال )ال كسيمنس( يف سنة )
 (. 345ص
 

 اخلامتة
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اخلطيب يف صناعة التاريخ النصري ابعتباره مؤرخ وجغرايف أديب وشاعر وطبيب  ابنل دراستنا لدور شخصية من خال
حيث أبرز تلك اجلوانب يف كتاابته لرسائله وقصائده وشعره ونثره ونصحه اليت قدمها مللوك املسلمني  ،وفقيه وصويف وعامل سياسي

 توصلنا إىل النتائس اآلتية : ،والنصارى
 اخلطيب نشأ يف بيئة علمية واسرة حمبة للعلم جعلت منه شخصية قيادية اترخيية هلا وز ا التارخيي بني علماء عصره . ابن إن -1
 اخلطيب خيتارها ملواصلة تعليمه وإفادة النا  منه فيما بعد . ابنإن التنوع العلمي الذي حظيت به مملكة غرانطة جعلت  -2
 ،مل حتد من نشاطه السياسي وال الكف عن الكتابة ،اخلطيب واملخاطر اليت واجهته ابنن يقوم هبا إن األعباء السياسية اليت كا -3

حىت ترك لنا نتاجا  اترخييا  ما يناهز عن الستني مؤلفا  من أتليفه هو  ،بل كانت دافعا  له جعلته يسطر األحداث التارخيية اليت مّر هبا
 نفسه .

جعلته شخصية علمية فريدة ال ينافسها منافس يف  ،اخلطيب وأتليفاته يف اتلف اجملاالت ابن إن التنوع الفكري الذي متيز به -4
 ذلك الوقت .

اخلطيب مثلت صورة واضحة عن اتريخ وجغرافية وسياسة وأدب وفن األندلس يف عصره حيث أتضح ذلك يف  ابنإن كتاابت  -5
 وك املسلمني والنصارى وغريهم .رسائله وإخوانياته ونصائحه اليت كان يقدمها لغريه من مل

ألن هذا املؤلف العظيم   ،اخلطيب ويطّلع عليها يتعرف على اتريخ هذه اململكة يف عصر بين نصر ابنإن من يقرأ مؤلفات  -6
 كتب عن اترخيها كتابة وافية وبشكل جممل .

 
 التوصيات:

بـىن نصـر يف مملكـة غرانطـة، وكانـت لـه أتليفـات  اخلطيب قام بتأليف نتاج عظيم عن اتريخ األندلس يف عهـد ابنإن املؤرخ 
 رائعة كما سبق ذكره، إال إن معظمها مل تصل إلينا، فمنها ما هو مفقود، ويرجع السبب اطوطا  فعليه:

ندعو الباحثني واثققني أن يقوموا ابلبحث والتنقيب عـن هـذه املؤلفـات إلخراجهـا للنـور لكـي تـتم االسـتفادة مـن كتـاابت هـذا -1
 ؤرخ العظيم.امل
كذلك نتمىن من كل ابحث اترخيي يبحث يف مثل هذه املواضيع أن يتعمق أكثر يف قراءهتا للكشف عن جوانب الغموض اليت -2

 ر ا مل نستطع الكشف عنها والوصول إليها.
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 :قائمة املصادر واملراجع
 : املصادرأوالً 
 عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا التلمساين:اخلطيب، لسان الدين أبو عبدهللا حممد بن  ابن

 م .2001، القاهرة، 4، حتقيق حممد عبدهللا عنان، مكتبة اخلاجني، ط 1اإلحاطة يف أخبار غرانطة، ج/
أعمال اإلعالم فيمن بويع قبـل االحـتالم مـن ملـوك اإلسـالم ومـا يتعلـق بـذلك مـن الكـالم، حتقيـق سـيد كسـروي حسـن، منشـورات 

 2003ون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، حممد على بيص
كناســة الــدكان بعــد انتقــال الســكان حــول العالقــات السياســية بــني مملكــيت غرانطــة واملغــرب يف القــرن الثــامن اهلجــري، حتقيــق حممــد  

 كمال شبانة، دار الكاتب العريب، د. ت
 نة، حتقيق إحسان عبا ، دار الثقافة، بريوت، د.تالكتيبة الكامنة فيمن لفيه من األندلس من شعراء املائة الثام

 م1970روضة التعريف ابحلب الشريف، تعليق وتقدا حممد الكتاين، دار الثقافة، بريوت، 
 د.ت. ،الدار الثقافية للنشر ،اللمعة البدرية يف الدولة النصرية، تقدا وحتقيق وتعليق حممد زينهم حممد عزب

مؤسســة  ،نشــر وحتقيــق أمحــد اتــار العبــادي ،بــن اخلطيــب يف بــالد املغــرب واألنــدلس، جمموعــة مــن رســائلهمشــاهدات لســان الــدين 
 . 1983 ،شباب اجلامعة، اإلسكندرية

 م(1631هـ / 1041امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين )ت ،املقري
 . 2008 ،لبنان ،بريوت ،5ط ،دار صادر ،حتقيق إحسان عبا  ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب
 د.ت . ،القاهرة ،وعبد احلفيظ شليب ،حتقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ،أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض

 م(1407هـ / 810أبو الوليد إمساعيل بن يوسف )ت ،األمحر ابن
 م .1982 ،القاهرة ،ار الثقافةد ،حتقيق حممد رضوان الداية ،نثري فرائد اجلمان يف نظم فحول الزمان

 هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين )ت  ،السيوطي
 د.ت . ،لبنان ،بريوت ،املكتبة العصرية ،اثقق حممد أبو الفضل إبراهيم ،بغية الوعاة

 م(1348-هـ   749الوادي آشي حممد بن جابر )
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 م.1982 ،لبنان ،بريوت ،3ط ،الغرب اإلسالميدار  ،حتقيق حممد حمفوظ ،برانمس الوادي آشي
 م( .1648هـ /  1058حاجي خليفة مصطفى بن عبد هللا )ت ،القسطنطيين

 م .1994 ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر ،كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون
 م( .1622هـ / 1038أمحد بن امحد بن عمر )ت ،التنبكيت

 م.1989 ،ليبيا ،طرابلس ،كلية الدعوة اإلسالمية  ،تقدا عبد هللا اهلرامة ،يباجنيل االبتهاج بتطريز الد
 م( .1164هـ / 560عد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا بن إدريس )ت ،االدريسي

 م .1866 ،ليدن ،حتقيق دوزي ودي خويه ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق
 م(1286ه / 685عيد املغريب )تأبو احلسن علي بن موسى بن س ،سعيد ابن

عرب يف حلي املغرب
ُ
 م .1953 ،القاهرة ،دار املعارف ،حتقيق شوقي ضيف ،امل

 م( .1160هـ / 556أبو عبد هللا حممد بن ايب بكر )ت ،الزهري
 م .1986 ،دمشق ،املعهد الفرنسي للدراسات العربية ،حممد مصباح صادق ،كتاب اجلغرافيا
 شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن احلموي الرومي البغدادي . ،يايقوت احلمو 
 م .1991 ،لبنان ،بريوت ،دار صادر ،معجم البلدان

 م(.1349هـ / 749امحد بن تي بن فضل هللا ) ،العمري
 ،تـونس ،قيـق عبـد الوهـاب)وصف أفريقيا واملغرب واألندلس أواسط القرن الثـامن للهجـرة( حت ،مسالك األبصار يف ممالك األمصار

 د.ت .
 م( . 1494هـ /  90عبداملنعم الصنهاجي ) ،احلمريي

مطبعـة جلنـة التـأليف والرتاـة  ،أ. ليفـي بروفنسـال ،حتقيـق وتعليـق ،صفة جزيرة األندلس منتخبة من الروض املعطار يف خرب األقطار
 م .1937 ،القاهرة ،والنشر

 م(.1405هـ / 808احلضرمي املغريب )ت عبد الرمحن بن حممد ،خلدون ابن
قدم  ،خلدون )املسمى العرب وديوان املبتدأ أو اخلرب يف أايم العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب ابناتريخ 

 م.2007 ،مصر ،القاهرة ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،هذه الطبعة عبادة كحيلة
 ب .عبد الوها ،منصور ابن

 م .1946 ،الرابط ،مطبعة بن خلدون ،املنتخب النفيس من شعر أيب عبد هللا بن مخيس
 :: املراجعاثنياً 

 ،لبنـان ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،دراسة حضارية ،غرانطة يف ظل بن األمحريوسف شكري . ،فرحات
 م .1982

 م .2004 ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،األمحر سلطان غرانطة ابنف األول يوسحممد كمال  ،شبانة
 م .1976 ،مؤسسة الرسالة ،أبو البقاء الرنديحممد رضوان . ،الداية
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 م .2010 ،بريوت ،الدار العربية للموسوعات ،منهس البحث األديب يف األندلسأمحد حاجم . ،الربيعي
 م .2005 ،القاهرة ،2ط ،دار املعارف ،يف اتريخ املغرب واألندلسار .أمحد ات ،العبادي

 د.ت . ،مصر ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،دراسات يف اتريخ املغرب واألندلس
 .2000 ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس

 م .1988 ،بريوت ،دار العرب اإلسالمي ،ألطباء يف األندلسالطب واحممد املغريب . ،اخلطايب
 ،اهليئــــة املصــــرية العامــــة للكتــــاب ،دولــــة اإلســــالم يف األنــــدلس ) ايــــة األنــــدلس واتريــــخ العــــرب املنتصــــرين(حممــــد عبــــد هللا . ،عنــــان

 .م2001
 م.1997 ،اإلسكندرية ،سة شباب اجلامعةمؤس ،مظاهر احلضارة يف األندلس يف عصر بين األمحرأمحد حممد . ،الطوخي

 د.ت . ،القاهرة ،17ط ،دار املعارف ،الوسيطمصطفى . ،عناين ،أمحد ،االسكندراين
دراسـة ونصـوص  ،م(1492 - 683هــ / 897-64الو ئـق السياسـية واإلداريـة يف األنـدلس واـال افريقيـا )حممد ماهر . ،محادة

 م. 1986 ،لبنان ،بريوت ،2ط ،مؤسسة الرسالة ،7ج ،من سلسلة و ئق اإلسالم
 م .1960 ،القاهرة ،دار املعارف ،يف األدب األندلسيجودت . ،الركايب
 م .1955 ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية ،تعري حسني مؤنس ،اتريخ الفكر األندلسياجنيل . ،ابلنثيا

 نشورة :اثلثاً : الدورايت والبحوث واملقاالت امل
مت الطبـــع يف  ،الشـــركة العامـــة للنشـــر والتوزيـــع واإلعـــالن ،4ج/ ،2مـــس/ ،موســـوعة هبجـــة املعرفـــة )ســـرية احلضـــارةالصـــادق . ،النيهـــوم

 . 1962 ،ليبيا ،طرابلس ،إيطاليا
 م.2005 ،بريوت ،دار يوسف ،موسوعة شعراء العصر األندلسيالعري  حممد .

 1974 ،الكويت ،وزارة اإلرشاد ،193العدد  ،جملة العريب ،عام على وفاة وزير األندلس بن اخلطيب 60 حممد عبد هللا . ،عنان
 م . 

 م .1963 ،دمشق ،38مس /  ،جملة اجملمع العلمي العريب ،عامل األندلس البكر ظافر . ،القامسي
 م .1989 ،إلسباين املغريب الثاين التارخييةحبوث امللتقى ا،من اعالم أواسط العصر الغرانطي.حممد ،بن شريفة
 عيسى سليمان دروي  . ،املعموري

جامعــــة اببــــل ابلعــــراق علــــى الــــرابط  ،املوقــــع الرمســــي لكليــــة الدراســــات القرآنيــــة ،الثقافــــة واألدب يف عهــــدي املوحــــدين وبــــين األمحــــر
(http.//quranic.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx) 

  
 
 


