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الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمػى أشػرؼ المرسػميف سػيدنا محمػد 
 كعمى آله كصحبه كسمـ أجمعيف .

 ،،، كبعد 

شهد العالـ اإلسالمي كثيرنا مف الدكؿ التي قامت عبػر عصػكرا المختمفػ  لقد 
لمكحػديف تميػز عصػر اككاف لكؿ دكل  مميزاتها كظركفها كغاياتها المتنكع   ، كلقػد 

حيػػػث بسػػػطكا خاصػػػ  ،   يح ػػػار بظػػػركؼ سياسػػػي  كأك ػػػاع لمغرب كاألنػػػدلس بػػػا
سػػمطانهـ فػػي بػػالد المغػػرب كاألنػػدلس ، كشػػهد عصػػررـ كثيػػر مػػف الحػػركب كالفػػتف 
مكانػاتهـ فيهػا ،  كالقالقؿ السياسي  التي استطاع حكامها األكائؿ أف يثبتكا قػدراتهـ كام

النظير في شػتى الميػاديف ،  الحرك  الفكري  كنشطت نشاطنا منقطعفيها ازدررت كما 
المؤسسػػات التعميميػػ  التػػػي تنكعػػت إلػػى مػػدارس ككتاتيػػب كأربطػػػ   مػػف حيػػث كثػػرة

ا يكافؽ النهج العقائػدم بتنشئ  جيؿ كجهكا  اـ خمفائهاكارتم كمساجد ، تكجيهنا خاصن
، لمدكلػػ  ، كمػػا كثػػرت المؤلفػػات فػػي مختمػػؼ الميػػاديف العقميػػ  كالنقميػػ   كثػػرة مذرمػػ  

 بعيدة المدل. كنه ت نه  
 ككاف لممؤرخيف دكر مهـ في تغطي  تمؾ األحداث المتنكع  فػي ذلػؾ العصػر 

ذلػؾ المػؤرخ المغمػكر رخ كاألديػب عبػد الكاحػد المراكشػي المػؤ المػؤرخيف  كمف رؤالء
الذم لـ يتػرجـ لػه المؤرخػكف عمػى الػرغـ مػف نقمهػـ عنػه كمعػرفتهـ بػه ، كقػد كتػب 

 خػارج بػالد المغػرب كاألنػدلس  كغطػى  "مغػربالمعجب فػي تمخػيص أخبػار ال" كتابه 
ؿ ، كقػدـ ػفي إيجاز غير مخػ  يفأحداث مائ  كست  أعكاـ مف عمر دكل  المكحدفيه 
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بػف زيػاد بفػت  الها بمقدم  مكجزة شممت أحداث المغػرب كاألنػدلس منػذ قيػاـ طػارؽ 
حتى نهاي  عصر المرابطيف ، كرك بذلؾ يسير عمى نهج كثير مػف مػؤرخي  األندلس

مغػرب كاألنػػدلس الػذم أنصػػب جػؿ ارتمػػامهـ عمػى التػػكاريم المحميػ  ، مجسػػدنا فػػي ال
 تتغنى بالمآثر كالمناقب الخاص  باإلقميـ كأرمه .كانت ذلؾ النزع  القكمي  التي 

يتػػكفر فيهػػا العمػػؽ دراسػػ  منهجيػػه كحيػػث إف رػػذا الكتػػاب لػػـ يسػػبؽ دراسػػته 
اسػػتي ، كقػػد  جعمػػت عنكانػػه ؛ كقػػع اختيػػارم عميػػه ليكػػكف مك ػػكعنا لدر كاالسػػتيعاب 

 كالتالي:
 ػثذ الْاحذ ادلزاكشٖ ّهٌِعَ الرارخيٖ يف كراتَ ادلؼعة يف ذلخ٘ص أخثار ادلغزب" "

 بخالؼ المقدم  كالخاتم   . فصكؿكقسمت الدراس  إلى خمس  
نبػذة مػكجزة عػف المك ػكع كأسػباب اختيػارا ، كنبػذة عػف  ادلقذهحتناكلت فػي 

 كيفي  تقسيـ فصكؿ البحث .
لمحػديث عػػف شخصػي  المؤلػؼ فتحػػدثت عػف مالمػػ   الفصللا الّ خصصػت ك 

كعالقاتػه  ،كرحمتػه إلػى األنػدلس  ،كنشأته كمكلدا  ،عصرا ، كاسمه كنسبه ككنيته 
، ، كالبمػػػداف التػػػي دخمهػػػاخػػػارج المغػػػرب كاألنػػػدلس  رجرتػػػهك  ،بالمكحػػػديف كغيػػػررـ 
 كمؤلفاته ، ككفاته.

السػػمات العامػػ  فػػي كتػػاب فقػػد خصصػػته لمحػػديث عػػف  الفصللا الصللاًٖ أمػػا
تحدثت فيه عف سػبب تػأليؼ الكتػاب كخطتػه ف ، في تمخيص أخبار المغرب  المعجب

 . كأسمكب المؤلؼ في الكتاب ،في الكتاب  العام  كخصائص الكتاب  التاريخي 
فخصصته لمحديث عف الحكادث كالتراجـ  ، فتناكلػت أنػكاع   الفصا الصالس أما

كاقتصادي  كثقافيػ  كعت إلى حكادث سياسي  كاجتماعي  كالتي تنالحكادث في الكتاب 
كعناصػررا كالتػي تنكعػت إلػى عناصػر ، كما تناكلت التػراجـ  كعمراني  كديني كفكري  

 .عام  شممت كؿ المترجـ لهـ ، عناصر خاص  بالكالة كالحكاـ
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فخصصته لمحديث عػف مػكارد المراكشػي فػي كتػاب المعجػب   الفصا الزاتغ أما
سابق  ، كرسائؿ  كخطكط  ثػـ  ؤلفاتارد المكتكب  ، كالتي تنكعت إلى مكتناكلت المك 

المشافه  ، كالمشارك  كالمشاردة ، مع اإلشارة المكارد غير المكتكب  ، كالتي شممت 
 إلى منهجه في النقؿ عف تمؾ المكارد.

فخصصته لمحػديث عػف النقػد التػاريخي فػي كتػاب  كاألخيرالفصا اخلاهس أما 
كالتي تنكعت إلػى نػكعيف : نقػد الشخصػيات المتػرجـ  ،أنكاع النقد  فذكرت ،المعجب 

  ، اسػتخداـ عبػد الكاحػد المراكشػي لمشػعر فػي النقػدلها ، ثـ نقد الحكادث ، كتناكلػت 
 د .ػثـ تحدثت عف عبد الكاحد المراكشي بيف التعصب كاإلنصاؼ في النق

 فهي تمخيص ألرـ معطيات البحث كنتائجه . اخلامتح أما
طمب دراس  رذا المك كع اإلفادة مف عدد مػف المصػادر كفػي مقػدمتها كقد ت

كنشػر  تحقيػؽ / محمػد سػعيد العريػاف كتاب " المعجب في تمخيص أخبػار المغػرب " 
 ، ـُّٔٗ عػػاـالمجمػػس األعمػػى لمشػػؤكف اإلسػػالمي  بالجمهكريػػ  العربيػػ  المتحػػدة 
عمػػى غيررػػا مػػف كرػػي النسػػخ  التػػي تػػـ إثباتهػػا فػػي رػػكامش الكتػػاب ، كمػػا اعتمػػدت 

ـ ،  ُُٖٖالنسػػخ  التػػي حققهػػا المستشػػرؽ دكزم كطبعػػت فػػي ليػػدف  :النسػػم مثػػؿ
ككذلؾ النسخ  التي شرحها كاعتنى بها صالح الديف الهػكارم ، كطبعػت فػي المكتبػ  

حػػالؿ النسػػخ  ََِٔببيػػركت سػن  العصػري   ـ ، مػػع عػػدـ إثباتهمػا فػػي الهػامش  كام
 مش .التي حققها محمد سعيد العرياف في الها

كمف المصادر التي اعتمدت عميها كتاب " البياف المغرب في أخبار األندلس 
الخػػػاص بدكلػػػ  قسػػػـ ال حيػػػث اعتمػػػدت عمػػػى كالمغػػػرب " البػػػف عػػػذارم المراكشػػػي ،

كطبػػع محمػد إبػػراريـ الكتػاني كآخػريف   كالمطبػكع فػي مجمػػد كاحػد بتحقيػؽالمكحػديف 
فػي الجػزء الػذم خصصػته  هاعتمػدت عميػك ،  ـُٖٓٗبيػركت بدار الغرب اإلسالمي ب

  .لمتعريؼ بدكل  المكحديف
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إحسػاف  بتحقيػؽ" البػف خمكػاف  كفيػات األعيػاف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف ككتاب "
عميػه فػي تػراجـ بعػض  اعتمػدتك  ، ـُْٗٗ دار صػادر ببيػركتكالذم طبع بػعباس 

 .الشخصيات التي كردت في الدراس  
الػدار كالػذم طبعتػه ، يػدم لمحمجذكة المقتبس مف ذكر كالة األندلس ككتاب 

، كاعتمػػػدت عميػػػه فػػػي تػػػراجـ بعػػػض  ـُٔٔٗالقػػػاررة بالمصػػػري  لمتػػػأليؼ كالنشػػػر 
الشخصػػيات ككػػذلؾ فػػي فػػص المػػكارد حيػػث إنػػه كػػاف مػػف أرػػـ مػػكارد عبػػد الكاحػػد 

 المراكشي في الكتاب.
فهنػاؾ مصػادر أخػرل مهمػ  اعتمػدت عميهػا  ،كباإل اف  إلى تمػؾ المصػادر 

 سع المجاؿ لذكررا .في رذا البحث ال يت
أما المراجع العربي  كالمترجمػ  فقػد أفػادتني كثيػرا فػي رػذا البحػث كبػاألخص 

كتػػاب عمػػػـ التػػاريم عنػػػد المسػػػمميف  الكتػػب التػػػي تناكلػػت منػػػارج المػػؤرخيف مثػػػؿ :
كمعجػـ المػػؤلفيف  مسػيد عبػد العزيػز سػالـ لخػكف العػرب كالتػاريم كالمؤر  اؿ ، ثػلركزن

كقد قمت في ،   لعارفيف إلسماعيؿ باشا البغدادم كغيررـلعمر ر ا كحال  ، كردي  ا
 ممصادر كالمراجع .ك ع قائم  لنهاي  البحث ب

كصػػمى اهلل كسػػمـ كبػػارؾ عمػػى خيػػر خمقػػه محمػػد بػػف عبػػد اهلل ، كعمػػى آلػػه 
 .كثيرا كصحبه كسمـ تسميما 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .
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 الفصا الّ 

 ػثذ الْاحذ ادلزاكشٖ
 ه  ػصزٍهال

 دعػػكتهـ بػػدأت الػػذيف المكحػػديف دكلػػ  ظػػؿ فػػي المراكشػػي الكاحػػد عبػػد عػػاش
 منطق  جبؿ السكس في أقصى المغرب في  (ُ) تكمرت بف اهلل عبد بف محمد يد عمى
 ( ـُُُِرػػ/ُٓٓ) سػن  فػيظهر في صكرة آمر بػالمعركؼ نػااو عػف المنكػر حيث 

 إلػى يتصؿ نسبه كأف المنتظر مالمهد أنه مدعينا ، التكحيد مذرب إلى دعكته أعمفك 
 اجتمػػاع فػػي بػػال  أثػػر األمػػر لهػػذا كػػاف قػػدك  – عنهمػػا اهلل ر ػػي – عمػػي بػػف الحسػػف
 .(ِ)كمبايعته حكله كالتفافهـ عميه الناس

                                           

            دعػػػكة صػػػاحب الهرغػػػي، بالمهػػػدم المنعػػػكت تػػػكمرت، بػػػف اهلل عبػػػد بػػػف محمػػػد اهلل عبػػػدأبك  (ُ)
 اهلل ر ػي طالػب أبػي بػف عمػي بػف الحسػف إلػى ينتسػب ككػاف بػالمغرب عمػي بػف المػؤمف عبد

 فػي المشػرؽ إلػى رحػؿ ثػـ رنػاؾ كنشػأ المغرب، بالد أقصى في السكس جبؿ مف ،كرك عنهما
 عمػـ مػف قسػطنا كنػاؿ ، قميمػ  ةمػد بمكػ  كأقػاـ كحػج ، العػراؽ إلػى فػانتهى لمعمـ، طالبان  شبيبته
 سػن  تػكفي ،خمكقػان  متقشػفان  ناسػكان  كرعػان  ككاف ، كالديف الفقه كأصكؿ النبكم كالحديث الشريع 

 إحسػػاف تحقيػػؽ/ ، الزمػػاف أبنػػاء كأنبػػاء األعيػػاف كفيػػات : خمكػػاف ابػػف (. ـُُِٗرػػػ/ِْٓ)
 .ٓٓ – ْٓ ص ٓ جػ  ـُْٗٗ  بيركت صادر دار ، عباس

 العريػػاف سػػعيد دػمحمػػ / تحقيػؽ المغػػرب أخبػػار تمخػػيص فػي المعجػػب : المراكشػػي الكاحػػد دػعبػ (ِ)
 -ِْٓ ص ـُّٔٗ دةػالمتحػػػ العربيػػػ  بالجمهكريػػػ   ػاإلسالميػػػ ؤكفػلمشػػػ ىػاألعمػػػ سػالمجمػػػ
ِْٕ. 
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 ، (ُ)المكحػديف أيطمػؽ عمػى أتباعػهلقبػه أنصػارا بالمهػدم ك  بيعتػهكلما كممػت 
 عميػه رى كأم ػ (ـُُِّ/رػػُٕٓ) سػن  فػي (ِ) المصػامدة مػف جيشنا جهز أف يمبث كلـ
 بػه التقػكا الػذيف المػرابطيف لمحاربػ  (ْ)مػراكش إلػى كاتجػه ،(ّ)عمػي بػفا المؤمف عبد

 فػي كاسػتمر ييػأس لػـ كلكنػه ، هجيشػ مػف كبيػر عػدد فيهػا ؿًتػقي  كبيرة رزيم  كرزمكا
اسػتطاع أف يبسػط  حتػى ؛ ثالث  أعػكاـ لمدة كغيررا مراكش نكاحي عمى الغارات شف

  (ُ) ـ(ُُِٗرػػ/ِْٓ) سػن  فػي تػكفي أف إلػى (ٓ) ق  السكس كمهاسمطانه عمى منط

                                           

 الشػأف ذكم مػف عاصػررـ كمػف كالبربػر العػرب تػاريم فػي كالخبػر المبتػدأ ديػكاف : خمػدكف ابف (ُ)
 – بيػركت الفكػر دار ، شػحادة خميػؿ / كفهرسػ   ػبط ، خمدكف ابف بتاريم المعركؼ ، األكبر
 األنػػػدلس فػػػي اإلسػػػالـ دكلػػػ  : عنػػػاف اهلل عبػػػد محمػػػد ، َّْ  ص ٔ جػػػػ ، ـَََِ  لبنػػػاف
 الٌدكل  كبدىاي  الميرابطيف عٍصر األكؿ القٍسـ كاألندلس المغرب في كالمكحديف المرابطيف )عصر

 .ُٕٓ ص  ّ جػ  ـَُٗٗ - رػ ُُُْ القاررة ، الخانجي مكتب  ، المكٌحدي (
ػا عنكاننػا المراكشػي كاحػدال عبػد عقػد كقػد المكحػديف دكلػ  مػنهـ تككنػت التي القبائؿ كرـ (ِ)  خاصن

 ككدمكيػ  ، كتينمػؿ ، كرنتاتػ  ، كررغػ  ، كغمػارة ، برغكاط  قبائؿ : كمنهـ ، المكحديف لقبائؿ
 ، مػػاكر كبنػػك ، كأزكيػػت كأمػػاديف ،كحاحػػ  كدكالػػ  ، كرزيػػرة ، كركراكػػ  ، ككريكػػ  ، كجنفيسػػ 
يالنػػ   ابػػػف ، ِْْ ، ِّْ ص المغػػرب أخبػػار تمخػػيص فػػػي المعجػػب : أنظػػر . كغيػػررـ ، كام
 .ََّ -ِٕٓ ص ٔ جػ السابؽ المصدر : خمدكف

 مػدة ككانػت (ـُُّٔ رػػ/ٖٓٓ) سػن  تػكفي الكػكمي القيسػي عمي بف المؤمف عبد محمد أبك (ّ)
  .ُِْ -ِّٕ ص ّ جػ األعياف كفيات : خمكاف ابف . كأشهرنا عامنا كثالثيف ثالثنا كاليته

 البي ػاء الػدار بعػد المغربيػ  المممكػ  في مدين  رأكب ثالث اآلف كري ، القديم  البالد عاصم  (ْ)
 . البي ػاء الػدار مػف الجنػكب إلػى المداريػ  السػهكب منطقػ  عند ،  المغرب كسط في كالرباط
 ص ـُّٗٗ بيػركت – العربػي الفكر دار ، كاإلسالمي  العربي  المدف مكسكع  : شامي يحيى
ُّٖ ، ُْٖ.  

 .َُٖ ص  ّ جػ  السابؽ المرجع عناف: اهلل عبد محمد (ٓ)
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َُّٔ 

 لػه حصػؿ كمػا ، عمػي بػفا المػؤمف لعبػد بخالفتػه أكصى قد تكمرت بف محمد كاف ك
 .(ِ)  ػقميم بأياـو  كفاته قبؿ المكحديف بيع  عمى

 ، المػػؤمنيف أميػػر بالخميفػػ  تمقػػب بػػاألمر عمػػي بػػف المػػؤمف عبػػد قػػاـ كلمػػا 
الجهػػاد  ثػػـ عػػـز عمػػى اسػػتئناؼ ، يػػنظـ شػػئكف المكحػػديف ق ػػى زرػػاء عػػاـ كنصػػؼك 

 الدكلػػ  مصػػاعب تفػػاقـ مػػف مسػػتفيدنا (ّ)أعػػداء الدكلػػ  المكحديػػ  المػػرابطيف لمقاتمػػ  
 جػيش بإرسػاؿ يسػارع لػـ ذلػؾ رغػـك  ،(ْ)الػبالد مػف العديػد عمػى فاستكلى ، المرابطي 

 اإلجهػاز مػف ينتهػي أف ف ػؿ بػؿ ، المػرابطيف عمػى الثػكرة مسػتهؿ فػي األندلس إلى
 كمقتػؿ ، (ٓ)كرػراف فػي المػرابطيف عمػى المكحػديف انتصار أف إذ ، المغرب في عميهـ
  ،نهائينػا يهـعمػ الق ػاء تػـ قػد أنػه يعنػي يكػف لػـ  (ٔ)عمي بف تاشفيف المرابطيف أمير

                                                                                                           

              كذكػػػر ،ِِٔ -ِٗٓ ص  المغػػػرب أخبػػػار تمخػػػيص فػػػي المعجػػػب : المراكشػػػي الكاحػػػد عبػػػد (ُ)
  .َّْ ص  ٔ جػ  خمدكف ابف تاريم ، ـ(ُُِٕرػ/ِِٓ) سن  في تكفي أنه خمدكف ابف

 .ِّٔ، ِِٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 .ِِٓ ص  ّ جػ األندلس في اإلسالـ دكل  عناف: هللا عبد محمد  (ّ)
 المغػرب البيػاف : المراكشػي عػذارم ابػف ،َِٕ ص  السػابؽ المصػدر : المراكشي الكاحد عبد (ْ)

 دار ، كآخػريف الكتػاني إبػراريـ محمػد ؽ/يػتحق ، المكحػديف قسـ ، كالمغرب األندلس أخبار في
 .ِٕ - ِّ ص  ـُٖٓٗ لبناف – بيركت ، اإلسالمي الغرب

 الجنػػكب عمػػى تقػػع ، الجزائػػرم الغػػرب كعاصػػم  ، العاصػم  بعػػد الجزائػػر فػػي مدينػػ  أكبػػر ثػاني (ٓ)
 العربيػػػ  المػػػدف مكسػػػكع  : شػػػامي يحيػػػى . المتكسػػػط البحػػػر سػػػاحؿ عمػػػى لمجزائػػػر الغربػػػي

 .ُٕٔ ص  كاإلسالمي 
 ،المغػرب حبصػا ، المعػز أبػك الممتػكني، الصػنهاجي تاشػفيف بػف يكسؼ بف عمي بف تاشفيف (ٔ)

                 ـ(ُُْْرػػػػػػ/ّٗٓ) سػػػػػن  فػػػػػي كقتػػػػػؿ ـ(ُُِْرػػػػػػ/ّٕٓ) سػػػػػن  أبيػػػػػه مػػػػػكت بعػػػػػد تػػػػػكلى
 ِ جػػ  ـُٖٓٗ القػاررة – المعارؼ دار ، مؤنس حسيف تحقيؽ/ ، السيراء الحم  : األبار فػاب

            عمػػػػػػر / تحقيػػػػػػؽ ، كاألعػػػػػالـ المشػػػػػػارير ككفيػػػػػػات اإلسػػػػػالـ تػػػػػػاريم : الػػػػػذربي ،ُْٗ ص
  .ْٕٗ – ْْٗ ص  ّٔ جػ ـُّٗٗ بيركت – العربي الكتاب دار ، تدمرم السالـ عبد
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َِّٔ 

 لػذا ؛ بعػد تسػقط لػـ كالعاصػم  ، هـييػدأ في تزاؿ ما المغرب مدف مف كثير كانت فقد
 (ُ)فػػاس فػػي المكجػػكدة المػػرابطيف قػػكات عمػػى أكالن  زًهػػجٍ يي  أف المػػؤمف عبػػد عمػػى كػػاف

 فػي يػدا فػي تػسقطػ كالتػي ، العاصػم  مػراكش إلػى يتجػه ذلػؾ بعػد ثػـ ، (ِ)كمكناس
ػا عشر كثاني  أشهر تسع  داـ حصار بعد (ّ)ـ(ُُْٕرػ/ُْٓ) سن  شكاؿ ُٖ  يكمن
 مػػف كثيػػر ممكهػـ فػػي فػػدخؿ نفسػها، السػػن  فػي األنػػدلس إلػػى المكحػدكف عبػػر كمػا ،

 .(ْ) األندلس جزيرة مدف

 باتجػػاا شػرقنا متكسػػعل التحػرؾ فػي بػػدأ ـ(ُُُٓ رػػ/ْٔٓ) سػػن  أكاخػر كفػي
 كمػػا (ٔ) جايػػ بي  عمػػى فاسػػتكلى ، ك ػػعؼ تراجػػع فػػي أمررػػا ككػػاف (ٓ)حمػػاد بنػػي إمػػارة

                                           

 عميها كتكالى المرينييف مع ازدراررا أكج بمغت تاريخي  مدين  كري ، الكبيرة المغربي  المممك  مدف مف (ُ)
 .ُِٖ- ُِٔ ص  العربي  المدف مكسكع  : شامي يحيى . كالكطاسيكف السعديكف

 ص  السػابؽ المرجع : شامي .يحيى كفاس الرباط بيف الطريؽ منتصؼ في كاقع  كبيرة مغربي  مدين  (ِ)
ُِٗ ، َِِ. 

 عبػد متعصػ ، ّٕ ، ِٓ، َّ - ِٕ ص ( المكحديف قسـ ) المغرب البياف : المراكشي عذارم ابف (ّ)
 الغػرب دار  الثػاني الطكائػؼ عصػر المكحػديف كمسػتهؿ المػرابطيف نهايػ  في األندلس دندش: المطيؼ

 .َُّ ص  ـُٖٖٗ بيركت -  اإلسالمي
 :المراكشي عذارم ابف ،ِِٖ ، ُِٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)

 ص ٔ جػػ خمػدكف ابػف تػاريم : فخمدك ابف ، ِْ-َْ ،  ّٕ-ِٓ ص  السابؽ المصدر :المراكشي
ُِّ- ُّٓ. 

 ، الصػنهاجي المنتصػر بػف المنصػكر بػف العزيػز عبد بف يحيى مممك  أنها المراكشي: الكاحد عبد ذكر (ٓ)
 لمتكنػه كبػيف بينػه الحد رك المك ع كرذا ، بسيكسيرات يعرؼ مك ع إلى كأعمالها بجاي  يممؾ ككاف
 رػػ َْٓ) سػن  شػهكر في كاف حماد بني مممك  باتجاا عمي بف المؤمف عبد تحرؾ بداي  أف ذكر كما
 .ِٕٔ – ِِٕ ص السابؽ المصدر ـ(ُُْٔ/

 .ُٔ ص السابؽ المرجع : شامي يحيى المتكسط. األبيض البحر ساحؿ عمى جزائري  مدين  (ٔ)
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َّّٔ 

 (ُ)عنابػػ  عمػػى اسػػتكلى ذلػػؾ بعػػد ثػػـ مزغنػػ  بنػػي جزائػػر عمػػى طريقػػه فػػي اسػػتكلى
  ػإفريقيػػ إلػػى هػتكجػػ (ـُُٗٓ/ رػػػْٓٓ) سػػن  كفػػي ، (ّ) سػػطيؼ ثػػـ (ِ)كقسػػنطين 
 فػمػػ بهػػا كػػاف مػػف استسػػمـ حتػػى (ْ) المهديػػ  كحاصػػر فأخ ػػعها كبحػػرنا، بػػرنا )تػػكنس(

ا صقمييفال  جناحػه مف العربي المغرب بالد كحد كبذلؾ ـ(َُُٔ/رػٓٓٓ) سن  صمحن
 .(ٓ) الكبرل اإلسالمي العالـ عكاصـ مف مراكش العاصم  كأصبحت ، الغربي

كخمفػػه عمػػى الحكػػـ ابنػػه  عبػػد المػػؤمف بػػف عمػػيرػػػ( تػػكفي ٖٓٓفػػي سػػن  )ك 
الػػذم سػػار عمػػى سػػيرة كالػػدا كاسػػتطاع أف يخ ػػع  (ٔ) الممقػػب بػػأبي يعقػػكب يكسػػؼ 

باقي األندلس لسمطانه حيث عبر إلى األندلس مظهرنا قصد الرـك كمبطننا إتماـ تممؾ 

                                           

 مكسػػكع  شػػامي: يحيػػى . التكنسػػي  الجزائريػػ  الحػػدكد مػػف جػػدنا قريبػػ  كرػػي ، سػػاحمي  جزائريػػ  مدينػػ  (ُ)
 .ُٓٔ ص  كاإلسالمي  العربي  مدفال

 المرجػع : شامي يحيى ، األطمس جباؿ مف بالقرب تقع ، ككرراف العاصم  بعد الجزائر مدف أكبر ثالث (ِ)
 .ُٕٔ ،ُٔٔ ص نفسه

 نفسه المرجع : شامي يحيى ، البالد مف الشرقي الشماؿ في يؼسط كالي  مركز كري ، جزائري  مدين  (ّ)
 .ُْٔ ص

 تاريخيػػ  مدينػ  كرػي ، تػكنس مػف الشػرؽ إلػى المتكسػػط البحػر سػاحؿ عمػى قبكديػ  رأس شػمالي تقػع (ْ)
 الصػادؽ. جعفػر بف األكبر سماعيؿإ بف محمد بف الثاني إسماعيؿ بف أحمد المهدم إلى تنسب قديم 
 .ُٕٓ ص نفسه المرجع : شامي يحيى

 عػذارم ابػف ،ََّ – ِٖٗ ص  المغػرب أخبػار تمخػيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
  ، ْٔ ، ّٔ ، ِٔ ،ْٕ – ْٓ ص   المكحػػديف قسػػـ ، المغػػرب البيػػاف : المراكشػػي عػػذارم
 .ِٖٗ-ِٖٗ ص ّ جػ األندلس في اإلسالـ دكل  : عناف اهلل عبد محمد

 : المراكشػػػي عػػػذارم ابػػػف ،َّٖ – َّٔ ص  السػػػابؽ المصػػػدر : المراكشػػػي الكاحػػػد عبػػػد (ٔ)
 أبػك كرػك ، ُّٗ ص ٔ جػػ خمدكف ابف اريمت : خمدكف ابف ،ّٖ ،ٕٗ ص  السابؽ المصدر
 السػابع فػي كفاته كانتك  ، الككمي القيسي عمي بف المؤمف عبد محمد أبي بف يكسؼ يعقكب

 .ُّٖ -َُّ ص ٕ جػ األعياف كفيات : خمكاف ابف ـ(ُُْٖرػ/َٖٓ) سن  رجب مف
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َّْٔ 

سػتمر رنػاؾ حتػى أخ ػع األنػدلس كا األندلس كاالسػتيالء عمػى ممػؾ ابػف مػردنيش ،
 .(ِ)كما استطاع أف يفت  الكثير مف بمداف المغرب  (ُ)لسمطانه 

 الممقػػػب يعقػػكبخمفػػه ابنػػه ( ّ)ـ (ُُْٖرػػػ/َٖٓيكسػػؼ سػػن ) كبعػػد كفػػاة
، كعندما تكلى كانت أطماع النصارل فػي األنػدلس قػد زادت ، باإل ػاف   (ْ)المنصكر

كيفيػ  يفكػر ثػـ أخػذ ،  (ٓ)ثكرات تمؾ الستطاع أف يخمد اإلى قياـ ثكرات بني غاني  ف
عػادة الك ػع إلػى مػا كػاف عميػه استرداد ريب  الدكلػ  ك  ، ككقػؼ أطمػاع النصػارل (ٔ)ام
، كمػػف رنػػاؾ شػػف عمػػيهـ  (ٖ) ؛ لػػذا نػػراا يتجػػه إلػػى أشػػبيمي  (ٕ)فػػي بػػالد األنػػدلس 

بكاممهػػا الغػػزكات كانتصػػر عمػػيهـ فػػي أكثػػر مػػف مػػرة، كاسػػتطاع أف يحػػرر المنطقػػ  
، ثػػـ تػػال ذلػػؾ تمػػؾ المكاجهػػ  الحاسػػم  مػػع  (ٗ)كيسػػترد أمػػالؾ المسػػمميف مػػف جديػػد

                                           

 عػذارم ابػف ، ِّْ- ُِّ ص  المغػرب أخبػار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 ابػػف تػػاريم : خمػػدكف ابػػف ،  ُِْ،ُُْ ص   المكحػػديف قسػػـ ، المغػػرب البيػػاف : المراكشػػي
 . ِِّ ، ُِّ ص ٔ جػ خمدكف

  .ُّْ - َُْ ص   السابؽ المصدر : المراكشي عذارم ابف (ِ)
  .َُٕ ،ُْٔ ص  نفسه المصدر (ّ)
 سػن  فػي كلػد ، كميالكػ القيسػي عمػي، بػف المػؤمف عبد محمد أبي بف يكسؼ أبي بف يعقكب (ْ)

 ٕ جػػ األعيػاف كفيػات : خمكػاف ابف (. ـُُٗٗرػ/ٓٗٓ) سن  في كتكفي ( ـُُٗٓرػ/ْٓٓ)
  .ُٗ-ّ ص

 .ّْٖ -ِّْ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
  .ُٖٗ-َُٗ ص   السابؽ المصدر : المراكشي عذارم ابف (ٔ)
  .َِِ ،َُِ ص   نفسه المصدر (ٕ)
 أي ػا، حمص تسمى منها أعظـ باألندلس كليس عظيم  كبيرة مدين  أنها : ياقكت عنها ذكر (ٖ)

 "قرطبػ  خربػت بهػا كلمقػامهـ عٌبػاد، بنػك كػاف كبهػا ، كسػريرا األندلس ممؾ قاعدة كبها أي ا،
 .ُٓٗ ص ُ جػ  ـُٓٗٗ بيركت – صادر دار ، البمداف معجـ

  .َِٕ -َِّ ص   المكحديف قسـ ، المغرب البياف : المراكشي عذارم ابف (ٗ)
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َّٔٓ 

أف ينتصػر عميػه  ، حيث استطاع الخميف  يعقػكب بػف يكسػؼممؾ قشتال   (1)ألفكنسك
 .(ِ)في المكقع  الشهيرة المعركف  بمكقع  األرؾ 

اصػر الممقػب بالنمحمػد د اسػتخمؼ ابنػه ػقػ بػف يكسػؼ كبػيعقػالخميف  اف ػكك 
( ك ػع الناصػر ـُُٗٗرػػ/ٓٗٓسػن  ) مكته المفاجئلكف  ، قبؿ كفاته (ّ)لديف اهلل 

فحػدثت فػي عهػدا ،  (ْ)سػبع  عشػر سػن  كأشػهر ا، كعمر سٌدة الحكـ لديف اهلل عمى 
بعػػض التطػػكرات السياسػػي  كالعسػػكري  ؛ حيػػث جهػػز جيشنػػا لمق ػػاء عمػػى ثػػكرة بنػػي 

كرغػـ شػغاؿ المكحػديف بحػركب الػرـك ، غاني  الػذيف كػانكا قػد اسػتفحؿ أمػررـ أيػاـ ان
كمػا تهـ ، تمكف بعد ذلؾ مػف الق ػاء عمػى ثػكر  إال أنه مف بني غاني  انهزاـ الجيش

ا  -استطاع  كيفػت   (ٓ) أف يق ي عمى الثكرات األخػرل التػي قامػت فػي عهػدا –أي ن
 .(ٔ)بعض المدف التي كانت في أيدم الرـك 

  

                                           

 تمخػيص فػي المعجػب " قشػتاؿ " قشػتال  كيسػمي ،  األدفػنش : المراكشػي الكاحػد عبػد يسميه (ُ)
 .ََْ ص  المغرب أخبار

  المكحػديف( قسػـ ) المغػرب البيافالمراكشػي: عػذارم ابػف ، َّٔ -ّٖٓ ص  نفسػه المصدر (ِ)
 ُِٔ ،ُٓٓ ص

 ـ(َُُٖ/ رػػػٕٔٓ) سػػن  دكلػػ ، المػػؤمف عبػػد بػػف يكسػػؼ بػػف يعقػػكب بػػف محمػػد اهلل أبكعبػػد (ّ)
 .ّٖٔ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد ، ـ(ُُِّرػ/َُٔ) سن  كتكفي

  . نفسها كالصفح  نفسه المصدر (ْ)
 .ّٖٗ -ّّٗ ص  نفسه المصدر (ٓ)
 .ّٗٗ ، ّٕٗ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
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َّٔٔ 

هزيم  قاسي  باألندلس في مكقع  فيجع المكحدكف ب الناصر محمد كفي عهد
التػػي راح عمػػى يػػد ألفكنسػػك ممػػؾ قشػػتال  ، تمػػؾ  (ـُُِِرػػػ/  َٗٔالعقػػاب سػػن  )

( ُ)بػف يكسػؼ اف ، رغػـ ثبػات الناصػر محمػد ػد المكحديػػف جنػر مػدد كبيػا عػ حيته

كتػػػػكفى فػػػػي سػػػػن   كأيصػػػػيب بػػػػالمرضإلػػػػى مػػػػراكش الخميفػػػػ   عػػػػاد كبعػػػػد المكقعػػػػ  
،  ء العظاـ في دكل  المكحػديفآخر الخمفا محمد الناصر كاف، ك   ـ(ُُِّ/رػَُٔ)

االنهيػار بػدأ عصػر  فمف بعػدا (ِ) فنهاي  عصر القكة لدكل  المكحدي حيث يعد مكته
،  ـ(ُُِّ/رػػػَُٔ)سػػن   (ّ)تػػكلى حكػػـ الػػبالد أبػػك يعقػػكب يكسػػؼ عنػػدماكال ػػعؼ 

 كل  المكحديفدمرحم  مف الفك ى كالصراع بيف أفراد بالد منذ ذلؾ التاريم دخمت الك 
 فػيف الن عف انػدالع الثػكرات  ( ْ)ال عاؼ  خمفاءالتي تكالى عمى حكمها عدد مف ال
                                           

 .َّْ -َُْ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي عبدالكاحد (ُ)
 معػالـ : مػؤنس حسيف ، ْٖٔ ص   المكحديف قسـ ، المغرب البياف : المراكشي عذارم فاب (ِ)

 .ِّّ ص ـَََِ القاررة - الرشاد دار ، كاألندلس المغرب تاريم
 ـ(ُُٖٗرػػ/ْٗٓ) سػن  كلػد ، بػاهلل بالمستنصػر كتمقػب يعقػكب، األميػر بف محمد بف يكسؼ (ّ)

 .ُٔ ، ُٓ ص ٕ جػ األعياف كفيات : خمكاف ابف ـ(ُِِّ/ رػَِٔ) سن  كتكفي
 العػادؿ هللا عبػد محمد ـ(،أبكُِِْ-ُِِّ/رػُِٔ -َِٔ) المخمكع الكاحد عبد محمد أبك (ْ)

 /رػػػػػػِٔٔٔ-ِْٔ) بػػػػػاهلل المعتصػػػػػـ يحيػػػػػى ، ـ(ُِِٕ -ُِِْ/رػػػػػػِْٔ-ُِٔ) العػػػػػادؿ
 ُِِٗ /رػػَّٔ-ِٔٔ) المنصكر يعقكب ابف إدريس العالء أبك المأمكف ـ(ُِِٗ-ُِِٕ

 ـ(ُِِْ -ُِّّ /رػػَْٔ- َّٔ) المػأمكف بػف الرشػيد دالكاحدعب محمد أبك ـ(ُِّّ -
 أبػػك        ـ(ُِْٖ -ُِِْ/رػػػْٔٔ - َْٔ) بػػاهلل المقتػػدر السػػعيد عمػػي الحسػػف أبػػك ،

 الثػػاني إدريػػس العػػالء أبػػك ، ـ(ُِٕٔ - ُِْٖ/ رػػػٓٔٔ - ْٔٔ) المرت ػػى عمػػر حفػػص
 األنسػػاب جػػـمع : زامبػػاكر ـ(.ُِٗٔ - ُِٕٔ/رػػػٖٔٔ - ٓٔٔ) دبػػكس( بػػأبي )المعػػركؼ
 الرائػػد دار ، كآخػػركف حسػػف محمػػد زكػػي / ترجمػػ   اإلسػػالمي التػػاريم فػػي الحاكمػػ  كاألسػػرات
 المكحػديف دكلػ  : الصالبي محمد عمي ، ُُْ ، ُُّ ص ـَُٖٗ لبناف – بيركت  العربي

 .ِّْ ص ـُٖٗٗ البيارؽ دار ،
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  ػتمؾ السن،  ـ(ُِٗٔ /رػٖٔٔحتى سن  ) كاستمر ذلؾ الك ع،  أماكف متعددة في
آخػر خمفػاء المكحػديف أمػاـ إدريػس الثػاني )المعػركؼ بػأبي دبػكس( ؿ فيهػا ػقتػ يػالت

 .(ُ)مها المرينيكف كق كا عمى دكل  المكحديفدخ التيأسكار العاصم  مراكش 

 حيث ، المكحديف عصر في الفكري  الحياة نشاط بالذكر الجديرة األمكر مفك 
 تكػف لػـ التػي العمػـك مػف كثيػرنا كشػجعكا ، المعارؼ مف اختاركا ما عمى حافظكا إنهـ

 ءتشػػا مػػا فيػػه تفننػػكا كأدبينػػا مادينػػا تشػػجيعهـ ككػػاف ، المرابطػػي العصػػر فػػي رائجػػ 
 ،  المػدارس فأسسػكا ، التعميميػ  بالمؤسسات اعتنكا كما ، يتفننكا أف الكبيرة رممهـ
 كجمعكا ، كاالمتحانات المناظرات كعقدكا ، الكتب تدكيف كاقترحكا العمماء كبار كجمبكا

 ، المجػػاني التعمػػيـ كابتكػػركا ، الكتػػب خػػزائف كأسسػػكا ، المتنكعػػ  العمميػػ  المجػػاميع
 .(ِ) كأدباء عمماء فقهاء هـخمفائ مف كثير ككاف

ؤثرنا ألرػػؿ العمػػـ محبنػػا لهػػـ عالمػػا مػػ عبػػد المػػؤمف بػػف عمػػيالخميفػػ  كػػاف ف 
يستدعيهـ مف البالد كيجرم عميهـ األرزاؽ الكاسػع  ، كيظهػر اإلعظػاـ محسننا إليهـ 

 (ْ)عممػاءاليكسؼ بػف عبػد المػؤمف مػف أكػابر الخميف  أبي يعقكب كاف ، كما  (ّ)لهـ 
فػػي أكاخػػر الدكلػػ  ، ك  لػػه طائفػػ  مػػف أعظػػـ عممػػاء العصػػر كمفكريػػهيجمػػع حك كػػاف ك 

بالرغـ   في الخمفاء المكحديف مف يتسـ بالصفات العممي  البارزةيكجد كاف  المكحدي 
كقػد كػاف لهػذا النزعػ  العمميػ  ، التي اندلعت فػي الدكلػ  مف الفتف كالحركب األرمي  

ر فيمػػػا جػػػرت عميػػػه الدكلػػػ  كبيػػػ ، أثػػػر التػػػي غمبػػػت عمػػػى معظػػػـ الخمفػػػاء المكحػػػديف
، كحشػػدرا  ، مػػف رعايػػ  لمعممػػاء كالمفكػػريف مػػف كػػؿ  ػػرب المكحديػػ  طػػكاؿ أيامهػػا

                                           

 .ِّْ ، ِّّ ص  كاألندلس المغرب تاريم معالـ : مؤنس حسيف (ُ)
 .ُْص ـُٖٗٗ البي اء الدار – لمنشر تكبقاؿ دار ، المكحديف ح ارة : المنكني مدمح (ِ)
 .ِٗٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
 . َُّ ، َّٗ ص نفسه المصدر (ْ)
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أك  ألعػػالـ الكتػػاب كالمفكػػريف حػػكؿ الػػبالط المكحػػدم، سػػكاء فػػي مػػراكش أك إشػػبيمي 
 .(ُ)غيررما 

                                           

 المغػرب فػي كالمكحػديف المػرابطيف )عصػر األنػدلس فػي اإلسػالـ دكلػ  : عنػاف اهلل عبد محمد (ُ)
ديف عٍصر الثاني القٍسـ دلسكاألن  .ْٕٔ ، ْٔٔ ص  ْ جػ ( الكبرل األندلٍس  كانهيار المكحِّ
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 ّالكٌ٘حاالسن ّاللقة 
محمد  يأب تهكني، ك  محي الديفبكيمقب عبد الكاحد بف عمٌي بف الٌتميمٌي رك 

  .(ُ) المراكشي المغربي المالكي

 ادلْلذ ّالٌشأج
يمكػػف تػاريم حيػػاة عبػد الكاحػػد المراكشػػي يكتنفػه الكثيػػر مػػف الغمػكض ، فػػال 

بعض المعمكمات القميم  التي كردت فػي ثنايػا كتابػه  مف خالؿ إال  معرف  شيء عنه 
ال تعطي صػكرة اكش كتبها بقممه أثناء حديثه عف مدين  مر حتى ترجمته بقممه التي 

المصػادر التاريخيػ  لػـ تتػرجـ كمػا أف كا ح  ككافي  عف حياته كنشػأته ككظائفػه ، 
، كلكػف مػف خػػالؿ لػه عمػى الػرغـ مػف معرفػ  الكثيػر مػف المػؤرخيف بػه كنقمهػـ عنػه 
 اسمه يت   أنه مف أصؿ عربي حيث ينتسب إلى قبيم  تميـ .

                                           

              ِْ جػػػػػػػػػ ِْٔص ّٖ جػػػػػػػػػ ، ُُٗ  ، ُُِ ص ّٔ جػػػػػػػػػ اإلسػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػاريم : الػػػػػػػػذربي (ُ)
 أخبػار تمخػيص فػي المعجػب كتػاب تحقيػؽ مقدمػ  في  العرياف سعيد محمد ذكرك  ، ُِٔ ص

 : البغػدادم باشػا إسػماعيؿ ، ٓص  : انظػر كتابػه. غػالؼ عمػى اسػمه كيجد كذلؾ أنه المغرب
 فػػي الجميمػػ  المعػػارؼ ككالػػ  بعنايػػ  طبػػع ، المصػػنفيف كآثػػار المػػؤلفيف كأسػػماء العػػارفيف رديػػ 

 بيػركت العربي التراث إحياء دار باألكفست: طبعه أعادت ، ـُُٓٗ استانبكؿ البهي  مطبعتها
 بيػػركت – لمماليػػيف العمػػـ دار ، األعػػالـ : ركمػػيالز  الػػديف خيػػر ، ّٓٔ ص ُ جػػػ ، لبنػػاف –

 الكتػػػب مصػػػنفي تػػػراجـ ) المػػػؤلفيف معجػػػـ : كحالػػػ  ر ػػػا عمػػػر ، ُٕٔ ص ْ جػػػػ ـََِِ
 .ّّْ ص ِ جػ   ـُّٗٗ  بيركت – الرسال  مؤسس  ،  العربي (

 .Manuscript Edited Almohades. the of History to Preface R.Dozy.
                                         III P 81).(18 BRILL, J. E. Leyden, 
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ََّٕ 

لػػد فػػي  ذكػػر كتابػػهالتػػي أكردرػػا فػػي  المػػكجزةالترجمػػ  الشخصػػي   كفػػي أنػػه كي
ؾ ػ، حيػث يكافػؽ ذلػ ـ( بمدين  مػراكشُُٖٓرػ /ُٖٓالسابع مف ربيع اآلخر سن  )

 .(ُ)ي بف عماف ػف عبد المؤمػأبي يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بالخميف   ـػات حكػبداي

 إلى أف قرأكاستمر بها ؛  إلى مدين  فاسثـ رحؿ كرك في التاسع  مف عمرا 
زيف في عمـ القرآف كالنحكعف ج ااكرك  االقرآف كجكد اد ثـ ع  ماع  كانكا رنالؾ ميبرِّ

التقي كما ،  (ِ) المدينتيف كظؿ مترددنا بيف مراكشمدين  إلى  عبد الكاحد المراكشي 
، كفي ذلؾ ( ـُُٗٗرػ/ٓٗٓ)في مراكش في سن   (ّ)بالعالـ أبي بكر بف زرر

حيف دخمت عميه  - رحمه اهلل -سمعت رذا الحكاي  مف أبي بكر بف زرر  يقكؿ:"
بف أبي يكسؼ اكقد كفد عمى مراكش لتجديد بيع  أمير المؤمنيف أبي عبد اهلل محمد 

-بكر المذككر في رذا التاريم لنفسه  كأنشدني الكزير أبك ٓٗٓفي شهكر سن  
رحمه  -، كتسمى لي رك  بعد أف سألني عف اسمي كعف نسبي فتسميت كانتسبت

، قدس  ه كشرؼ نفس كتهذيب خمؽكا عنا من، ت كانتسب مف غير استدعاء -اهلل
 .(ْ) "............ركحه كسامحه  اهلل

                                           

 رديػػ  البغػػدادم: إسػػماعيؿ ، ْْٔص  المغػػرب أخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد (ُ)
 ، مػؤنس حسػيف / ترجمػ  ، األندلسػي الفكػر تػاريم : بالنثيػا جنثالػث آنخػؿ ،ّٓٔ ص ُ جػ العارفيف
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 .ِْٖ ص السابؽ المرجع : بالنثيا ،ْْٔ  ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 بكػر: كأبػ االشػبيمي األندلسي زرر بف مركاف بف محمد بف الممؾ عبد بف زرر بف الممؾ عبد بف محمد (ّ)

 ذلػؾ فػي فبػرع كالعربيػ  كالمغػ  األدب عمى كأقبؿ الحديث كسمع القرآف كحفظ بها كنشأ باشبيمي    كلد
 ـ(ََُِرػػ/ٔٗٓ) سػن  كقيػؿ ـ(ُُٗٗرػػ/ٓٗٓ) سػن  تػكفي ،فيػه االجػادة فبمػ  الشػعر كعػانى كمػه،

 الغػػرب ارد ، عبػػاس إحسػػاف / تحقيػػؽ األديػػب( معرفػػ  إلػػى األريػػب إرشػػاد ) األدبػػاء معجػػـ : يػػاقكت
 .ُِٓٓص ٔ جػ ـُّٗٗ بيركت – اإلسالمي

        .ُْٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َُّٕ 

كما شارد كرك في مدين  فاس عممي  إحراؽ كتب المذرب المالكي في عهد 
،  يكمئذ بمدين  فاسلقد شهدت منها كأنا أبي يكسؼ يعقكب ، كفي ذلؾ يذكر :" 

 .(ُ)"يؤتى منها باألحماؿ فتك ع كيطمؽ فيها النار
 حلرَ إىل الًذلسر

 فػػػػػػػي أكؿ (ِ)إلػػػػػػػى جزيػػػػػػػرة األنػػػػػػػدلس عبػػػػػػػر عبػػػػػػػد الكاحػػػػػػػد المراكشػػػػػػػي
فػأدرؾ بهػا جماعػ  مػف كرك في الثاني  كالعشريف مف عمرا   ـ(َُِٔرػ/َّٔ)سن 

فمػـ أحصػؿ بحمػد اهلل مػف ذلػؾ كمػه  ، كفي ذلػؾ يػذكر : " الف الء مف أرؿ كؿ شأف
كال  انفػػردكا دكنػػي بكػػؿ ف ػػيم ؛  إال معرفػػ  أسػػمائهـ كمكاليػػدرـ ككفيػػاتهـ كعمػػكمهـ

؛ يختص برحمته مف يشاء كرػك ذك الف ػؿ  مانع لما أعطى اهلل، كال معطي لما منع
 (ّ) "العظيـ!

كقد تنقػؿ عبػد الكاحػد المراكشػي بػيف مػدف األنػدلس حيػث ارتحػؿ إلػى مدينػ  
أخبرنػي شػيم ممػف لقيتػه  ، كفػي ذلػؾ يػذكر :" بكر بف رانئ يأبفركل عف  (ْ)جياف

دين  جياف مف جزيرة األنػدلس، يسػمى أبػا بكػر بػف رػانئ، مشػهكر البيػت مف أرؿ م
 .(ٓ)"رناؾ؛ لقيته كقد عمت سنه فركيت عنه
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 .ّْٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ِْٖ ص ياألندلس الفكر تاريم : بالنثيا (ِ)
 .ْْٔ  ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
 فػي الجػكؼ ناحيػ  إلػى البيػرة عػف مائمػ  البيػرة بكػكرة تتصػؿ باألنػدلس كاسع  ككرة لها مدين  (ْ)

 . ُٓٗ ص ِ جػ البمداف معجـ : ياقكت ، قرطب  شرقي
 .ّٗٔ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
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َِّٕ 

، كقرأ فيها عمػى أبػي جعفػر أحمػد بػف محمػد بػف يحيػى  (ُ)كرحؿ إلى قرطب  
 كفي ذلؾ يذكر : ، (ّ)ـ( ، كالزمه لمدة عاميف َُِٗرػ/َٔٔفي سن  ) (ِ)الحميرم

مػػا أخبرنػػي شػػيخي كأسػػتاذم أبػػك  -رحمػػه اهلل -ار أبػػي يكسػػؼ كممػػا يتعمػػؽ بأخبػػ" 
أيػاـ قراءتػي عميػه بقرطبػ   -رحمػه اهلل -الحميػرم جعفر أحمد بػف محمػد بػف يحيػى 

ي ابػ  التيمػيرػ َٔٔسن    (ْ)" ، كذلؾ أن ا بمغنا عميه في الحماس  إلى مقطكع  ابف زى
ػػا :"  تهػػى إليػػه عمػػـ اآلداب كأبػػك جعفػػر رػػذا المػػذككر، آخػػر مػػف ان، كذكػػر عنػػه أي ن

باألندلس. لزمته نحػكنا مػف سػنتيف، فمػا رأيػت أركل لشػعر قػديـ كال حػديث، كال أذكػر 
بحكاي  تتعمؽ بأدب أك مثؿ سائر أك بيت نادر أك سجع  مستحسن  منػه، ر ػي اهلل 

 .(ٓ) " اعنه كجازاا عنا خيرن 

كاحػد كمف خالؿ المعمكمات التي أكردرا في كتابه المعجػب يت ػ  أف عبػد ال
المراكشػػي عػػاد إلػػى مػػراكش كشػػهد بيعػػ  أبػػي يعقػػكب يكسػػؼ بػػف محمػػد فػػي سػػن  

ـ( ثػـ رحػؿ ُُِْرػػ/ُُٔ، كاستمر في مراكش حتى سػن  ) (ٔ)ـ( ُُِّرػ/َُٔ)
عنها متجهنا إلى األندلس مرة أخرل ، كقد أشار إلى ذلؾ عندما تحدث عف إسماعيؿ 

ها أمير المؤمنيف أبك يعقػكب كترؾ بنتنا كاحدة، تزكجقاؿ :" حيث الهزرجي بف يحيى 

                                           

 ، أميػ  بنػي ممكؾ كانت كبها كقصبتها لممكها سريرا ككانت بالدرا كسط باألندلس عظيم  مدين  كري (ُ)
 .ِّْ ص ْ جػ البمداف معجـ : ياقكت

 سػن  كفيتػ باألنػدلس اآلداب عمػـ إليػه انتهػى مػف آخػر الحميػرم يحيػى بػف محمػد بف أحمد جعفر أبك (ِ)
 .ِّٖ- ّٕٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد ـ(ُُِّ رػ/َُٔ)
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 .ّٕٗ ص   السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
 .َّٖ ص   نفسه المصدر (ٓ)
 .َْٕ ، َْْ   ص  نفسه المصدر (ٔ)
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َّّٕ 

يكسػػؼ بػػف عبػػد المػػؤمف، اسػػمها فاطمػػ ، ال عقػػب لػػه منهػػا؛ طػػاؿ عمررػػا، تركتهػػا 
ػػ، كذكػ (ُ) "ُُٔتي عػف مػراكش فػي شػهكر سػن  ػبالحياة حيف فصمػ كثػار ا :" ػر أي ن

: أحػدرما بػبالد جزكلػ  مػف سػكس،  رجالف -بعد قتؿ العبيدم-في أياـ يكسؼ رذا 
كأنػػا  ُِٔتػػؿ كجػػيء برأسػػه إلػػى مػػراكش فػػي شػػهكر سػػن  كػػاف يػػدعى بالفػػاطمي؛ ق
تػنقالن بػيف مػدنها حتػى رحػؿ إلػى ، كقد أقاـ فػي األنػدلس م(ِ) "يكمئذ بجزيرة األندلس

 الشرؽ. 

 ّكثار رظا  الذّلح تادلْحذٗي ػالقرَ
عاش عبد الكاحد المراكشي في كنؼ دكل  المكحديف ، ككانت له بهـ صالت 

أك نكرة بيف قكمػه ، بػؿ يت ػ  مػف خػالؿ قػراءة الكتػاب  قكي  فمـ يكف الرجؿ مجهكالن 
عمػى  -سكاء في مراكش أـ في األنػدلس  -ككاف أنه كاف مف الشخصيات البارزة ، 

كانػػت تربطػػه عالقػػات كثيقػػ  مػػع كبػػار المسػػئكليف فػػي صػػالت بأرػػؿ الدكلػػ  ، حيػػث 
عبػد  بػفأبػي يعقػكب يكسػؼ  الخميفػ  عالقته بأكالدالعالقات  تمؾعصرا ، كمف أبرز 

مػف خاللهػا اسػتطاع التػي  تمػؾ العالقػات ـ(ُُْٖ-ُُّٔرػ/َٖٓ-ٖٓٓالمؤمف )
عػػف تمػػؾ األسػػرة ، باإل ػػاف  إلػػى األمػػكاؿ التػػي أف يسػػتقي مػػنهـ الكثيػػر مػػف األخبػػار 

منهـ ، كفي رذا الصدد يذكر أثناء حديثػه عػف الخميفػ  أبػي صرح بأنها كانت تصمه 
، كأبػي  ، كأبػي عبػد اهلل ، كػأبي زكريػا أخبرني مف لقيته مف كلػدا"  : يعقكب يكسؼ
، أنػه كػاف أحسػف النػاس ألفاظػان  ، كغيررـ ممف لقيته كشافهته منهـ إبراريـ إسحاؽ

                                           

 .َّٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .َُْ  ص  نفسه المصدر (ِ)
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َّْٕ 

 " ، كأسرعهـ نفكذ خاطر فػي غػامض مسػائؿ النحػك، كأحفظهػـ لمغػ  العربيػ  رآفػبالق
(ُ). 

الػػذم  (ِ)كمػا كانػت تربطػػه صػداق  كثيقػػ  مػع يحيػى بػػف أبػي يعقػػكب يكسػؼ 
بينهمػػػا مراسػػػالت عديػػػدة اسػػػتقى منهػػػا عبػػػد الكاحػػػد المراكشػػػي الكثيػػػر مػػػف كانػػػت 

اف لػه مػف :" كػفػي ترجمػ  الخميفػ  أبػي يعقػكب يكسػؼ المعمكمات ، كفي ذلؾ يػذكر 
،  كأبػك بكػر  -كرػك كلػي عهػدا -: عمػر، كيعقػكب  كرػـ  ، الكلد ثماني  عشػر ذكػرنا

كمػػف  ، لػػي صػػديقنا -رحمػػه اهلل - كػػاف يحيػػى رػػذا -، كيحيػػى  ، كأحمػػد كعبػػد اهلل
 رحم  اهلل عميه -؛ لـ أر في الممكؾ كال في السكق  مثمه  جهته تمقيت أكثر أخباررـ

رحمػه  -، إال لمػا كػاف  كما استجزتي لفظػ  الصػداق  مػع أف الكاجػب لفػظ الخدمػ  -
؛  ، ككليػػػي فػػػي بع ػػػها ، كصػػػديقي فػػػي بعػػػض األكقػػػات : أخػػػي يكتػػػب إلػػػيٌ  - اهلل

، كحالنػػي بمػػا لػػـ أكػػف  ، خمػػع عمػػي فيهػػا ف ػػمه كثيػػرةاجتمعػػت عنػػدم بخطػػه رقػػاع 
ا عف يحيى بف أبي يعقكب (ّ)"...... أستحقه د حقيقػ  ػ:" كأخبرنػي السيػ ، كذكر أي ن

 .(ْ)ي يعقكب" ػر المؤمنيف أبػاـ أميػف اإلمػى ابػكالماجد خمقنا كخميق  أبك زكريا يحي

ػا  -ككانت تربطػه عالقػ  كطيػدة  يعقػكب  يكسػؼأبػي  إبػراريـ بػفمػع  -أي ن
ا ألبف يكسؼ بف عبد المؤمف ، ا مير المػؤمنيف أبػي محمػد بػف أبػي يكسػؼ ككاف أخن

، كقد قدمه إلبراريـ بف يكسؼ صديؽ  (ٓ) شبيميإكاف حينئذ كالينا عمى كما يعقكب ، 

                                           

 .َّٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ُّٕ ص  نفسه المصدر ، عمي بف المؤمف عبد بف يكسؼ يعقكب أبي الخميف  ابف يحيى (ِ)
 .ُّٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِٕٗ ص  نفسه المصدر (ْ)
أبػي محمػد بػف أبػي يكسػؼ  المػؤمنيف أمير ألخيه الكزارة تكلى أنه المراكشي الكاحد عبد كذكر (ٓ)

  .ّٕٖ ص المغرب أخبار مخيصت في المعجب : المراكشي الكاحد عبد ، يعقكب
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َّٕٓ 

لػػه يسػػمى محمػػد بػػف الف ػػؿ ، كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت أصػػب  عبػػد الكاحػػد المراكشػػي مػػف 
كرك "  :عند حديثه عف كالي  أبي يكسؼ يعقكب عنهكقد ذكر ، (ُ)أصحابه كجيال سه 

؛ ال  خير كلدا كأجدررـ باألمر لك كانت األمكر جاري  عمى إيثار الحؽ كاطِّراح الهكل
؛ كصػمت إلػي منػه  محبًّػا كبػي حفيًّػا -رحمػه اهلل -كػاف لػي ،  أعمـ فيهـ أنجب منػه

إذ ذاؾ حػديث السػف ؛ ألنػي كنػت  لـ أعرفػه أيػاـ كزارتػه ، أمكاؿ كخمع جم  غير مرة
نما كانت معرفتي إياا حيف كلكا إشػبيمي  فػي سػن   جدًّا ما نارزت االحتالـ  َٓٔ، كام

جػازاا اهلل عنػي  -، مف جه  رجؿ مف أصحابنا مف الكتاب اسمه محمػد بػف الف ػؿ 
ػا :" عنػه كذكػر،  (ِ) " رك الذم أكصمني إليه - خيرنا ثػـ عمػت حػالي عنػدا بعػد  أي ن
إلى أف كاف يقكؿ لي في أكثر األكقػات: كاهلل إنػي ألشػتاقؾ  -ههن ر اهلل كج -ذلؾ 

 .(ّ) "إذا غبت عني أشد الشكؽ كأصدقه! 

بػأمير أف يمتقػي  لعبػد الكاحػد المراكشػي  كلـ يقتصر األمر عند ذلػؾ بػؿ قيػدِّر
، كيجمػػس معػػه منفػػردنا بػػه فػػي مدينػػ  مػػراكش قبػػؿ أف  أبػػي يعقػػكب الثػػانيالمػػؤمنيف 

ـ( ، كرػػذا إف دؿ فإنمػػا يػػدؿ عمػػى أف عبػػد ُُِْرػػػ/ُُٔسػػن  )يغادررػػا نهائينػػا فػػي 
الكاحد المراكشي كاف مف الشخصػيات ذات األثػر فػي ذلػؾ الكقػت ، كفػي رػذا الصػدد 

مػف  -؛ فرأيػت ُُٔلقيته كجمست بيف يديه خالينا به، كذلؾ في غػرة سػن  يذكر : " 
  - كؾػيػؼ الممػحدة نفسه كتيقظ قمبه كسؤاله عف جزئيات ال يعرفهػا أكثػر السػكؽ فك

لى كقتنا رذا لـ يظهر منه شيء مما يتكقع ت منه العجبػما ق ي  .(ْ) " ؛ كام

                                           

 .ِْٖ ص ياألندلس الفكر تاريم : بالنثيا (ُ)
 .ّٕٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 .ّٖٖ ص  نفسه المصدر (ّ)
 .َُْ ، َْٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َّٕٔ 

كما كاف لعبد الكاحد المراكشي صالت مع أرباب المناصػب المهمػ  فػي دكلػ  
، كقػد أك ػ  لنػا مػدل (ُ)المكحديف ، كمنهـ القا ي أبي عمراف مكسى بػف عيسػى 

 اة أمير المػؤمنيف أبػي عبػد اهلل محمػد قكة الصم  بينهما حيف تناكؿ الحديث عف ق
؛  ثـ كلى بعدا أبا عمراف مكسػى بػف عيسػى بػف عمػرافبف أبي يكسؼ حيث ذكر :" 

 -؛ فاستمرت كالي  أبي عمػراف رػذا إلػى رػذا الكقػت  كاف أبكا مف ق اة أبي يعقكب
، لػـ أر  كأبػك عمػراف رػذا لػي صػديؽ ، لـ يبمغنػي عزلػه كال كفاتػه -ُِٔكرك سن  
، لػـ  ، كلـ يزؿ يعػاممني بمػا كػاف يعػاممني بػه قبػؿ ذلػؾ لـ تغيرا الكالي  غيراصديقنا 

؛  ما لقيته قط في مركبػه إال سػمـ عمػي مبتػدئنا كجػدد لػي بػرًّا ، ينقصني شيئنا مف برا
 .(ِ)"، كعـ بذلؾ سائر إخكاني جزاا اهلل عني أف ؿ الجزاء

 ادلزاكشٖ الخزٓػثذ الْاحذ ػالقاخ 
الكاحد المراكشي مقتصرة عمى المسئكليف كأرباب الدكل   لـ تكف عالقات عبد
ثر منذ صغر سنه ، كمف ذلؾ صداقته بالشاعر عمي بػف فقط بؿ كاف لديه أصدقاء كي 

حزمػػكف ، كيػػدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػا أشػػار إليػػه عنػػد حديثػػه عػػف أبػػي يكسػػؼ يعقػػكب عنػػد 
في سن   -المتقدـ ذكررا -كلما رجع مف غزكته العظمى "  عكدته مف كقع  األرؾ :

، كأذف فدخمكا  جمس لمكفكد في قب  مف تمؾ القباب مشرف  عمى النهر األعظـ ُٗٓ
؛ فممف أنشدا في ذلػؾ اليػـك صػديؽ  ؛ كأنشدا الشعراء عميه عمى طبقاتهـ كمراتبهـ
كض يسػػمى  ، أنشػػدا عمػػي بػػف حزمػػكفلػػي مػػف أرػػؿ مرسػػي  اسػػمه  ػػري قصػػيدة فػػي عى

بىػػػب كػػػاف يقترحػػػه عمػػػى الشػػػعراء القصػػػيدة مػػػف أميػػػر المػػػؤمنيف كمػػػف ، فكقعػػػت  الخى
                                           

 يكسػؼ أبػي بػف محمد الخميف  عهد في الق اء تكلى رافعم بف عيسى بف مكسى عمراف أبك (ُ)
 أخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد ، المػػؤمف عبػػد بػػف يكسػػؼ بػػف يعقػػكب
 .ِّٗ ص المغرب

 .نفسها كالصفح  نفسه المصدر (ِ)
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َّٕٕ 

ا : (ُ)" الحا ريف مكقع استحساف ف كػاف فيهػا  " ، كذكر أي ن أكردتها عمى تكاليها كام
طكؿ؛ لغراب  عرك ها، كجكدة أكثر أبياتها؛ أنشدنيها منشئها المذككر مف لفظه، ثـ 

 .(ِ)  " ُْٔ أعدتها عميه بمفظي آخر مرة لقيته بمدين  مرسي  في سن 

أحمػد بػف حفيػد  (ّ)عالق  كطيدة مػع الكاتػب محمػد بػف عبػد ربػه لهكاف كما 
      ر خبػر دخكلػه عميػه فيقػكؿ :ػكفػي  يذكػ (ْ)صػاحب العقػد الفريػد  محمد بف عبػد ربػه

ػػا كرػػك فػػي مجمػػس لػػه؛ فمػػـ يػػر  " أف يحجبنػػي؛  -رحمػػه اهلل-كاسػػتأذنت عميػػه يكمن
كأخػػذ يحػػدثني؛ ؛ فػػدخمت؛ فتمقػػاني أحسػػف لقػػاء،  فاسػػترفع مػػا كػػاف لديػػه كأذف لػػي

كفهمت أنه مست و خًجؿ، إذ عرؼ أني تفطنت لبعض األمر، فأنشدته رافعنا عنه كمف  
 .(ٓ)الخجؿ لبعض الشعراء

مـ الذم أرسؿ كمف أغرب مف كانت له صم  به ذلؾ الصبي الذم لـ يبم  الحي 
يخبرا بها بخبر انتصػار المكحػديف عمػى عبػد الػرحمف كالتي إليه تمؾ الرسال  البميغ  

فكتب إلي بعػض إخػكاني، كرػك إذ ذاؾ "  كفي ذلؾ يذكر :، لجزكلي الثائر بالسكس ا
 ، مف أرؿ جزيرة األندلس ككاف أبكا مف العماؿ -صبي صغير كاف مع أبيه بسكس 

يخبرني بهذا الفت  قبؿ كصػكله إلػي مػف جهػ  كتػاب المكحػديف  - مف ناحي  بمنسي 
                                           

 .َّٕ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ّّٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
                  بػػػف سػػميماف الربيػػػع ألبػػي يكتػػػب كػػاف الخ ػػػراء، الجزيػػرة مػػػف أصػػمه ، ربػػػه عبػػد بػػػف محمػػد (ّ)

ػػا ككػػاف ، المػػؤمف عبػػد بػػف اهلل عبػػد                  السػػابؽ صػػدرالم : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد ، بػػه مختصًّ
 .ّٕٕ  ص

 قرطبػػ . أرػػؿ مػػف أديػػب، إمػػاـ، سػػالـ: بػػف حػػدير بػػف حبيػػب بػػف ربػػه عبػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد (ْ)
 مػػف المقتػػبس جػػذكة : الحميػػدم  ، ( ـَْٗرػػػ/ِّٖ) سػػن  تػػكفي الفريػػد" "العقػػد كتػػاب مؤلػػؼ
 .َُُ ص ُ جػ ـُٔٔٗ القاررة – كالنشر لمتأليؼ المصري  الدار ، األندلس كالة ذكر

 .ّٕٕ  ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
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َّٕٖ 

إنمػا أكردت رػذا الرسػال  رارنػا  " :ال  معمقنػا عمػى تمػؾ الرسػكذكر ،  (ُ)"المتكليف له
 "؛ كذلؾ أنه كاف حيف كتػب بهػا إلػي لػـ يحػتمـ بعػد! لغراب  شأف مف كردت عمي منه

(ِ) 

 ُعزذَ هي تالد ادلغزب ّالًذلس
أف عبد الكاحد المراكشي كاف شخصػي  ب يمكف االستنتاج مف خالؿ ما سبؽ 

، كما كاف أديبنا له صػالت  مهم  له عالقات خاص  بذكم الجاا كالسمطاف في عصرا
رػ ُْٔبأدباء عصرا كعممائه ، كعمى الرغـ مف ذلؾ نراا يخرج مف البالد في عاـ ) 

شػرؽ بػدكف ف مف عمػرا متجهنػا إلػى الكرك في بداي  الثالث  كالثالثي،  (ّ)ـ( ُُِٕ/
رجرته رؿ كانت ألجؿ العمـ؟ أـ لتأدي  فري   الحج؟  دكافععكدة ، دكف أف يصرح ب

فػي أكثػر رجرتػه الػذم أشػار إليػه تاريم ب سياسي ؟ ككؿ ما أفص  عنه رك أـ لسب
فاسػتمرت كزارة أبػي سػعيد  "             :قكلػه كمػف ذلػؾ ، مف مك ع فػي الكتػاب 

رػػذا إلػػى أف تػػكفي أميػػر المػػؤمنيف أبػػك عبػػد اهلل؛ ككزر بعػػدا البنػػه أبػػي يعقػػكب إلػػى 
أف  ُٕٔفػي شػهكر سػن   ثـ اتصػؿ بػي -ُْٔكرك سن  -حيف ارتحمتي مف البالد 

 .(ْ)ه"أبا يعقكب عزل

كيرل بعض الباحثيف: " أف عبد الكاحد المراكشي لـ يهجر بػالدا مختػارنا كمػا 
نمػػا رجررػػا  كػػاف يهجػػر المغاربػػ  بالدرػػـ فػػي تمػػؾ السػػنيف لمحػػج أك لطمػػب العمػػـ ، كام

                                           

 .ّٓٗ ص  المغرب أخبار تمخيص يف المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ّٗٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
 .ُٕٔ ص ْ جػ أنظر  رػ ُّٔ سن  خرج أنه األعالـ في الزركمي ذكر (ّ)
 .َّٗ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َّٕٗ 

الػرأم  مكررنا لسبب مف تمؾ األسباب السياسي  الكثيرة التي ييبعد لمثمها الزعماء كأرؿ
 .(ُ)مف بالدرـ في أياـ الجكر كالطغياف " 

مثمهػا مثػؿ كلكف عمى الرغـ مف غمكض أسباب رجرة عبد الكاحد المراكشػي 
إال أننػػي أسػػتبعد أف يكػػكف رنػػاؾ سػػبب سياسػػي لهجرتػػه  الكثيػػر مػػف جكانػػب حياتػػه 

 إبراريـ بػػف أبػػي يكسػػؼخاصػػ  كأنػػه حتػػى لحظػػ  خركجػػه كػػاف عمػػى عالقػػ  كطيػػدة بػػ
ككاف حينئذ حػاكـ إشػبيمي  كعػـ أميػر المػؤمنيف  ، كسؼ بف عبد المؤمفيعقكب بف ي

لشفع لػه الستجار به ك  لسبب سياسينفينا مف البالد يكسؼ الثاني فمك كانت الهجرة 
ثـ لـ تػزؿ حػالي معػه عمػى رػذا "  : المراكشي  عند ابف أخيه ، كقد ذكر عبد الكاحد

ككػػاف ،  إشػػبيمي  كاليتػػه الثانيػػ  كرػػك كاؿو عمػػى -رحمػػ  اهلل عميػػه -إلػػى أف فارقتػػه 
، ثـ اتصمت بػي ُّٔآخر يـك مف ذم الحج  سن   -قدس اهلل ركحه-تكديعي إياا 

 .(ِ) " ُٕٔكفاته كأنا بصعيد مصر سن  

كما أف عبد الكاحد المراكشي بال  في الثناء عمى دكل  المكحديف التي عاش 
ي كتابػه ، أك لبػال  فػي في كنفها ، كلك كانت رجرته ألسباب سياسي  لصرح بذلؾ فػ

 .ـ ػنقد أمراء المكحديف ، خاص ن كانه كاف خارج سمطانهـ كآمف مف بطشه

كمػػف الممكػػف أف يكػػكف سػػبب الهجػػرة رغبػػ  فػػي أداء فري ػػ  الحػػج كطمػػب  
العمـ خاص ن كاف عبد الكاحد المراكشػي عنػد رجرتػه كػاف فػي بدايػ  الثالثػ  كالثالثػيف 

ألداء الفري ػػ  أك لطمػػب العمػػـ ، ثػػـ طػػاب لػػه مػػف عمػػرا ، حيػػث كػػاف عمػػرا مناسػػبنا 
 المقاـ في بالد الشرؽ فاستقر رناؾ .

                                           

 كانظػػر ، ُْ ص أخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب كتػػاب تحقيػػؽ مقدمػػ  : العريػػاف سػػعيد محمػػد (ُ)
 .ُٕٔ ص ْ جػ األعالـ : الزركمي

 .ّٖٖ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
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ََّٖ 

األمكر التي تسترعي االنتباا تمؾ اإلشارات التػي يشػير إليهػا فػي كتابػه  كمف 
حيث ذكػر فػي مقدمتػه :" أكجبػٍت ذلػؾ رمػـك تػزدحـ عمػى الخػاطر، كغمػـك تسػتغرؽ 

المعاش، كأعفينا مف كد الزماف،   ركرات، كقكله :" رذا عمى أنا لك كفينا  (ُ)الفكر"
 .(ِ)ألكردنا مف ذلؾ ما أحاط به العمـ كبمغته الركاي  كحصمته المشاردة"

ا ػػطرته لمكػػد كالعمػػؿ عمػػى أنػػه كػػاف يعػػيش فػػي  ػػائق  ماليػػ  ، ذلػػؾ دؿ كيػػ
بسػػبب  حالػػ  نفسػػي  سػػيئ أنػػه كػػاف يعػػاني يػػدؿ عمػػى لكسػػب  ػػركرات الحيػػاة ، كمػػا 

 . إليها كلـ يرك تفاصيمها كأسبابهاأشار بعض الهمـك التي 

 الثالد الرٖ دخلِا
عػدة بمػداف دخػؿ مهػاجرنا األنػدلس عندما خرج عبد الكاحد المراكشػي مػف بػالد 

عػػابرنا لػػـ يسػػتغرؽ زمننػػا ، كبع ػػها اسػػتقر فيهػػا ب ػػع سػػنيف ،  دخػػكالن بع ػػها كػػاف 
 كبع ها اآلخر استقر فيها بقي  حياته ،  كرذا البالد ري :

                                           

 .ِْْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ِْ  ص  نفسه المصدر (ِ)
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َُّٖ 

  ذًْس .1
ر ، كفػػي أثنػػاء رحمتػػه عبػػد الكاحػػد المراكشػػي البحػػر متجهنػػا إلػػى مصػػ ركػػب
كلػـ يصػرح بػالفترة التػي ق ػارا فػي مدينػ  تػكنس عػف طريػؽ البحػر ، البحري  دخؿ 
فهػذا  " كقد أشار إلى ذلؾ في الفصؿ الخاص بالجغرافيا ، حيث ذكر :تمؾ المدين  ، 

أعرؼ أسماءرا؛ لقم  معرفتي  ، كفيها مدف كثيرة قد خربت ال نبذة مف أخبار إفريقي 
، أتيتهػا فػي  ؛ ألنػي لػـ أدخػؿ منهػا إال مدينػ  تػكنس خاصػ  بتفاصيؿ أحكاؿ إفريقي 

 . (ُ)" ُْٔالبحر مف األندلس، كذلؾ سن  
 هصز .2

رحمته إلى مصر ، كق ى  فيهػا عػدة سػنيف حتػى  عبد الكاحد المراكشي أكمم
الكثيػر مػف الغمػكض ،  ـ( ، غير أف إقامته فػي مصػر يكتنفهػاُِِِرػ/ُٗٔسن  )

حيث لـ يصرح بتفاصيؿ إقامته إال ما يمكف استنتاجه مف بعض العبارات التي ذكررػا 
في كتابه كالتي تك ػ  أنػه تنقػؿ مػا بػيف الكجػه البحػرم كالصػعيد ، حيػث صػرح أنػه 

ككػاف تػكديعي  :" كفػي ذلػؾ يػذكرـ( َُِِرػػ /ُٕٔكاف في صعيد مصر في عػاـ )
، ثـ اتصمت بي كفاتػه ُّٔخر يـك مف ذم الحج  سن  آ - قدس اهلل ركحه -إياا 

 . (ِ) " ُٕٔكأنا بصعيد مصر سن  

بعػد أف  ُٖٔقتػؿ فػي سػن   " :عند حديثػه عػف ثػائر صػنهاج  كنحك قكله  
؛ بمغنػي رػذا كمػه  كثيػرنا، كرـز بعكثنا عدة كاستفسػد خمقنػا  أثر آثارنا قبيح  فيما بمغني

 .(ّ) "متقدـكأنا بالبالد المصري  في التاريم ال

                                           

 .ُْْ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .ّٖٖ ص  نفسه المصدر (ِ)
 .َُْ  ص  نفسه المصدر (ّ)
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 عبد اهلل محمد بف عبػد الػرحمف بػف عيػاش يأبعند حديثه عف كنحك قكله  
فكتب له بعدا أبػك عبػد اهلل محمػد بػف عبػد :"  أحد كتاب الخميف  أبي يكسؼ يعقكب 

لػـ يػزؿ  ، ن ، مف أعماؿ المري  مػف بػالد األنػدلسمك الرحمف بف عياش مف أرؿ بيرش
ارتحمػت  تركتػه حيًّػا حػيف ، محمد كالبف ابنػه يكسػؼ أبك عبد اهلل رذا كاتبنا له كالبنه

كأنا يكمئذو بػالبالد  ُٗٔ، ثـ اتصمت بي كفاته في شهكر سن  ُْٔعف البالد سن  
 . (ُ) "المصري 

عنػػد حديثػػه عػػف كتػػاب الخميفػػ  أبػػي يعقػػكب يكسػػؼ بػػف محمػػد كنحػػك قكلػػه  
ي كفػػاة ثػػـ اتصػػمت بػػ:" كمنهمػػا: أبػػي عبػػد اهلل بػػف عيػػاش كأبػػي الحسػػف بػػف عيػػاش 

 .(ِ) " ُٗٔرذيف الكاتبيف كأنا بالديار المصري  في شهكر سن  
 تالد احلعاس .3

إلى الحجاز ألداء فري   الحج متجهنا المراكشي مف مصر عبد الكاحد  خرج 
ـ( كرنػاؾ جمػس لمسػماع عمػى بعػض العممػاء ، كقػد صػرح ُِِّرػ/َِٔفي سن  )

عنػػد  غػػرب حيػػث ذكػػربػػذلؾ فػػي مك ػػعيف مػػف كتػػاب المعجػػب فػػي تمخػػيص أخبػػار الم
جاء في ف ؿ المغرب غير حديث، فمف ذلؾ ما حػدثني حديثه عف ف ؿ المغرب  :" 
أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أبػي الف ػؿ الشػيباني سػماعنا  ،الفقيه اإلماـ المتقف المتفػنف

ػػا :، (ّ) " َِٔعميػػه بمكػػ  فػػي شػػهر رم ػػاف مػػف سػػن  م ػخبرنػػي الشيػػأ " كذكػػر أي ن
 .(ْ)"  ف بًحٍجر الكعب إبراريـ بف مطرؼ المرم كنح الصال  أبك العباس أحمد بف

 تالد الشزق .4
                                           

 .ّّٖ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .َْٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
 .ُٕٔ ص ْ جػ األعالـ : الزركمي ،ّٖ ص  نفسه المصدر (ّ)
 .ّّٗ ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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ذكر بعض الباحثيف أف عبد الكاحد المراكشػي خػرج مػف الحجػاز بعػد أف أدل 
فري   الحج متجها إلى الشاـ أك إلى بغداد كاستقر رنػاؾ ككتػب كتابػه المعجػب فػي 

كاستقر ككتب  ، كمف المرج  أف يككف ذرب إلى بغداد (ُ)( ـُِِْرػ/  ُِٔعاـ )
 .ذلؾ الكتاب بها

                    كأممػػػى كتابػػػه ، تجػػػٌكؿ فػػػي بعػػػض بمػػػداف المشػػػرؽأنػػػه " كذكػػػر الزركمػػػي : 
" المعجػػػب فػػػي تمخػػػيص أخبػػػار المغػػػرب " إجابػػػ  لطمػػػب كزيػػػر مػػػف خاصػػػ  الناصػػػر 

 .(ِ) " ُِٔالعباسي سن 
  هؤلفاذَ
 .(ّ)المغرب  تمخيص أخبارالمعجب ًفي  .1

 بقكله ذلؾ إلى كأشار ،(ُ)الذربي اختصرا كقد، ع الدراس  كرك الكتاب مك ك   
 .(ِ) " اختصرته الذم المعجب كتاب في المراكشي الكاحد عبد نقؿ " :

                                           

 .ٕ ص  المعجب تحقيؽ مقدم  : العرياف سعيد محمد (ُ)
 .ّّْ ص ِ جػ  المؤلفيف معجـ : كحال  ر ا عمر : كانظر ،ُٕٔ ص ْ جػ انظر (ِ)
 بيػركت ، العربػػي التراث إحياء دار تصكير ، كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ : خميف  حاجي (ّ)

 العارفيف ردي  : البغدادم إسماعيػؿ ، ُّّٕ ص ِ جػ ـُُْٗ بغداد – المثنى دار طبع  عف لبناف
 مقدمػػ  كآخػػرا ُْٕٖ سػػن  ليػػدف   ػػػػبمدين بريػػؿ مطبعػػ  فػػي أكالن  الكتػػاب طبػػع كقػػد ، ّٓٔ ص ُ ػجػػ

 فػي ثانيػ  طبعػ  كطبػع ، الهكلنػدم دكزم العالمػ  ـػبقمػ المؤلػؼ ترجمػ  عمػى تشػتمؿ ميزي جاالن بالمغ 
 َُٔٗ سن  دمشؽ في المذككرة النسخ  عمى الكتبى راشـ دػمحم باعتناء كطبع ، ُُٖٖ سن  ليدف

 بػ: مكسكما ، ـ ُُُٗ سن  مصرب الجمالي  كبالمطبع   ـَُٔٗ سن  رػبمص ادةػالسع  ػكبمطبع ، ـ
 المغػ  إلػى الكتػاب فانيػاف تػرجـ كمػا ، المغػرب أخبػار تمخػيص فػي المعجب بػ: المسمى االندلس تاريم

 ، ِْٖ ص األندلسػػي الفكػػر تػػاريم : بالنثيػػا . ـُّٖٗ سػػن  الجزائػػر فػػي الترجمػػ  كنشػػر الفرنسػػي 
ِْٗ. 

 http://khizana.blogspot.com/2009/02/2_28.html                          كانظر:    
 رذا رامش في أثبتُّها التي النسخ  كري ـ،ُّٔٗ سن  بالقاررة كطبع العرياف سعيد محمد حققه كما    

  الهكارم. الديف صالح كشرح باعتناء  ـََِٔ سن  ببيركت طبع كما ، الدراس 
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َّْٖ 

 ، (ّ) : الذربي، كمف رؤالء كنقؿ عنه الكثير مف المؤرخيف أشار إليه كما 
 . (ٕ) ، كابف العماد الحنبمي (ٔ)، كابف حجر العسقالني (ٓ)كالسبكي ( ْ) كالصفدم

 (ٖ)كثائؽ المرابطيف كالمكحديف .2

كرذا الكثائؽ لـ يشر إليها أحد مف المؤرخيف القػدامى أك المحػدثيف ، كلكػف 
في مؤلفها رؿ رك عبد الممؾ المراكشي أـ عبد  أنها مختمؼمحقؽ الكتاب أشار إلى 

يػػرج  أف أسػػمكبها ينطبػػؽ كػػؿ االنطبػػاؽ عمػػى المػػؤرخ عبػػد رػػك الكاحػػد المراكشػػي ؟ ك 
المراكشي ؛ مف قكة العبػارات كحسػف الصػياغ  ، كسػرد األحػداث كالتعمػؽ فػي الكاحد 

                                                                                                           

 .ٖٔ ص النبالء أعالـ سير تحقيؽ مقدم  : كآخركف األرناؤكط شعيب (ُ)
 .ُُِ ص  ّٔ جػ   النبالء أعالـ سير : الذربي (ِ)
 ص  ُِ جػػػػ ، َْٖ ص ُُ جػػػػ ، َٕٔ ص َُ جػػػػ ، َّٖ ص ٖ جػػػػ اإلسػػػالـ: تػػػاريم (ّ)

 جػػ  ،ُُٗ  ، ُُِ ص ّٔ جػػ ، ِٖٔ ص ّّ جػ ، ، َِٓ ص ُّ جػ ،  ُٖٖ ، ُّٗ
 َّٗص ّْ جػػػ ، ُِٔ ص ِْ جػػػ ، ُّٗ ص َْ جػػػ ، ِٔٓ ، ِٓٓ ، ِّٓ ص ّٖ
 .ّٗٔص َِ جػ ، ُّّ ص ُٕ جػ  ، ِٖٔ ص ٖ جػ النبالء أعالـ سير ،

 يػؽ/تحق بالكفيػات الػكافي : انظػر ، التػاريم كتػب ألسماء عقدا الذم الفصؿ في الصفدم ذكرا (ْ)
 .ٖٓ ص ُ جػ ، ـَََِ بيركت – العربي التراث إحياء دار ، كآخر األرناؤكط أحمد

 العربيػ  الكتػب إحيػاء دار ، كآخػر الحمػك محمػد الفتػاح /عبد تحقيؽ ، الكبرل الشافعي  طبقات (ٓ)
 .ُُْ ص ٔ جػ ـُٗٔٗ القاررة –

  ـََِِ بيػركت – إلسػالمي ا البشػائر دار ،  غػدة أبػك الفتػاح عبػد / اعتنػاء ، الميزاف لساف (ٔ)
 .َٖٓص ُ جػ

 ، دمشػػؽ كثيػػر ابػػف دار ، األرنػػاؤكط محمػػكد / تحقيػػؽ ، ذرػػب مػػف أخبػػار فػػي الػػذرب شػػذرات (ٕ)
 .ُٖ ص ٕ جػ ـُُٗٗ  بيركت

 ـ.ُٕٗٗ بالقاررة الديني  الثقاف  مكتب  كنشر ، مؤنس حسيف / تحقيؽ (ٖ)
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َّٖٓ 

رذا عمى الرغـ مما أشار إليه عبد الكاحػد المراكشػي فػي كتابػه ،  (ُ)الفقه كالمذارب 
مػع أف أصػغر خػدـ مكالنػا لػـ  المعجب مف أنه لـ يسبؽ لػه التصػنيؼ حيػث ذكػر : "

  (ِ)" نما بعثته عميه الهم  الفخري ؛ كام  تجر عادته بالتصنيؼ كال حدث قط نفسه به

  ّفاذَ
عمى الرغـ مف إغفػاؿ المصػادر التاريخيػ  لترجمػ  عبػد الكاحػد المراكشػي إال 

 .(ّ)ـ(ُِْٗرػ/  ْٕٔ)سن  تكفى أف بعض المراجع ذكرت أنه ى 

                                           

 القػاررة – الدينيػ  الثقافػ  مكتبػ  ، ديفكالمكح المرابطيف كثائؽ تحقيؽ مقدم  : مؤنس حسيف (ُ)
 .ِّٓ ص  ـُٕٗٗ

 .َّْ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد (عبدِ)
 ص ِ جػػػػ المػػػؤلفيف معجػػػـ : كحالػػػ  ، ّٓٔ ص ُ جػػػػ العػػػارفيف رديػػػ :البغػػػدادم إسػػػماعيؿ (3)

ّّْ. 
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َّٖٔ 

 الفصا الصاًٖ
 السواخ الؼاهح يف كراب ادلؼعة

 دّافغ ذأل٘ف الكراب
ه المعجػػب بمقدمػػ  اشػػتممت عمػػى  دكافػػع صػػد ر عبػػد الكاحػػد المراكشػػي كتابػػ

عمػػى نهػػج المػػؤلفيف المسػػمميف   كرػػك فػػي ذلػػؾ يسػػيرتػػأليؼ الكتػػاب كخطتػػه العامػػ  ، 
ركف مؤلفػػاتهـ بمقػػدمات كانػػت لهػػا مفهكمهػػا ككظيفتهػػا كمككناتهػػا كػػانكا يصػػدِّ  الػػذيف

 .( ُ)كمقاصد أصحابها كأبعادرا التداكلي  

ر الػػذم كمفػػه بتػػأليؼ الكتػػاب  كقػػد جػػاءت خطبػػ  المقدمػػ  مكجهػػ  إلػػى الػػكزي
كػؿ مػا ك ، فػي تمػؾ الخطبػ   أم معمكمػات عنػهعبػد الكاحػد المراكشػي يػكرد كالذم لـ 

، كأغناا بعد فقػر كخمػكؿ كأحسف إليه عميه ، يفهـ مف خطب  الكتاب أنه كزير أنعـ 
دافعنا قكينػا دفعػه إلػى تمبيػ  طمبػه كطاعتػه كالثنػاء عميػه بعػد أف اسػتخار  ذلؾفكاف  ؛

أيها السيد الذم تكالت عمي نعمه ، كأخذ  كفي ذلؾ يذكر: " -سبحانه كتعالى  - اهلل
ي الفقر كالخمكؿ اعتناؤا ككرمه ، كق ػى إحسػانه إلػي  كمحبتػه  ً ي ى ٍبعي مف حى ب ى

بمت عميها بأف ألتـز مف برا كطاعتػه مػا أنػا ممتزمػه بػكأؾ  -فإنػؾ سػألتني  - التي جي
، كمنحػػؾ مػػف سػػعادتي الػػدنيا كاآلخػػرة  يػػ  األدب، كمػػا عمػػر بػػؾ أند اهلل أعمػػى الرتػػب

إمػالء أكراؽ تشػتمؿ عمػى بعػض  -أكفر الًقسىـ ، كما جمع لؾ ف يمتي التدبير كالقمـ
ػػا ممػػكؾ  ، كشػػيء مػػف سػػير ممككػػه أخبػػار المغػػرب كريئتػػه كحػػدكد أقطػػارا ، كخصكصن

ن  كرػك سػ -مػف لىػديف ابتػداء دكلػتهـ إلػى كقتنػا رػذا  ،  المصامدة بني عبػد المػؤمف

                                           

ر اقػػ  المطبعػػ  ، داعاإلبػػ كرػػاجس اإلسػػالمي التػػراث فػػي الكتػػاب مقدمػػ  : أرحيمػػ  عبػػاس (ُ)  كالكى
 .ُّ ص ، ـََِّ مراكش – الكطني 
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َّٖٕ 

، أك لقيتي مف لقيه ، أك ركيتي  كأف ين اؼ إلى ذلؾ نبذة مف ذكر مف لقيتيه -ُِٔ
؛ فمـ أر  ، مف الشعراء كالعمماء كأنكاع أرؿ الف ؿ ، بكجه ما مف كجكا الركاي  عنه

،  ؛ إذ رػػي الغايػػ  التػػي أجػػرم إليهػػا بيػدًّا مػػف إسػػعافؾ كالمسػػارع  إلػػى مػػا فيػػه ر ػػاؾ
؛  ؛ كلكجػػكب طاعتػػؾ عمػػي  مػػف كجػػكا يكثػػر تعػػدادرا عميهػػا كالبغيػػ  التػػي أثػػابر أبػػدنا

؛  فاستخرت اهلل عػز كجػؿ فيمػا نػدبتني إليػه، كاسػتعنته كاعتمػدت فػي كػؿ ذلػؾ عميػه
 .(ُ) " فهك المكئؿ كالممجأ كرك حسبنا كنعـ الككيؿ

السبب الذم جعؿ عبد الكاحد المراكشي يحجـ عف ذكر اسػـ ذلػؾ الػكزير أما 
هكؿ ، ككؿ المعمكمات التي يمكػف معرفتهػا عػف رػذا الشػأف فهك سبب مجأك مكطنه 

قائم  عمى سبيؿ الحدس كالتخميف  ال عمػى سػبيؿ القطػع كاليقػيف ، غيػر أف محقػؽ 
ا مكتكبنػا فيػه بعػض الػنقص في نهاي  مقدم  التحقيؽ أكرد الكتاب سعيد العرياف  نصن

 : كجدا عمى الكرق  األكلى مف المخطكط  ، كرك 

" قػػاؿ الشػػيم الفقيػػه   األكلػػى مػػف المخطكطػػ  مػػا يمػػي : مكتػػكب عمػػى الكرقػػ
: سػمع  العالـ الحافظ محي الديف أبك محمد عبد الكاحػد بػف عمػي جػامع رػذا الكتػاب

عمي  جميع رذا التمخيص الذم جمعته في أخبار المغرب مكالنا الفقيه اإلماـ الفا ؿ 
كزراء خاصػ  أميػر الكزير الصػاحب عػز الػديف قػدكة العممػاء أكحػد الف ػالء أكمػؿ الػ

المػػؤمنيف أبػػك الفػػت  عبػػد اهلل بػػف القا ػػي األجػػؿ الػػكزير الفا ػػؿ الصػػاحب شػػمس 
ػػػؿ اهلل الزمػػػاف ببقائػػػه  الػػػديف أبػػػي محمػػػد ...... بػػػف محمػػػد بػػػف شػػػريؼ الزرػػػرم جم 
                ك........الفا ػػػؿ المتفػػػنف أبػػػك الفػػػت  نصػػػر ابػػػف القا ػػػي المخمػػػص أبػػػي محمػػػد 

                                           

 . ِْ ، ِّ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
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َّٖٖ 

كسمع بع ه األميػر األجػؿ الكبيػر المحتػـر شػجاع الػديف أبػك  عبد الكريـ بف يعمي ،
 . (ُ)نصر عيسى" 

رػك  ذلػؾ الػكزيركمما ال شؾ فيه أف رػذا الػنص يقػكم االحتمػاؿ القائػؿ بػأف 
 .(ِ) مف مجاريؿ الكزراء ، كرك في بغداد الصاحب أبي الفت  الزررم

 كأممى، ا الطمب قاـ عبد الكاحد المراكشي باالستجاب  لهذ كأينا يكف األمر فقد
  يسبؽ له التأليؼنه لـ الكتاب مبدينا تكا عنا جمنا ، كمعتذرنا عف التقصير أك الخمؿ أل 

 بمػ  مػا منتهى اهلل أصمحؾ : " كرذافي نهاي  حديثه عف دكل  المكحديف حيث ذكر 
 االستطاع  حسب بذلؾ تعمؽ كما ككت ابهـ ككزرائهـ ممككه كسير المغرب أخبار مف
 لػـ مكالنػا خػدـ أصػغر أف مػع الخمػؿ أك التقصػير مف يقع عما العذر سطب تقدـ كقد
نمػا ، بػه نفسػه قػط حػدث كال بالتصػنيؼ عادتػه تجػر  الفخريػ  الهمػ  عميػه بعثتػه كام
 ،  منبعثػه كعنهػا نسبته العمي  الهم  تمؾ فإلى إحساف مف كاف فما رتبها اهلل أعمى
 .(ّ)مرا " كمسامحتها تغ يسترا فإغ اؤرا ذلؾ غير مف كاف كما

، ( ـُِِْرػػ/  ُِٔ)فػي سػن  أما عف تاريم إمالء الكتػاب فقػد كػاف ذلػؾ 
كمف المحتمؿ أف يككف بداي  إمالء الكتاب كانت في أكائؿ تمؾ السن  ، كلكف المؤكد 

كرػك فػي ذلػؾ   أنه فرغ منه في الرابع كالعشريف مف جمادل اآلخرة في نفس العاـ ،
ا اإلمػػالء، يػػـك السػػبت لسػػت بقػػيف مػػف جمػػادل كػػاف الفػػراغ مػػف رػػذ"  ذكر :الصػػدد يػػ

 . (ْ)" ُِٔاآلخرة مف سن  

                                           

 . ِِ ص المعجب تحقيؽ مقدم  (ُ)
 . زررمال الفت  أبي لمكزير ترجم  ريخي التا المصادر تذكر لـ (ِ)
 .َّْص المغرب أخبار صتمخي في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
 .ِْٔ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َّٖٗ 

كصححه في السادس كالعشريف مػف جمػادل اآلخػرة مػف نفػس الكتاب ثـ قيرئ عميه  
 .(ُ)العاـ 

 اخلطح الؼاهح للكراب
التػػي سيسػػير  المعجػػب خطتػػه كتػابأكرد عبػد الكاحػػد المراكشػػي فػػي مقدمػػ   
، كتت ػ  خطػ  لعري ػ  لممكا ػيع التػي سػيتناكلها أشار إلى الخطكط اكما عميها ، 

كانت مف اقتػراح لـ تكف مف اقتراحه بؿ الكتاب مف المقدم  التي أشار فيها إلى أنها 
بػكأؾ اهلل أعمػى  كفػي ذلػؾ يػذكر: " فإنػؾ سػألتني الكزير الذم كمفه بتأليؼ الكتاب ، 
خػرة أكفػر الًقسىػـ ، ، كمنحؾ مف سعادتي الػدنيا كاآل الرتب، كما عمر بؾ أندي  األدب

إمالء أكراؽ تشتمؿ عمى بعض أخبػار المغػرب  -كما جمع لؾ ف يمتي التدبير كالقمـ
ا ممكؾ المصامدة بني عبد  كريئته كحدكد أقطارا، كشيء مف سير ممككه ، كخصكصن

كأف ين ػاؼ  - ُِٔكرػك سػن   -، مف لىديف ابتداء دكلػتهـ إلػى كقتنػا رػذا  المؤمف
، بكجه مػا مػف  ، أك لقيتي مف لقيه ، أك ركيتي عنه مف لقيتيهإلى ذلؾ نبذة مف ذكر 

 .(ِ)، مف الشعراء كالعمماء كأنكاع أرؿ الف ؿ " كجكا الركاي 

 حسػبما اإلمػالء رػذا جميػع اهلل بحمد نجز : "كقدكما ذكر في نهاي  الكتاب 
 .(ّ)التمخيص" في عادتي عمى كمه ذلؾ في كجريت مكالنا رسمه

، سػيما المصػامدة بنػي بػالمغرب  التعريػؼ كتابػهبلمراكشي عبد الكاحد ا فأراد
عبد المؤمف ، كقد عنكف كتابه بػ " المعجب في تمخيص أخبار المغرب " حتى لييخيؿ 

 الكتػاب أنه سيقتصر عمى الحديث عف بالد المغػرب فحسػب ، كلكػف يقرأ عنكانهلمف 

                                           

 .ِْٔ ص نفسه صدرالم :انظر ، المخطكط  أخر في مكتكب ذلؾ أف العرياف سعيد أشار (ُ)
 . ِْ ، ِّ ص  نفسه المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 . ِْٔ ص المغرب بارأخ تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
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ََّٗ 

ي  لهذا المغػرب تشػمؿ الحدكد الجغراف كذلؾ ألف ؛ تناكؿ تاريم المغرب كاألندلس معنا
ا شبه جزيرة األندلس مف جباؿ البرانس إلى المحيط األطمسي بما ت ـ مف دكؿ  أي ن
كمدائف ، ثـ ما يمي األندلس جنكبنا عمى الشاطئ األفريقي مف المغػرب األقهصػى إلػى 
الجزائر إلى تكنس  إلى حػدكد مصػر الغربيػ  ، حيػث كانػت رػذا المسػاح  فػي عػرؼ 

  . (ُ) القدماء تعرؼ بالمغربكثير مف المؤرخيف 

حسػػبما فعػػؿ الكتػػاب إلػػى قسػػميف رئيسػػيف  يمكػػف تقسػػيـكمػػف رػػذا المنطمػػؽ  
 كالتالي : محقؽ الكتاب 

: تناكؿ تاريم المغرب كاألندلس قبػؿ عصػر المكحػديف ، كاشػتمؿ القسن الّ 
عمػػى سػػبع  فصػػكؿ تفاكتػػت فػػي حجمهػػا بػػيف الطػػكؿ كالقصػػر فبينمػػا لػػـ تػػزد بعػػض 

بعض الفصػكؿ تجػاكزت السػتيف  تكجدحيف  أك صحيفتيف أك ثالث ، الفصكؿ عف ص
منػذ تػاريم األنػدلس كالمغػرب  مقدمػ  لخػص فيهػاصحيف  ، كيعد رذا القسػـ بمثابػ  

بدايػ  دعػكة كرػي ( ـُُُِ/رػػ ُٓٓ(حتػى سػن  ـ(ُُٕ/رػػِٗ)فت  األندلس سن  
ـ بمقدمػ  بػدأ ذلػؾ القسػ، حيػث  بف تكمرت التي ترتػب عميهػا قيػاـ دكلػ  المكحػديف ا

مػع  فتحهػاثػـ ، كمدنها الكائن  بأيػدم المسػمميفجزيرة األندلس كحدكدرا  مكجزة عف
دخػكؿ  منػذ نػاكؿ أخبػار الدكلػ  األمكيػ  باألنػدلسثػـ ت، ذكر مف دخمها مف التابعيف 

 سػقكط الدكلػ أخبار األندلس بعػد  كتناكؿ ،حتى سقكط دكلتهـ  الداخؿ عبد الرحمف 
  .سقكطهاحتى بالمغرب كاألندلس قياـ دكل  المرابطيف تناكؿ كما ،  هاباألمكي  

                                           

 تػػػاريم فػػػي : العبػػػادم ،  ِ ، ُ ص  المغػػػرب أخبػػػار تمخػػػيص فػػػي المعجػػػب تحقيػػػؽ مقدمػػػ  (ُ)
 معػالـ : مػؤنس حسػيف  ، ٗ ص  ت( -)د بيركت – العربي  النه   دار ، كاألندلس المغرب
 .ِْ ، ِّ ص كاألندلس المغرب تاريم
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فتنػػاكؿ تػػػاريم مائػػ  كسػػت سػػػنكات مػػف تػػاريم دكلػػػ   :القسللن الصلللاًٖ أمػػا 
ػا -مقسػم  إلػى ثالثػ  فصػكؿ متفاكتػػ  فػي أحجامهػا المكحػديف  كقػد ذكػر فػػي  -أي ن

رذا تمخػيص التعريػؼ بأخبػار دكلػ  المصػامدة  " عف دكل  المكحديف  : هحديثنهاي  
فػذلؾ  -ُِٔكرػك سػن   -إلػى كقتنػا رػذا  -ُٓٓكرػك سػن   -أكؿ قياـ أمررـ مف 

 (ُ)" مائ  سن  كست سنيف

قيػػاـ محمػػد بػػف ببػػدء أمػػر المكحػػديف بػػالمغرب كاألنػػدلس كشػػمؿ رػػذا القسػػـ  
الحرب بينهـ كبيف المرابطيف ، كتناكؿ كاليػ  ، كطبقاتهـ ك  تكمرت المتسمي بالمهدم

ثػـ ذكػر ثػـ إلػى جزيػرة األنػدلس ، ديف إلى الشرؽ ، عبد المؤمف كامتداد دكل  المكح
، مػػع ذكػػر نبػػذة عػػف كزرائهػػـ ككتػػابهـ كحجػػابهـ كأكالدرػػـ  خمفػػاء دكلػػ  المكحػػديف

  . ـ(ُِِْػ/ر ُِٔ ) كق اتهـ كأشهر األحداث التي تمت في عهكدرـ  إلى سن 

المغػػػرب  جغرافيػػػ تنػػػاكؿ فيػػػه كخػػػتـ عبػػػد الكاحػػػد المراكشػػػي الكتػػػاب ببػػػاب 
ػا لنفسػه عنػد حديثػه عػف مدينػ  مػراكش مسػقط رأسػه باختصار كاألندلس ،  ، مترجمن

ػا  -كرذا القسـ الجغرافػي كػاف  مػف اقتػراح الػكزير الػذم كمفػه بتػأليؼ الكتػاب   -أي ن
 رػذا إلػى ي ػاؼ أف - مجػدا اهلل حػرس - مكالنػا رسػـ " كقػد كفػي ذلػؾ يػذكر :

 مػف عػددا المراحػؿ مػف بينهػا مػا مدنػه كتحديػد كتعييف المغرب أقاليـ ذكر التصنيؼ
 مدنها مف يممكه المسممكف كما األندلس جزيرة كذكر،  األقصى سكس إلى برق  لدف
 اإلجابػ  سػرع  فػي العػادة عمػى الجػرم مػف بػدان  المممػكؾ يػر فمػـ ،  تقػدـ مػا عمػى

 خارج الباب رذا أف مع رذا،  كعرفان  شرعان  عميه ذلؾ لكجكب الخدم  كامتثاؿ مرسـك

                                           

 . ُْْ ص مغربال أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
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َِّٗ 

 فيػه النػاس ك ػع كقػد كالممالؾ المسالؾ باب في صنيؼ كداخؿالت رذا مقصكد عف
 .(ُ)كثيرة " كتبان 

 التمخػيص كاإليجػاز د المراكشػي فػي خطػ  الكتػاب طريقػ  عبد الكاحػكقد اتبع 
أشار إلى ذلػؾ فػي غيػر مك ػع حيػث ذكػر أنه كيت   ذلؾ مف عنكاف الكتاب ، كما 
 -اهلل فػػي رػػذا الفصػػؿإف شػػاء  -كأنػػا ذاكػػر  :" عنػػد حديثػػه عػػف ممػػكؾ الطكائػػؼ 

؛ إذ لكػؿ  ، عمػى نحػك مػا شػرطت مػف اإلجمػاؿ أسماءرـ كالجهات التي تغمبكا عميهػا
مػػنهـ أخبػػار كسػػير ككقػػائع لػػك بسػػطت القػػكؿ فيهػػا خػػرج رػػذا التصػػنيؼ عػػف حػػد 

ادم : " ػ، كذكر عند حديثه عف المعت د باهلل العبػ (ِ)ب " التمخيص إلى حيز اإلسها
حكػػاـ أمػػرا حيػػؿ كآراء عجيبػػ  لػػـ يسػػبؽ إلػػى أكثررػػا، يطػػكؿ  كلػػه فػػي تػػدبير ممكػػه كام

، كفػػي حديثػػه عػػف أبػػي الكليػػد بػػف  (ّ)" تعػػدادرا كيخػػرج عػػف حػػد التمخػػيص بسػػطها
، كلعػؿ  كردتهػا عمػى االختيػار ال عمػى النسػؽزيدكف ذكر بعض قصػائدا ثػـ قػاؿ : "أ

نما منعني مف استيفائها الكفاء بشرط  في كثير مما تركت منها أحسف مما أكردت، كام
 .(ْ)"التمخيص

فذلؾ مائ  سن  كست سنيف،  الحديث عف دكل  المكحديف :" كذكر في نهاي 
نما أكردنا مف ذلؾ ما تدعك الحاج  إليه، كتجشػـ  عمى اإلجماؿ ال عمى التفصيؿ ، كام
ال ركرة مف عيني باألخبار إلى معرفته، مف غير تعػرض إلػى مػا ال حاجػ  بنػا إليػه، 

ف، كأكالد أكالدا، كأكالد أكالد أكالدا، كتفاصػػيؿ أخبػػاررـ فػػي مػػف ذكػػر أكالد عبػػد المػػؤم

                                           

 . ُّْ ، َّْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  . ُِّ ص نفسه المصدر (ِ)
 . ُٔٓ ص نفسه المصدر (ّ)
 . ُٕٔ ص نفسه المصدر (ْ)
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؛ إذ لػك تتبعنػا ذلػؾ لخػرج رػذا  ـ ككتابهـ كحجابهـ ككزرائهـهكاليتهـ كعزلهـ كأمهات
 .(ُ) " المجمكع عف حد التمخيص، كلحؽ بالكتب المبسكط 

االختصػػار كالتمخػػيص  سػػببكيصػػرح بػػأف  ككػػاف فػػي بعػػض األحيػػاف يختصػػر
س حفاظنػػا عمػػى خطػػ  الكتػػاب ، حيػػث ذكػػر فػػي حديثػػه عػػف شػػعر كلػػي ػػعؼ حفظػػه 

لػػه مػػع رػػذا مقػػاطع حسػػاف كػػاف يرتجمهػػا فػػي مجػػالس أنسػػه المعتمػػد بػػف عبػػاد :" 
 .(ِ)" كالستدعاء خاص  جمسائه، منعني مف استيفائها قم  ما عمى خاطرم منها

كلكنه كاف يخرج كثيػرنا عػف ذلػؾ اإلطػار الػذم ك ػعه لنفسػه إلػى االسػتطراد  
إذا كاف الخبػر أك الشػخص المتػرجـ لػه مميػزنا أك مشػهكرنا ، أك غريبنػا أك ، تطكيؿ كال

كمػف ذلػؾ مػا حػدث جيدنا ، أك لغرض تنشيط القارئ كمؤانسته في الحػديث كالكػالـ ، 
نمػا أكردت رػذا  عند حديثه عف ابف حػـز الظػاررم حيػث ذكػر :" النبػذة مػف أخبػار كام

ف كانت قاطع  لمنسؽ  ؛ ألنه أشػهر عممػاء  ح  عف بعض الغرضمزي ،رذا الرجؿ كام
، كذلػػؾ  األنػػدلس اليػػـك كأكثػػررـ ذكػػرنا فػػي مجػػالس الرؤسػػاء كعمػػى ألسػػن  العممػػاء

لمخالفته مذرب مالػؾ بػالمغرب كاسػتبدادا بعمػـ الظػارر، كلػـ يشػتهر بػه قبمػه عنػدنا 
"  .(ّ) أحد ممف عممت ، كقد كثر أرؿ مذربه كأتباعه عندنا باألندلس اليـك

( ألبي ـُُٗٗرػ/ٓٗٓقصيدة عمى بف حزمكف التي أنشدرا سن  )كما أكرد 
بىػػػب كػػػاف يقترحػػػه عمػػػى  كض يسػػػمى الخى ػػػري يكسػػػؼ يعقػػػكب بػػػف عبػػػد المػػػؤمف فػػػي عى

                                           

 . ُْْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 . ُُٔ ص نفسه المصدر (ِ)
 . ٕٗ ، ٔٗ ص هنفس المصدر (ّ)
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َّْٗ 

ف كػاف فيهػا طػكؿ (ُ)الشعراء   ؛ لغرابػ  عرك ػها ، ثػـ ذكػر:" أكردتهػا عمػى تكاليهػا كام
 . (ِ)كجكدة أكثر أبياتها"

كقػد  " : نهايتػه، ثػـ ذكػر فػي كاستطرد في حديثه عف أبػي جعفػر الحميػرم  
يثػػارنا  امتػد بنػا عنػاف القػػكؿ إلػى مػا ال حاجػػ  لنػا بػأكثرا ؛ رغبػ ن فػػي تنشػيط الطالػب كام

 .(ّ)"  لإلحماض ؛ كلنرجع اآلف إلى ما قطعنا

                                           

 . َّٕ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 . ّّٕ ص نفسه المصدر (ِ)
 . ِّٖ ص نفسه المصدر (ّ)
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َّٗٓ 

 خصائص الكراتح الرارخي٘ح يف الكراب
اتبع عبد الكاحد المراكشي المنارج كالصكر التاريخيػ  التػي كػاف معمػكالن بهػا 

ػػا مبتكػػرنا عصػػرا ،  فػػي ، كلكػػف يمكػػف القػػكؿ أف منهجػػه فػػي العػػرض كلػػـ يتبػػع منهجن
التاريخي كاف فيػه بعػض  المميػزات الخاصػ  فػي طريقػ  عػرض الحػكادث أك التػراجـ 

كمػػف خػػالؿ دراسػػ  الكتػػاب أمكػػف التعػػرؼ عمػػى الخصػػائص كالصػػكر سػػيأتي ذكررػػا ، 
 التاريخي  التي اتبعها في كتابه ، كري كالتالي :

 اسرخذام ادلٌِط ادلْظْػٖ يف الؼزض الرارخيٖ: أّالً 

التػػػـز المؤرخػػػكف العػػػرب بػػػالرغـ مػػػف تعػػػدد صػػػكر الكتابػػػ  التاريخيػػػ  بيػػػنهـ 
األكؿ: مػػنهج التػػاريم الحػػكلي أك التػػاريم حسػػب  ، منهجػػيف فػػي كتابػػاتهـ التاريخيػػ 

 . كالثاني: المنهج المك كعي أك منهج التاريم حسب المك كعات،  السنيف
ج التػػاريم الحػػكلي فهػػك مػػنهج يقػػـك عمػػى تجميػػع مػػا اختمػػؼ مػػف أمػػا مػػنه 

أم في السن  مف أكؿ حدث كقع   " "كفيها الحكادث في كؿ سن  كالربط بينها بكمم  
حتى إذا انتهت حكادثها انتقؿ المػؤرخ إلػى حػكادث السػن    ، فيها إلى آخر يـك منها

جػاء فػي  " أك " سػن  كػذا ثػـ دخمػت ، كذلؾ باستخداـ جممػ  بػدالن عػف كممػ  " التالي 
 .(ُ) " سن  كذا

                                           

 ص ، ـُٖٔٗ العربيػ  النه ػ  دار -  العػرب كفكالمؤرخػ التػاريم : سػالـ العزيز عبد السيد (ُ)
 الجامع  شباب مؤسس  ،  اإلسالمي  اركاآلث اإلسالمي التاريم في البحث منارج ، ّٖ ، ِٖ

 .ِٖص ، ـََُِ االسكندري 
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َّٗٔ 

المػؤرخ طريقػ  التػأريم إمػا  التػزاـ ككرػ: كمنهج التاريم حسب المك كعات 
ما لمسير كالطبقػات ، فالكتابػ  حسػب رػذا المػنهج  لمدكؿ أك لعهكد الخمفاء كالحكاـ كام

 .(ُ)قكامها األشخاص أم أشخاص الخمفاء كالحكاـ 

المك ػكعي  كتابػه المعجػب عمػى المػنهج كقد سار عبد الكاحد المراكشي فػي
كذلػػؾ المػػنهج الػػذم أم التػػاريم حسػػب المك ػػكعات ،  –فػػي جميػػع مراحػػؿ الكتػػاب 

اتبعػػه فػػي التػػأريم لممغػػرب كاألنػػدلس كػػاف قكامػػه الػػدكؿ كالحكػػاـ حيػػث  يعػػد التػػأريم 
 (.ِ)لمدكؿ أك الخمفاء كالحكاـ مف أرـ صكر التاريم المك كعي 

ذ بداي  الكتاب كك ع عناكيننا خاص  لكػؿ مك ػكع منكقد اتبع رذا األسمكب 
:  قكلػهك ،  (ّ)فصػؿ فػي ذكػر جزيػرة األنػدلس كحػدكدرا " : "قكلػه كمف تمؾ العناكيف 

  :كقكلػه ، (ْ)ممككهػا " كسػير أخباررػا تفصػيؿ مػف كلمػع األنػدلس جزيػرة فػت  "ذكػر
 ، (ٓ)المغرب" ف ؿ في "فصؿ

لخمفػػػاء كالحكػػػاـ مػػػع ذكػػػر أرػػػـ م لمػػػدكؿ كاػ  التأريػػػػع طريقػػػػؾ اتبػػػػد ذلػػػػكبعػػػ
ككػاف ي ػع رت رػؤالء الحكػاـ ، ػي عاصػاء التػالشخصيات مف الكزراء كالكتاب كاألدب

كمف المعركؼ أف أقدـ الكتب التاريخي  قػد لبعض الشخصيات عناكيف خاص  بهـ ، 
كاألمثم  عمى ذلؾ كثيرة بػيف ثنايػا ، ( ٔ)اتخذت عهكد الحكاـ مبدءان فريدان في الترتيب 

                                           

 . ُٗ ص العرب كالمؤرخكف التاريم : سالـ العزيز عبد السيد (1)
 الرسػال  مؤسسػ  ، العمػي أحمػد صال  / ترجم  ، المسمميف عند التاريم عمـ : ركزنثاؿ فرانز (2)

 ُِٔ ص ـُّٖٗ  بيركت –
 . ِٕ ص المغرب أخبار تمخيص في جبالمع : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
 . ِّ ص نفسه المصدر (ْ)
 . ّٖ ص نفسه المصدر (ٓ)
 .ُِٔ ص  السابؽ المرجع : ركزنثاؿ (ٔ)
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َّٕٗ 

" ، (ُ)األنػدلس" معاكيػ  بػف الػرحمف عبػد دخػكؿ خبر "ذكر :كمف ذلؾ قكله ، كتاب ال
، "  (ّ)المػرابطيف"  ػدكلػ يػف ابػالكت افػأعي " (ِ)ف"ػف عبد الرحمػبااألمير رشاـ  "كالي 

 .(ٔ) الشاعر" " عمي بف حزمكف (ٓ)الكاتب" الزكيمي "إبراريـ، (ْ)كزارة ابف عبدكف "
(ٔ). 

مراكشي يذكر عناكيننا خاص  لبعض األحداث كالمعارؾ كما كاف عبد الكاحد ال
انقطاع الػدعكة األمكيػ   بعد فصؿ يت مف ذكر أحكاؿ األندلس  : "قكله المهم  مثؿ 

أحػكاؿ األنػدلس بعػد  " قكلػه:نحػك ك ،  (ٖ) " كقعػ  الزالقػ  " قكله :نحك ك  ،  (ٕ)عنها "
 المتسػمى تػكمرت فبػ محمػد قيػاـ "ذكػر قكلػه :نحػك ، ك (ٗ)سػقكط دكلػ  المػرابطيف "

كالمكحػديف  المػرابطيف بػيف كاألنػدلس" الحػرب بػالمغرب المكحػديف أمر كبدء بالمهدم
، كمػػف ذلػػؾ حكػػاـ دكلػػ  المكحػػديف كػػذلؾ كػػاف يفػػرد عناكيننػػا خاصػػ  لكفيػػات ،   (َُ)"

 .(ُِ)" كفاة أبي يعقكب الثاني " : كقكله ، (ُُ): " كفاة عبد المؤمف "قكله 

                                           

 . َْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 . ّْ ص  نفسه المصدر (ِ)
 . ِِٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
 . ِِٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
 . َّٓ ص  نفسه مصدرال (ٓ)
 . َّٕ ص  نفسه المصدر (ٔ)
 . ُِّ ص  نفسه المصدر (ٕ)
 . ُّٗ ص   نفسه المصدر (ٖ)
 . ِٕٕ ص   نفسه المصدر (ٗ)
 . ِْٓ ص  نفسه المصدر (َُ)
 . َّٔ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُُ)
 . َُْ ص  نفسه المصدر (ُِ)
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راكشي لطريق  التػأريم المك ػكعي فقػد كػاف يػؤرخ كمع اتباع عبد الكاحد الم
لألحداث بذكر السن  في بعض األحيػاف ، كمػف ذلػؾ مػا ذكػرا عنػد حديثػه عػف بدايػ  

البحػر  اهلل عمػى المعتمػد جػاز 479 سػن  كانػت أمػر المػرابطيف باألنػدلس : " كلمػا
ها ما ، كمن (ُ)تاشفيف مستنصرنا به عمى الرـك " بف يكسؼ إلى مراكش مدين  قاصدان 

ما ذكرا عند الحديث عف استرجاع مدين  شمب في عهد أبي يكسؼ يعقكب بػف عبػد 
 مدينػ  - اهلل لعنػه - الريػؽ بػف بطػرك قصػد 585 سػن  فػي كاف كلما المؤمف  : "

 . (ِ)عميها بعساكرا"  فترؿ األندلس جزيرة مف شمب

كفػػي بعػػض األحيػػاف كػػاف يشػػؾ فػػي التػػاريم فيػػكرد تػػاريخيف دكف تػػرجي   
 كمف ذلؾ ما ذكرا عند الحديث عف كركد المماليؾ الغز إلى المغرب: "كفي، أحدرما 

 كرد فيمف ككاف مصر مف الغز البالد عمينا كرد 582 أك 583 سن  إما كاليته أكؿ
 الممػؾ أخػي ابػف الػديف لتقػي مممككػان  كػاف أنػه ذكػركا قػراقش يسػمى مممػكؾ عمينػا

 . (ّ) الناصر"

عبػػػكر المػػػرابطيف إلػػػى  عػػػف ذكػػػرا مػػػا كأحيانػػػا يػػػؤرخ بالشػػػهر كالسػػػن  مثػػػؿ 
: " فأخػذ أميػر المسػمميف يكسػؼ بػف حيػث قػاؿ ( ـَُٖٔ /رػػْٕٗ)األنػدلس سػن  

تاشػػفيف فػػي أربػػ  العبػػكر إلػػى جزيػػرة األنػػدلس كذلػػؾ فػػي شػػهر جمػػادل األكلػػى مػػف 
ال يحػدد الشػهر بػؿ يػذكر عبػارة فػي كػاف ، كفي بعػض األحيػاف  (ْ)السن  المذككرة " 

                                           

 . َُٗ ص  نفسه المصدر (ُ)
 . ّٔٓ ص نفسه المصدر (ِ)
 . ّٓٔ ص نفسه المصدر (ّ)
 . ُُٗ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َّٗٗ 

 صػبران  قتمػه أف إلى المعتمد بسجف رذا عمار ابف يزؿ ؿ : "كلـشهكر سن  كذا ، مث
 . (ُ)"479 سن  شهكر في

ا دقيقنا باليـك كالشهر كالسن   ى كفي بعض األحياف كاف يي   مِّف الحكادث تأريخن
بػف عبػد اكمما أمكنه ذلؾ ، كمف ذلؾ ما ذكرا عند حديثه عف كالي  محمػد بػف رشػاـ 

كف مػف ػا إلى أف قػاـ عميػه يػـك الخمػيس لخمػس خمػالجبار : " كلـ يزؿ المهدم كالين 
كنحػك ،   (ِ)رشاـ بف سميماف بف عبد الرحمف الناصر مػع البربػر"  ّٗٗشكاؿ سن  

خراجه قرطب  عمى تغمبه ككاف عند حديثه عف بني عباد: "قكله   منها عكاش  ابف كام
  األرؾ عند حديثه عف كقعقكله ك   (ّ)" 471 سن  صفر مف بقيف لسبع الثالثاء يـك

( : " فمما كاف يـك األربعاء كرػك الثالػث مػف شػعباف مػف  ـُُٓٗ/رػُٗٓفي سن  )
،  (ْ)السػن  المػػذككرة التقػػى المسػػممكف كعػػدكرـ ، فػػأنزؿ اهلل عمػػى المكحػػديف نصػػرا "

" ككانػت رػذا الهزيمػ  الكبػرل                 كعند حديثه عف كقعػ  العقػاب ذكػر : 
 . (ٓ)"َٗٔمنتصؼ صفر الكائف في سن  عمى المسمميف   يـك االثنيف 

                                           

 . ُٖٔ ص  نفسه المصدر (ُ)
 . ٖٖ ص  نفسه المصدر (ِ)
 . ُٖٗ ص نفسه المصدر (ّ)
 . ّٗٓ ص نفسه المصدر (ْ)
 . َِْ ص نفسه المصدر (ٓ)
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ََُّ 

ا : 
ً
 اسرخذام صْرذٖ الرارٗخ احمللٖ ّادلؼاصز شاً٘

مػف األمػكر المهمػ  فػي دراسػػ  منهجيػ  الكتابػ  التاريخيػ  أف حركػ  التػػاريم 
اإلسالمي كانػت بطبيعػ  الحػاؿ حركػ  مفعمػ  بػالتنكع ، ككػاف مػف نتيجػ  ذلػؾ التنػكع  

ات كبرل مف المؤلفات التاريخي  لى ثالث مجمكعأف صكر المادة التاريخي   تنكعت إ
تػكاريم العػالـ ، كتػكاريم المػدف كاألقػاليـ ) أك التػاريم المحمػي ( ، كالتػػكاريم  :  رػي

كمػادة تمؾ المجمكعات التي اتبعها المؤرخكف المسممكف ، ،  (ُ) المعاصرة كالمذكرات
 شممت نكعيف مما سبؽ ، كرما : مك كع الدراس  الكتاب 

  ادلذى ّالقال٘ن )أّ الرارٗخ احمللٖ (ذارٗخ  .1
التنكع الػذم كػٌكف لنػا حركػ  التػاريم كالػذم سػبؽ الحػديث عنػه يمكػف أف  إف

؛ فق ػي  الػكطف  " ق ػي  الػكطف نتممس منه أحد مككناتػه المهمػ  كالرئيسػ  كرػي "
ري التي عٌبر عنها الدارسكف لفمسف  كحرك  التاريم بما ييسمى بالمؤلفات التاريخي  

، فتتحػػدث عػػف  حميػ  أك البمدانيػػ  ، كرػػي مؤلفػػات تتنػػاكؿ الحػػديث عػػف بمػػد بعينػػهالم
 .  أرمه كسماتهـ مميزات

: " كػاف االرتمػاـ عف دكافع كتاب  التكاريم المحميػ  قػائالن ركزنثاؿ  أشاركقد 
بػػالتكاريم المحميػػ  فػػي كػػؿ األزمنػػ  تعبيػػرنا أدبينػػا محببنػػا عػػف شػػعكر الجماعػػ  ، كلقػػد 

ت اإلسػػالمي  كافػػ  عػػف الربػػاط الكثيػػؽ الػػذم يػػربط النػػاس بمكػػاف عبػػرت المجتمعػػا
مكلدرـ، كمع أف كثيرنا مف التكاريم المحمي  في اإلسالـ نشأت مف االعتبارات الديني  

 .(ِ)كالفقهي ، غير أف المفاخر اإلقميمي  كانت كراء مباحث العمماء"

                                           

 . ُّٖ ص المسمميف عند اريمالت عمـ : ركزنتاؿ (ُ)
 . َِٔ ص  نفسه المرجع (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

َُُّ 

اقتصػر  شػي عبد الكاحػد المراكأف رك كا   مف عنكاف الكتاب كمادته ككما 
ً عت له ، كعمى الرغـ مف  عمى التأريم لبالد المغرب كاألندلس حسب الخط  التي كي

المؤكػد أنهػا كانػت تسػتهكيه ألنهػا تخػص الحػديث عػف الػكطف الػذم إال أنه مف  ذلؾ
لد كنشأ فيه ،   .كما تركز عمى دكل  نشأ كعاش في كنفها كري دكل  المكحديف  كي

لمحمي  أك اإلقميمي  إلى تياريف : تاريم محمي كقد قسـ المؤرخكف التكاريم ا
،  (ُ)دنيػكم ، كتػاريم محمػي دينػػي ، كتمػؾ تنكيعػات صػغرل عمػػى حػد تعبيػر ركزنثػػاؿ

يندرج تحػت التيػار األكؿ ، كرػك التػاريم المحمػي الػدنيكم ،  مك كع الدراس كالكتاب 
 تكجػدال  حيث إف بالد المغرب كاألندلس ال تشتمؿ عمى مدف ذات طابع دينػي ، كػذلؾ

ذكرنا لشخصيات ديني  في الكتاب إال في القميؿ النادر كمف ذلؾ تمؾ النبػذة التػي ذكػر 
 دخػؿ مػف فيها مف دخؿ األندلس مػف التػابعيف لمجهػاد كالربػاط تحػت عنػكاف : "ذكػر

، ككػذلؾ ذكػرا بعػض األحاديػث عػف ف ػؿ المغػرب تحػت  (ِ)التػابعيف " مػف األنػدلس
 (ّ)عنكاف : " فصؿ في ف ؿ المغرب "

 الرارٗخ ادلؼاصز ّادلذكزاخ  .2

يػػدرؾ أف المػػؤرخ فػػي تمخػػيص أخبػػار المغػػرب إف المتصػػف  لكتػػاب المعجػػب 
كتب الكثير مف األحداث التي عاصررا كبع ها شاردرا بنفسه ، كرػي تمػؾ األحػداث 

 ) كرػػي تػػاريم مكلػػد المػػؤرخ حتػػى سػػن  (ـُُٖٓ/ رػػػُٖٓ) التػػي تمتػػد مػػف سػػن 
سػػنكات اسػػتبعدنا ذا ام مػػه عػػف بػػالد المغػػرب ، ك ، كرػػي تػػاريم رحي ـ(ُُِٕ/رػػػُْٔ

عاصر فترة ال بأس  عبد الكاحد المراكشي فإف  اإلدراؾفترة  تستثنى مفالطفكل  التي 

                                           

 . َِٕ ص المسمميف عند التاريم عمـ : ركزنتاؿ (ُ)
 . ّٕ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 . ّٖ ص نفسه المصدر (ّ)
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َُِّ 

بها مف تاريم دكلػ  المكحػديف ، ككتػب عنهػا كتابػ  مػؤرخ معاصػر لألحػداث مشػارد 
ػا يشػير إليهػا ، كمػف ذلػ ؾ حديثػه لها ، كيتجمى ذلؾ في تمؾ اإلشارات التي كػاف دائمن

 كانت لك باألمر كأجدررـ كلدا خير " كرك عف صمته بإبراريـ أبي يكسؼ حيث ذكر:
 - لػي كػاف منػه فيهـ أنجب أعمـ ال ، الهكل كاطراح الحؽ إيثار عمى جاري  األمكر
 هػأعرفػ لػـ مػرة غيػر جمػ  كخمع أمكاؿ منه إلي كصمت حفيان  كبي محبان  - اهلل رحمه

نمػا،  االحػتالـ نػارزت كمػا جػدان  السػف حػديث ذاؾ إذ كنػت ألنػي أيػاـ كزارتػه  افػكػ كام
 .(ُ) رػ "َٓٔ سن  في كلكا أشبيمي  حيف إياا معرفتي

 البيعػ  كمف ذلؾ حديثػه عػف بيعػ  أبػي يعقػكب يكسػؼ حيػث ذكػر : "كبكيػع
 السػبت يـك كفي كالقراب  المكحديف أشياخ بايعه الجمع  كيـك الخميس يـك الخاص 

 يقػكؿ قػائـ الكاتػب عيػاش ابػف اهلل عبػد كأبػك اليػـك ذلػؾ شػهدت لمنػاس عامػ  أذف
 أصػحاب عميػه بػايع مػا عمػى أمػراء المػؤمنيف ابػف المػؤمنيف أمير تبايعكف : لمناس
 كالمكػرا طٍنشىػفي المى  كالطاع  السمع مف اهلل رسكؿ كسمـ عميه اهلل صمى اهلل رسكؿ
 أال عميػه كلكـ ـعميك ماله رذا المسمميف كلعام  كلكالته له كالنص  كالعسر كاليسر

 كأال عطاءكـ لكـ يعجؿ كأف مصمحته تعمكـ مما شيئان  عنكـ يدخر كأال يجمر بعكثكـ
 .(ِ) " أمكركـ مف قمد ما عمى كأعانه الكفاء عمى أعانكـ اهلل دكنكـ يحتجب

 ينطبػؽأما بالنسػب  لممػذكرات فهػذا النػكع مػف الكتابػ  التاريخيػ  ال يمكػف أف 
 عبػػد الكاحػػد المراكشػػي ه لػػـ تكجػػد معمكمػػات عػػفأنػػاصػػ ن ك عمػػى كتػػاب المعجػػب ، خ

شغؿ منصبنا رسمينا في الدكل  حتػى تأخػذ كتاباتػه التاريخيػ  صػف  تك   ما إذا كاف 
المذكرات ،  كما أف كتابه لـ يكف مكتكبنػا عمػى ريئػ  مالحظػات شخصػي  أك يكميػات 

                                           

 .ّٕٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 .َْٕ ص  نفسه رالمصد (ِ)
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َُّّ 

التاريخيػ   ر، بؿ كاف كتابه إمالءن معتمػدنا عمػى بعػض المصػاد (ُ)كما أشار ركزنثاؿ 
التػي المشػاردات المشػاركات ك  التي تناكلت الفترة السابق  لعصر المكحديف ، ككػذلؾ 

، كاألخبػار التػي كصػمته عػف شارؾ فيها أك شاردرا بنفسه في الفتػرة التػي عاصػررا 
بعض مف شارد األحداث كما سيأتي بيانه السماع أك الخطكط أك الرسائؿ مف طريؽ 

 تاب. عند الحديث عف مكارد الك

 أسلْب ػثذ الْاحذ ادلزاكشٖ يف ادلؼعة
عمػى انتقػاء عتمػد استخدـ عبد الكاحد المراكشي فػي كتابػه المعجػب أسػمكبنا ي

  ،كحسػف تنسػيقها مػع الجمػع بػيف دقػ  الفكػرة كجمػاؿ األسػمكب العباراتقكة األلفاظ ك 
ط كتػػراب ظهػػرت فيػػه األلفػػاظ المحػػددة كالعبػػارات االصػػطالحي  مػػع السػػهكل   فأسػػمكبه

فػػي سػػرد األحػػداث األمػػر ، كالصػػياغ  الفنيػػ  كالتصػػكير الجميػػؿ األفكػػار كانسػػجامها 
يجػػػذب القػػػارئ كيػػػؤثر فيػػػه ، مػػػع ك ػػػكح ذاتيتػػػه كعاطفتػػػه كرأيػػػه يمكػػػف أف الػػػذم 

عػف األلفػاظ العاميػ   ، كما يالحظ مف خالؿ القراءة المتأني  لمكتػاب ترفعػه الشخصي
، شعر كالنثرلأجاد اتعمؽ في العربي  ك لذم ا مغمكركرك األديب الالمبتذل  ، ال سيما 

كالػػذم سػػكتت عنػػه المصػػادر التاريخيػػ  ، كلػػـ تمػػدنا بمعمكمػػات كافيػػ  عنػػه فػػي رػػذا 
 .الجانب 

فهنػػاؾ الكثيػػر مػػف  معرفتػػه بالعربيػػ  كالنقػػد األدبػػي  كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ
اإلشػػارات التػػي تػػدؿ عمػػى غمبػػ  التكا ػػع فػػي نفسػػه ، كمنهػػا مػػا أكردا  فػػي مقدمػػ  

عػف  ػعؼ أسػمكبه ، لػه معتػذرنا مخاطبنػا الػكزير الػذم كمفػه بتػأليؼ الكتػاب ك لكتاب ا
 إف تقصػير مػف - مدتػه فػي اهلل فسػ  - مكالنػا إلػى أعتذر أني مع حيث ذكر:"رذا

 عمػى العػي كغمبػ  المممػكؾ عبػارة فأكلهػا  ػعؼ : األعػذار مػف أكجػه بثالثػ  كقػع
                                           

 .ِّٖ، ِّٕ ص المسمميف عند التاريم عمـ : ركزنتاؿ (ُ)
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َُّْ 

 "بػذلؾ خميػؽ بسرد فهػك الؿػإخ أك ظػلف فتكر مف اإلمالء رذا في كقع فمهما طباعه
(ُ). 

ك ػػػػ  كعمػبالك ػػكح كالفصاحػػ يزػتمػػ "  المعجػػب " ابػػػػأف كتكؿ ػػػػف القػػػػكيمك
، تاب ػالمتأنيػ  لمكػ اءةر ر ذلؾ جمينا مف خػالؿ القػػهػد ظػػكقرد ، ػػ  السػكدق كب ،ػاألسم
ف الحصػر ػؿ عػالتي تج الفصيح   المعجمي  ػالعربياظ ػر مف األلفػػكل الكثيػػذم حػػكال

 (ْ)، " نكػص"  (ّ)   التدبير"ػ، " تنقي (ِ)  الرأم " ػ: " حصاف هػكاإلحصاء ، كمنها قكل
 .(ٓ)، جزؿ المنطؽ"

                                           

  .ِْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 ثىخانػػ ي  الحىصػػاف ي: ،ُُُ ص  المغػػرب أخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد (ِ)

، ، حىصيؼى  ، العىٍقؿ ِـّ يِّدى  افى كى  ًإذىا حىصاف ن  ًبال   ًصػؼه  كىريكى  ، اٍلعىٍقؿً  ميٍحكىـ الرٍأمً  جى ًصػيؼه  حى  بىػيِّفي  كحى
: ، الحىصاف ً  ًصيؼي ؿي  كالحى ـي  الر جي  دار حصػؼ( )مػادة العػرب لسػاف : منظػكر ابػف : اٍلعىٍقػؿ الميٍحكىػ
 . ْٖ ص  ٗ جػ  ـُّٗٗ بيركت – صادر

 تىٍشػًذيبيؾ : الػن ٍق ي  الت ٍهػًذيبً  ًفػي ي الت ٍنًقػك  ، ُْٗ ص السػابؽ المصػدر : المراكشػي الكاحد عبد (ّ)
ا عىفً  ت ى أيبىنىها اٍلعىصى ٍيتى  مىا ككؿُّ  ،تىٍشًذيبه الًجٍذع: كتىٍنًقي ي  ، تىٍخميصى  حى ٍنهي  نىح   نىق ٍحتػه فىقىػدٍ  شىػٍيئنا، عى
 .ِٓٔ ص  ِ جػ نق ( مادة ) العرب لساف : منظكر ابف قىش را؛ الشيءى: كنىق  

ـي  : النُّكيػكصي  مف كصن ، ِْٔ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ْ)  كاالٍنًقػداعي  اإًلٍحجػا
:  ، الش ٍيءً  عىفً  مىى نىكىصى  ثيـ   أىمران  فالفه  أىرادى  تىقيكؿي ًقبىٍيه. عى ػفً  كنىكىػصى  عى  كيىػٍنكيصي  يىػٍنًكصي  األىمػر عى

ـ. كنيككصان: نىٍكصان  : أىبك قىاؿى  أىٍحجى  كنىكىػؼى  األىمػر عىػفً  فالفه  كنىكىصى  كيىٍنًكصي  صي يىٍنكي  نىكىصى  مىٍنصيكرو
ٍعننى ـ. أىم كىاًحدو  ًبمى مىى كنىكىصى  أىٍحجى ًقبىٍيًه: عى عى  عى مىٍيػهً  كىػافى  عىم ا رىجى ٍيػًر، ًمػفى  عى  ًإال   ذىًلػؾى  ييقىػاؿي  كىالى  اٍلخى
ػػكعً  ًفػػي ػػفً  الرُّجي ٍيػػرً  عى ػػ ن. اٍلخى اص  : الرجػػؿي  كنىكىػػصى  خى مٍ  ًإلػػى رجػػعى  يىػػٍنًكصي  مػػادة ) العػػرب لسػػاف .ًفػػهخى

 .َُُ ص  ٕ جػ نكص(
: ،ِٔٔ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٓ) ؿى زى ػٍزؿ: جى طىػب الجى  الحى

، ًقيؿى  اٍليىاًبسي ًقيؿى  الغىًميظ، كى طىب ًمفى  عىظيـ مىا كى ت ى اٍسًتٍعمىاليهي  كىثير ثيـ   كيىًبس الحى ارى  حى  كىثير مىا كيؿُّ  صى
زٍ  ؿه  الن جى رىجي ٍزؿ كى ٍزل  كامرأىة الرٍأم جى زىال : بىيِّن  جى ٌيػدة الجى ػا الػرٍأم. جى مى زىالىػ  أىٍبػيىفى  كى ػٍكدىةى  أىم ًفيػهً  الجى  جى
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َُّٓ 

 داكعػ كانتقػد مػف اسػتخدمهاسػتخداـ السػجع كقد عاب عبد الكاحد المراكشي 
عند حديثه عف أعياف الكتاب في دكل  المرابطيف :  حيث ذكرمف مستحدثات الكت اب 

 بابف المعركؼ بكر أبك اهلل عمى المعتمد كاتب يكسؼ المسمميف ألمير فممف كتب" 
 طريقػ  عمػى كػاف البالغػ  فػي السػبؽ قصػب الفصػاح  كالحػائز رجػاؿ أحػد القصػيرة
 األسجاع إلى التفات مف غير المعاني كصحي  األلفاظ جزؿ إيثار مف الكتاب قدماء
غيػر  مػف عفػكان  ذلػؾ مػف رسػائمه فػي جػاء مػا إال المهػـ الكتػاب متػأخرك أحػدثها التػي

 .(ُ)استدعاء"

، كيبػدك أف اسػتخدامه لػه كػاف  السجع في مكا ع  قميم   كرغـ ذلؾ استخدـ
ػػا ، عمػػى الػػرغـ مػػف أف أسػػمكب السػػجع ال يتفػػؽ مػػع مػػف أنػػكاع الحميػػ  األدبيػػ   نكعن

كيمكػػف القػػكؿ : أف ذلػػؾ ينطبػػؽ عمػػى المؤلفػػات التػػي كتبهػػا مؤلفكرػػا ،  (ِ)التػػاريم 
سمكب السػجع بصػف  عامػ  ، أمػا كتػاب عبػد الكاحػد المراكشػي فمكا ػع السػجع ال بأ

تمثؿ فيه نسب  كبيػرة ، بػؿ كانػت عبػارة عػف بعػض الجمػؿ القميمػ  التػي أكردرػا بػيف 
األمثمػ  عمػى ذلػؾ كمف ثنايا الكتاب ، كالتي لـ تؤثر عمى السرد التاريخي لألحداث ، 

نػاء ، كأقفػر النػادم مػف الرؤسػاء ، كأمكنتػه : " فمما خال الجك كأصػفر الف قكله ذلؾ 
 : "قكلػػه ، كنحػػك  (ّ) الفرصػػ  ، كثػػب عميهػػا ، فتػػكلى أمررػػا ، كا ػػطمع بحمايتهػػا "

 إلػى أك جػكرا لنػزع عػف الػدرر إلػى بهػا تكسؿ لك قصائد السجف رذا في عنه كيتبتٍ 

                                                                                                           

ػػٍزؿ: كىالم ٍفػػظي  الػػرٍأم. ؼي  الجى ػػؿ الر ًكيػػؾ. ًخػػالى ػػٍزؿ: كرىجي اًقػػؿه  ثىًقػػؼه  جى ٍزلػػ  كاألينثػػى الػػر ٍأم، أىصػػيؿ عى  جى
ٍزالء.  .َُٗ ص ُُ  جػ جزؿ( مادة ) العرب لساف كجى

 .ِِٖ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 ّجػػ ،  ـَُٗٗ بيػركت - لمماليػيف العمػـ دار ، كالمؤرخكف العربي التاريم : مصطفى شاكر (ِ)

  . ٕٔص
  .ُُُ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
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َُّٔ 

،  (ُ)تنفػع"  لػـ كتمػائـ تسػمع لػـ كدعػكات تنجػع لػـ رقػى دكرا فكانػت عف لكؼ الفمؾ
التػػي أزرت عمػػى الشػػعر،  ، ، ال بػػؿ عقيمتػػه العػػذراء قصػػيدته الغػػراء كنحػػك قكلػػه : "

، كأنفػت  كزادت عمى السحر، كفعمت في األلباب فعػؿ الخمػر، فجمػت عػف أف تيسػامىى
ككثػػػر إليهػػػا المشػػػير، كتسػػػاكل فػػػي تف ػػػيمها  ؛ فقػػػؿ لهػػػا النظيػػػر، مػػػف أف تي ػػػارىى

؛  خػدر قربػت بسػهكلتها حتػى أطمعػػت؛ فممػه رػي مػف عقيمػ   كتقػديمها باقػؿ كجريػر
 . (ِ)"  كبعدت حتى عزت فامتنعت

أسػػمكبان يعتمػػد عمػػى المحسػػنات البديعيػػ  عبػػد الكاحػػد المراكشػػي كمػػا اسػػتخدـ 
كنحك قكلػه ، ( ّ)كالمفظي  ، كنحك قكله : " فمك أذف لهـ ما ثبت السكداف فكاؽ ناق  "

كػذلؾ اسػتخدـ بعػض ، ك   (ٓ)د " " القريػب كالبعيػكنحك قكله : ،  (ْ) "حديد القمب " : 
، كنحػػػك قكلػػػػه: (ٔ): " ككػػػاف فيػػػه كالسػػػك  المحمػػػاة " كنحػػػك قكلػػػهأسػػػاليب التشػػػبيه 

 (ٕ).كالخمس  األبيات ""

الػػدعاء ، كنحػػك قكلػػه مخاطبنػػا  عنػػدكمػػا اسػػتخدـ بعػػض الجمػػؿ االعترا ػػي  
نمػا بعثتػػه عميػه الهمػػ  الفخريػ   لمػكزير الػذم كمفػػه بتػأليؼ الكتػػاب  :" اهلل  أعمػػى-كام

كنحػك ( ٖ)فما كاف مف إحساف فإلى تمؾ الهم  العميػ  نسػبته كعنهػا منبعثػه "  -رتبها

                                           

  .ُٖٓ ص نفسه المصدر (ُ)
  .ُِٗ ، ُِٖ  ص نفسه المصدر (ِ)
  . ُُٗ ص  نفسه المصدر (ّ)
  . ُُٓ ص نفسه المصدر (ْ)
  .ُُٔ ص نفسه المصدر (ٓ)
  . ُٖٕ ص نفسه المصدر (ٔ)
  . َِٗ ص نفسه المصدر (ٕ)
  . َّْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٖ)
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َُّٕ 

                 ه:ػ، كنحػػػػك قكلػػػػ( ُ)إلػػػػى مػػػػراكش "  -رحمػػػػه اهلل  -قكلػػػػه : " كح ػػػػر أبػػػػك الكليػػػػد 
إلػى المػدف  اإلشػارة عنػد، ك  ( ِ)عػف رػذا المك ػع "  -لعنػه اهلل  -" كفصؿ االدفنش 

يذكر جمم  أعادرا اهلل لممسمميف  كنحػك قكلػه كاف أيدم المسمميف سقطت مف  يػالت
أعمػػػاؿ تمػػػؾ  ككثيػػػرنا مػػػف -أعادرػػػا اهلل لممسػػػمميف -" كممػػػؾ مػػػع ذلػػػؾ سرقسػػػط   :

كقد أشار إلى ذلؾ عند حديثه عف جغرافيػ  األنػدلس فػي بدايػ  الكتػاب  ، (ّ)الجهات"
، كقػػد كػػانكا  اليػػـك التػػي يممكهػػا المسػػممكف:" كرػػذا المػػدف التػػي ذكػػرت رػػي  بقكلػػه

؛ إال أف ذكررػا سػيرد فيمػا يػأتي  يممككف قبمها مدننا كثيرة لـ أذكررا في رػذا المك ػع
كمػػا ،  (ْ)مػػف تفصػػيؿ أخبػػار األنػػدلس، تعػػرؼ ذلػػؾ بقػػكلي: أعادرػػا اهلل لممسػػمميف" 

 –استخدـ الجمؿ االعترا ي  بغرض التك ي  كمػف ذلػؾ قكلػه : "كمػف رػذا المدينػ  
 (ٓ)إلى طرابمس الغرب " –أعني أنطابمس 

المراكشػػي بعػػض اصػػطالحات كتعبيػػرات العصػػر الػػذم عبػػد الكاحػػد كاسػػتخدـ 
 كقكلػػػػػه : ،( ٕ)" اإلتػػػػػاكات" كقكلػػػػػه : ،  (ٔ)"جامكيػػػػػ  " قكلػػػػػه : عػػػػػاش فيػػػػػه كنحػػػػػك

 . (ُ)"اإلقطاعات"

                                           

  . ّٖٓ ص نفسه المصدر (ُ)
  . َِْ ص نفسه مصدرال (ِ)
  . ِٕٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
  . ُّ ص نفسه المصدر (ْ)
  . ِّْ ص نفسه المصدر (ٓ)
 مرتب ري :جامكي كال ، ّٔٔ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٔ)

 فػي التاريخي  األلفاظ معجـ : درماف أحمد محمد ،المكظفيف ك العساكر مف الدكل  خدـ مرتب
 .ٔٓ ص  ـَُٗٗ بيركت -المعاصر الفكر دار ، المممككي عصرال

 تسمى ككانت ال ريب  : باإلتاكة كيقصد ، ِّٓ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ٕ)
  .ّٔ ص السابؽ المرجع : درماف أحمد . ريب  الطريؽ بحؽ المممككي العصر في تسمى
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َُّٖ 

كاف يفسر بعػض الكممػات األعجميػ  كنحػك مػا ذكػرا عنػد حديثػه عػف فػت  ك  
 تقػديمان  فيػه أف إال البي ػاء األرض العػرب نػاا بمسػافمع شػمبترة تػدعى شػمنبرة : "

، كنحك قكله :" مف مدين  تكنس رػذا  (ِ)العجـ "  لساف في العادة جرت كما كتأخيران 
كمعنػػى رػػذا المفظػػ  بمسػػاف  -صػػغيرة عمػػى سػػاحؿ البحػػر تػػدعى بكنػػ   إلػػى مدينػػ 

ؼ كمػف كما كاف ي بط بعض أسػماء المػدف بػالحرك ( ّ)" ست مراحؿ -اإلفرنج: جيدة
 - المريػ  مدينػ  الركمػي البحػر ساحؿ عمى آش كادم مقابم  كفي ذلؾ ما ذكرا : "

 .(ْ) " مشهكرة مدين  كري - الراء مخفف 

                                                                                                           

 السػمطاف يقطع أف رك كاإلقطاع ، ّٔٔ ، ِِّ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
ػػا مماليكػػه أك جنػػكدا مػػف أحػػدنا  معجػػـ : زنػػاتي محمػػكد أنػػكر . بإيراداتهػػا أك بغمتهػػا يتمتػػع أر ن

  األردف – عمػػػػاف كالتكزيػػػػع لمنشػػػػر زرػػػػراف دار ، اإلسػػػػالمي  كالح ػػػػارة التػػػػاريم مصػػػػطمحات
  .ّْ ص  ـََُِ

  . ّٗٗص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
  . ّّٔص  نفسه المصدر (ّ)
  . ْٓٓص  نفسه المصدر (ْ)
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َُّٗ 

كما أكرد الكثير مف األمثاؿ كاألقكاؿ المأثكرة التػي كػاف يستشػهد كيعمػؽ بهػا 
ٍسكنا في ارتغاء"قكله عمى بعض األحداث ، كنحك  : " رحػـ قكلػه  ، كنحك (ُ): "ييًسرُّ حى

اهلل مف عىرىؼ زمانىه فمانىه ، كمي ز مكانه فكانىه "
(ِ) 

كمنهػا قكلػه في مكا ع قميمػ  اآليات القرآني  كاألحاديث النبكي  أكرد بعض ك 
ـٍ أى  تعالى :  مىػى  أىنفيًسػكي لىٍك عى ًك يىا أىيُّهىا ال ًذيفى آمىنيكا كيكنيكا قىك اًميفى ًباٍلًقٍسًط شيهىدىاءى ًلم ًه كى

ًبيفى  اٍلكىاًلػػدىٍيًف كىاأٍلىٍقػػرى
:" إذا صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ  –قكلػػه كمػػف األحاديػػث النبكيػػ   (ّ) 

ستخدـ أسمكب االقتباس مػف القػرآف كا ، (ْ)بكيع خميفتاف بأرض فاقتمكا اآلخر منهما"
 ، كنحػك (ٓ)فممػا  تػراءل الجمعػاف أرسػؿ إلػيهـ المصػامدة " الكريـ كمف ذلؾ قكله : "

 .(ٔ)كليق ي اهلل أمرنا كاف مفعكالن" : " قكله
في ثنايا كاحتكل الكتاب عمى  الكثير مف القصائد كاألبيات الشعري  المطكل  

ييعقِّػب بع ػها مػف نظػـ عبػد الكاحػد المراكشػي  ، ككػاف التػي كػاف التراجـ كالحكادث ك 
كمػػا أكرد   (ٕ) كيسػػتخدـ بع ػػها فػػي النقػػد فػػي بعػػض األحيػػاف بهػػا عمػػى األحػػداث ،

                                           

  .ُّٗ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  . ّْٖ ص نفسه المصدر (ِ)
 .ّّٔ ص السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد ، ََُ اآلي  ، النساء سكرة (ّ)
ػػم ى اهللً  كؿي رىسيػػ قػػكؿ مسػػمـ صػػحي  فػػي كرد (ْ) مىٍيػػهً  اهللي  صى : عى ـى ػػم  سى ًميفىتىػػٍيًف، بيكًيػػعى  ًإذىا» كى  فىػػاٍقتيميكا ًلخى

رى   دؿػالعػ عػف العػدؿ بنقػؿ المختصر الصحي  المسند : النيسابكرم مسمـ : انظر  «ًمٍنهيمىا اآٍلخى
 تػراثال اءػإحيػ دار ، البػاقي عبػد فػؤاد محمػد / تحقيػؽ ، كسػمـ عميػه اهلل صمى اهلل رسكؿ ىػإل

 ص السػػابؽ صػػدرالم : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد ،َُْٖ ص ّ جػػػ ت(-د ) بيػػركت – العربػػي
ّٕٓ ، ّٖٓ. 

  .َِٔ ص السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
  .  ُٕٗص  نفسه المصدر (ٔ)
  . كتفسيرا الخبر نقد في الشعر دكر عف الحديث يأتي فيما انظر (ٕ)
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َُُّ 

ألنه كاف مقتنعنا ، كلكنه امتنع عف إيراد المكشحات في الكتاب (ُ)ثير مف الرسائؿ الك
ر : " ػ، كفػػي ذلػػؾ يذكػػبػػأف إيػػراد المكشػػحات فػػي الكتػػب المجمػػدة غيػػر متعػػارؼ عميػػه 

كلػػكال أف العػػادة لػػـ تجػػر بػػإيراد المكشػػحات فػػي الكتػػب المجمػػدة المخمػػدة ألكردتي لػػه 
 .(ِ)ؾ" بعض ما بقي عمى خاطرم مف ذل

                                           

  . بالمكارد الخاص الفصؿ في ائؿالرس الحديث يأتي فيما انظر (ُ)
  . ُْٔ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
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ُُُّ 

 الفصا الصالس
 يف كراب ادلؼعة ز ّالرتاظنْاداحل

 أّاًل : احلْادز 
عمى الرغـ مف سياس  االختصار كالتمخيص التي اتبعها عبد الكاحد 

عمى  اشتمؿ " إال أف الكتابالمعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي في كتابه "
، حيث ي  التي تناكلها كذلؾ نظرنا لطكؿ الفترة الزمن ؛مف الحكادث التاريخي   الكثير

حتى سن   ـ(ُُٕ/رػِٗ)سن  منذ فت  األندلس تاريم المغرب كاألندلس ممت ش
ندلس الكثير تعاقب عمى حكـ المغرب كاأل ك  –كما سبؽ ذكرا  -ـ( ُِِْرػ/ُِٔ)

فترات مف الصراع كالفتف كالقالقؿ السياسي  كالحركب  مف الدكؿ التي تخمؿ عصكررا
 ا كالهدكء كاالستقرار حيننا آخر.  الخارجي  كالداخمي  حينن 

 أًْاع احلْادز
كالتي أنكاع الحكادث  مختمؼكتابه المعجب  فيأكرد عبد الكاحد المراكشي 

كاالقتصادي  كالثقافي  كاالجتماعي  كاإلداري  السياسي   حكادثاشتممت عمى ال
ي  لممغرب الداخمالسياسي   حكادثالعمى ، كلكنه ركز بشكؿ كبير كالديني   كالعمراني 

ا مف ال كء   .عمى الجكانب اإلداري كاألندلس أكثر مف غيررا  مع إلقائه بصيصن
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ُُِّ 

  احلْادز الس٘اس٘ح ّاإلدارٗح .1

يػػد  عمػػى األخبػػار السياسػػي  بػػذكر فػػت  األنػػدلسعبػػد الكاحػػد المراكشػػي بػػدأ 
، ثػـ  فيػهدكر مكسػى بػف نصػير ك الفػت   ،  اإلشارة إلى أسػبابمع ، طارؽ بف زياد 

، كأشػار  (1) العصػر األمػكم خػالؿهػا ، كأسماء مػف كًليى  جزيرة األندلس  بارتناكؿ أخ
ـ ث  (2)ـ( ْْٕرػ/ُِٔ)سن  إلى اختالؿ أمررا بعد قتؿ الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ 

 إلػػى األنػػدلسالممقػػب بالػػداخؿ  (3)بػػف معاكيػػ   تحػػدث عػػف كيفيػػ  دخػػكؿ عبػػد الػػرحمف
يكسػؼ بػف عبػد  لمحاربػ معػه يمانيػ  ال مػع اإلشػارة إلػى قيػاـ ـ(ٕٓٓ/رػػُّٖ)سػن 

ٍبػػػػدىة بػػػػف عقبػػػػ  بػػػػف نػػػػافع الفهػػػػرم الػػػػكالي عمػػػػى األنػػػػدلس  الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي عى
تنػػاكؿ بإيجػػاز شػػديد  ثػػـ،  (4) دار الممػػؾقرطبػػ   هـلك كدخػػكانتصػػاررـ عميػػه حينذاؾ،
مػف تػكلى الحكػـ باألنػدلس بعػد كفػاة عبػد الػرحمف الػداخؿ ، مػف كاليػ  األميػر أخبار 

 .(6)انتهى عصر بني أمي  إلى أف   (5)رحمف رشاـ بف عبد ال

                                           

  . ّٔ – ِّ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 ابػف الكليد الخميف  كرك ، ّٗ ص المغرب أخبار تمخيص في معجبال : المراكشي الكاحد عبد (ِ)

 رػػ ِٗ) سػن  كقيػؿ ( ـَٕٗ / رػػَٗ) سػن  كلػد ، الحكػـ بػف ركافمػ بػف الممػؾ عبػد بػف يزيد
 ص ٖ جػػ اإلسػػالـ تػاريم : الػذربي ـ(ْْٕرػػ/ُِٔ) سن  اآلخرة جمادل في كقتؿ ( ـُُٕ/

ِٖٕ – ِْٗ. 
 األميػر العػاص أبػي بػف الحكػـ بػف مركاف بف الممؾ عبد بف رشاـ بف معاكي  بف الرحمف عبد (ّ)

 رػػُِٕ) سػن  كتػكفي ـ(ُّٕ / رػػ ُُّ) سػن  كلػد ، نػدلساأل  إلػى الداخؿ المركاني األمكم
  . ِِْ -ِّٗ ص  ُُ جػ  السابؽ المصدر : الذربي ـ(ٖٖٕ/

  . ِْ-َْ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
 .ّْ ص نفسه المصدر (ٓ)
  .َُُ ص  نفسه المصدر (ٔ)
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ُُّّ 

منػذ  انتهاء حكـ األمكييف بها قرطب  بعدالمراكشي أخبار عبد الكاحد كتناكؿ 
المأمكف بػف ذم  ثـ مف بعدا،  (1)جهكر بف محمد بف جهكرالحكـ عمى  ستكلىاأف 

أخرجػه محمػد  حتىبها الذم استمر بعدا ابف عكاش   كمف ،  النكف صاحب طميطم 
كلػـ يغفػؿ اإلشػارة إلػى أحػكاؿ األنػدلس فػي  ،  (2) فأصبحت تبعنا إلشػبيمي ،  عبادبف 

ألقػػاب  هـتغمػػب فػػي كػػؿ جهػػ  منهػػا متغمػػب كتقاسػػمكيػػؼ ك  ،عصػػر ممػػكؾ الطكائػػؼ 
 . (3)باختصار شديد ،  الخالف 

ػ األخبػار عنػد حديثػه عػف دكلػ  المػرابطيف فػي  المراكشػي عبػد الكاحػد ؿكفص 
عػػف حكػػـ بنػػي عبػػاد فػػي  ككػػذلؾ فصػػؿ القػػكؿ -إلػػى حػػد مػػا  -المغػػرب كاألنػػدلس 

 أشػبيمي  كغيررػا مػف بػػالد األنػدلس ، ككيفيػ  دخػكؿ المػػرابطيف إلػى األنػدلس ، حيػػث
،  (5) لػػرـكالحػػرب بهػػـ  (4)بعػػد اسػػتنجاد المعتمػػد بػػف عبػػاد ى األنػػدلسإلػػ عبػػركانهػػـ إ

 .(6)كأشار إلى نكب  بني عباد ، كاستيالء المرابطيف عمى األندلس

                                           

 كعزمػػا، حزمػػا، الػػٌدرر جػػاؿر  مػػف كػػاف قرطبػػ  أميػػر ، جهػػكر بػػف محمػػد بػػف جهػػكر الحػػـز أبػػك (ُ)
 شػذرات : الحنبمػي العمػاد ابف ـ(َُّْرػ/ّْٓ) سن  تكفي ، بالممؾ يتسـٌ  كلـ كرأيا، كدراء،
 .ُٔٔ ص  ٓ جػ الذرب

  .ُُِ ، ُُُ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
  .ُْٕ-ُِْ ص  نفسه المصدر (ّ)
 بػاهلل المؤيػد الظػافر بػف عبػاد عمرك أبي باهلل المعت د بف محمد القاسـ أبك اهلل عمى المعتمد (ْ)

 بػف عمػرك بػف عبػاد بػف قػريش بػف إسػماعيؿ الكليػد أبي بف إشبيمي  قا ي محمد القاسـ أبي
صػاحب  ، المخمػي المنػذر بػف النعمػاف كلػد مػف المخمػي نعػيـ، بػف عطػاؼ بػف عمرك بف أسمـ

شبيمي  كما كاالرما مف جزيػرة األنػدلس ( كتػكفي سػن  ـََُْرػػ/ ُّْكلػد سػن  )،  قرطب  كام
  . ّٕ -ُِص  ٓ( ابف خمكاف : كفيات األعياف جػ ـ َُٓٗرػ/ْٖٖ)

  . َُٗ ، ُٔٓ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
  .ََِ ، ُٗٗ ص   نفسه المصدر (ٔ)
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ُُّْ 

ف دكل  المكحديف منذ بداي  دعكتهـ عمى يد محمد بف ثـ فصؿ الحديث ع
ـ كاألحداث المتنكع  التي تمت خالؿ عهكد رؤالء تناكؿ أخبار خمفائه، ك (  ُ)تكمرت 
، كعبكررـ إلى  (ّ)ابمس الغرب فريقي  كطر إ، كامتداد دكلتهـ إلى  (ِ)الخمفاء 
 .(ْ)األندلس 

 يشػيرالتي تناكلها فػي كتابػه خالؿ تمؾ األحداث كاف عبد الكاحد المراكشي ك 
التي اندلعت في بالد المغرب كاألندلس طػكاؿ  إلى أخبار اال طرابات كالفتف كالثكرات
ف كالصػراعات الفػت : ، كمنها عمػى سػبيؿ المثػاؿالفترة التاريخي  التي تناكلها الكتاب 

، ككقػكع االخػتالؼ كاال ػطرابات  لكليد بف يزيد بف عبد الممػؾالتي قامت عقب قتؿ ا
بيف القبائؿ ، كثكرة العام  التي كقعت في عهد الحكـ بػف رشػاـ الممقػب بالرب ػي ، 

الػرحمف الناصػر مػع طائفػ  مػف العػكاـ كقتمػه لعبػد الػرحمف بػف عبػد قياـ محمد بػف ك 
بػيف الرؤسػاء المتغمبػيف كاال طراب الشديد الذم كقػع ظيم  عالفتف ال ككذلؾ،  رشاـ

طائفػ  مػف  يػاـق في عهد رشاـ المعتد باهلل آخر أمراء الدكل  األمكيػ  باألنػدلس  ثػـ
خراجك ، عميه كخمعه  الجند  ، كالنساء حاسرات عف أكجههف مف قصرا رك كحشمه هام

فأقػامكا رنالػؾ  السػبايا ، إلى أف أيدخمػكا الجػامع األعظػـ عمػى ريئػ  ، حافي  أقدامهف
ػػا ييتعطػػؼ عمػػيهـ بالطعػػاـ كالشػػراب ، ككػػذلؾ ثػػكرة  ، إلػػى أف أيخرجػػكا عػػف قرطبػػ  أيامن

، كمنهػػا انتقػػاض قبيمػػ  غمػػارة عمػػى إشػػبيمي  فػػي عهػػد المعتمػػد عمػػى اهلل العبػػادم 
إلػػيهـ كمحػػاربتهـ كانتصػػارا  يعقػػكب  المكحػػديف كخػػركج أميػػر المػػؤمنيف أبػػي يكسػػؼ

                                           

  .ِْٓ ص   المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِٓٔ ص نفسه رالمصد (ِ)
  .ََّ -ِٕٗ ،ِِٕ ص   نفسه المصدر (ّ)
  .ُِٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُُّٓ 

خ ػػاعهـ لسػػ ي ػف فػػػبأفريقيػػ  عمػػى المكحديػػ العػػربمطانه ، ككػػذلؾ انتقػػاض عمػػيهـ كام
 .( ُ) عبد المؤمف عهد أبي يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بف

القا ػػي أبػػي القاسػػـ مثػػؿ محاكلػػ  أخبػػار التغمػػب عمػػى البمػػداف كمػػا تنػػاكؿ  
حيػث ، كأعمالهػا محمد بف إسماعيؿ بػف عبػاد صػاحب إشػبيمي  التغمػب عمػى قرطبػ  

ض إلػى قرمكنػ  ػ، كنهػسكر مع مف أجابه مف قبائؿ البربرعأخرج ابنه إسماعيؿ في 
 (ْ)، كحصف آخر يدعى ًإٍسػًتجى   (ّ)فحاصررا ، ثـ نهض إلى حصف يدعى أىشيكن  (ِ)

؛  رجػػؿ مػػف قػػكاد البربػػر مػػف بنػػى بػػرزاؿ؛ ككانػػا بيػػد محمػػد بػػف عبػػد اهلل   فأخػػذرما
ػػٍنهى  اج  ، فأمػػدا فاستصػػرخ محمػػد بػػف عبػػد اهلل إدريػػس بػػف عمػػي الحسػػني كقبائػػؿ صى

صػاحب صػػنهاج  بنفسػػه ، كأمػدا إدريػػس بعسػػكر يقػكدا ابػػف بقنػػ  أحمػد بػػف مكسػػى 
مدبر دكلته ؛ فاجتمعكا مع محمد بف عبد اهلل ،  ثـ غمبت عميهـ ريب  إسماعيؿ بػف 

،  ، فػافترقكا  محمد بف إسػماعيؿ بػف عبػاد ، قائػد عسػكر أبيػه القا ػي أبػي القاسػـ
  أممػػه، ، فقػػكم فبمػػ  ذلػػؾ إسػػماعيؿ بػػف محمػػد  كانصػػرؼ كػػؿ كاحػػد مػػنهـ إلػػى بمػػدا ،

كنهض بعسكرا قاصدنا طريؽ صاحب صنهاج  ، كلكنه انهـز كقتػؿ كحمػؿ رأسػه إلػى 
، إدريس بف عمي الحسني ، ككػذلؾ مػا حػدث مػف اسػتبداد ابػف عمػار بحكػـ مرسػي  

                                           

 ، َُٓ  ، ْٓ ، ّٗ  ص  المغػػػرب أخبػػػار تمخػػػيص فػػػي المعجػػػب : المراكشػػػي الكاحػػػد عبػػػد (ُ)
َُٗ ، َُِ، ِّْ ، ِّٓ ، ّْٔ.  

 قرطبػ  غربػي مي إشػبي بأعمػاؿ عممهػا يتصػؿ باألنػدلس كػكرة كرػي قىٍرميكًنيى ي   :أنها ياقكت ذكر (ِ)
                 ْ جػػػػػ البمػػػػداف معجػػػـ ، قرمكنػػػػ  النػػػاس يقػػػػكؿ مػػػػا كأكثػػػر البنيػػػػاف قديمػػػ  إشػػػػبيمي  كشػػػرقي

  .َّّ ص
 نظػر مػف حصف أشكن  السمفي: كعف ، إستج  نكاحي مف باألندلس حصف : أنها ياقكت ذكر (ّ)

  .َِِ ص  ُ جػ  نفسه المصدر  ، قرطب 
 ُ جػ نفسه المصدر ، قرطب  مف كالمغرب القبم  بيف رٌي  بأعماؿ م متص باألندلس لككرة اسـ (ْ)

  .ُْٕ ص
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ُُّٔ 

أف ي بط تمؾ البالد لنفسه ؛ فمـ يزؿ يصػرؼ الحيمػ  فػي ذلػؾ حيث سكلت له نفسه 
، كطمػع فػي ممػؾ بمنسػي  ؛ إلػى أف  تـ له بع ه كدانت له مرسػي  كأعمالهػاإلى أف 

، كاف أبكا مف عرفاء الجند بهػا  : ابف رشيؽ قاـ عميه رجؿ مف أرؿ مرسي  يقاؿ له
 مثؿ نكبػ  بنػي عبػاد عمػى أيػدم المػرابطيف أخبار النكبات، كما أكرد  (ُ)فأخذرا منه 

دخػػكؿ بنػػي مػػردنيش فػػي طاعػػ   : مثػػؿالػػدخكؿ فػػي الطاعػػ  كمػػا تنػػاكؿ أخبػػار ،  (ِ)
 .كغير ذلؾ مف األحداث  (ّ)المكحديف 

، مثػؿ  ككذلؾ أشار إلى غزكات الكالة  د الرـك ، كحػب بعػض الػكالة لمغػزك
محمػد بػف أبػي عػامر الػذم كػاف طػكؿ أيػاـ مممكتػه مكاصػالن المنصكر بف أبي عامر 

فػراط حبػه لمغػزك أنػه كبمػ  مػف إ لغزك الرـك ، مفرطنا في ذلؾ ال يشغمه عنه شػيء ،
بػؿ يخػرج   ربما خرج لممصم ى يـك العيد فحدثت له ني  في ذلؾ فال يرجػع إلػى قصػرا

، فتتبعػه عسػاكرا كتمحػؽ بػه  بعد انصرافه مف المصمى كما رك مف فكرا إلى الجهػاد
، فال يصؿ إلى أكائؿ بالد الرـك إال كقػد لحقػه كػؿ مػف أرادا مػف العسػاكر ،  أكالن فأكالن 
 .(ْ) أياـ مممكته نيفنا كخمسيف غزكةغزا في 

ي ػالتػ الشػهيرة كقعػ  الزالقػ ا تنػاكؿ المعػارؾ المختمفػ  كالتػي مػف أرمهػا ػكمػ
كذلؾ كقع  كما تناكؿ ،  السياسي كالح ارم لممغرب كاألندلس مػار التاريػمسرت ػغي

  المهديػػ، كفػػت  (1)  المػػدف مثػػؿ فػػت  جزيػػرة منكرقػػ  ػار فتػػػاكؿ أخبػػػ، كتنػػ (5)األرؾ 

                                           

  .ُُٖ ، ُُّ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُٗٗ ص نفسه المصدر (ِ)
  .ُِّص  نفسه المصدر (ّ)
  .ّٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّٖٓ ، ُّٗص  نفسه المصدر (ٓ)
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ُُّٕ 

، ككػذلؾ أكرد أخبػار اسػترجاع  (2)كغيررا مف المػدف كاسترجاعها مف يد الصقمييف ، 
، كأخبػار معارػدات الصػم  كمػف ذلػؾ الصػم   (3)ف ػكثير مف المدف عمى يػد المكحديػ

كنقض المعاردات مثؿ انتقاض الهدن  بيف المكحديف كالفرنجػ  ،  (4)مع ممؾ صقمي  
سؤكليف في الدكل  في عهد كؿ حاكـ مثػؿ الػكزراء مع اإلشارة إلى كبار المرذا  ، (5)

كتنػػاكؿ ارتمػػاـ  (6)اب كالق ػػاة كبػػاألخص فػػي عصػػر المكحػػديف أك الكت ػػأك الحجػػاب 
كمػػا أشػػار إلػػى أنػػكاع جنػػد المكحػػديف كأعػػدادرـ   ، (7)المكحػػديف بػػالجيش كاألسػػطكؿ 

 .كاإلداري ، كغير ذلؾ مف الجكانب السياسي   (8)كمهامهـ 

 واػ٘حاحلْادز االظر .2

بعػػػض األخبػػػار االجتماعيػػػ  مثػػػؿ تقػػػديـ بعػػػض عبػػػد الكاحػػػد المراكشػػػي أكرد 
كصػػػؿ أميػػػر المسػػػمميف يكسػػػؼ بػػػف ، كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا حػػػدث عنػػػدما الهػػػدايا لمممػػػكؾ 

، كتمقػػاا المعتمػػد فػػي كجػػكا أرػػؿ  (ُ)المدينػػ  المعركفػػ  بػػالجزيرة الخ ػػراء (ٗ)تاشػػفيف
                                                                                                           

 جزيرة :مىنيكرىقى ي ك  ، ّْٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ُ)
 .ُِٔ ص   ٓ جػ البمداف معجـ : ياقكت ، ميكرق  قرب األندلس شرقي في عامرة

  . ّٗٗ ، ِٖٗص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّٔٓ ، ّْٗ ، ّْٖ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّٓ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّٖٗ ص  نفسه المصدر (ٓ)
      ، ُّٗ-ّٕٖ ، ّّٗ-ّّٕ ، ُّٖ-ُّٔ ، ِٗٔ - ِٔٔ ، َُُ ص  نفسػػه المصػػدر (ٔ)

َْْ ، َْٓ.  
  .ّْٗ ، ّّٗ ص  نفسه المصدر (ٕ)
  .ِْٔ ، ِْٓ ص نفسه المصدر (ٖ)
 سػػػن  تػػػكفي ، رابطيفالمػػػ كممػػػؾ المسػػػمميف أميػػػر الممتػػػكني تاشػػػفيف بػػػف يكسػػػؼ يعقػػػكب أبػػػك (ٗ)

  .ُِٓ -ُُِ ص  ٕجػ األعياف كفيات : خمكاف ابف ( ـَُُٔرػ/ََٓ)
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ُُّٖ 

كرامه فكؽ مػا كػاف يظنػه أميػ دكلته ، كقػدـ إليػه مػف  ر المسػمميف، كأظهر مف برا كام
 .(ِ) الهدايا كالتحؼ كالذخائر الممككي  ما لـ يظنه يكسؼ عند ممؾ

كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا حػػػدث بػػػيف المعتصػػػـ بػػػف ، كأشػػػار إلػػػى أخبػػػار االحتفػػػاالت  
مادح صاحب المىري ػ   (ّ)صي

است ػاؼ المعتصػـ المعتمػد كالمعتمػد بػف عبػاد عنػدما  (ْ)
المعتمػد كأظهػر مػف اآلالت السػمطاني   فػي إكػراـاحتفؿ المعتصػـ لمدة ثالث  أسابيع ك 

 . (ٓ)كالذخائر الممككي  المعدة لمجالس األنس 

كمقػػررـ فػػي بػػالد  إلػػى منػػازؿ العػػرب الهالليػػ  عبػػد الكاحػػد المراكشػػي كأشػػار
، فػػػي بػػػالد األنػػػدلس المغػػػرب كمشػػػاركتهـ فػػػي الغػػػزك مػػػع عبػػػد المػػػؤمف بػػػف عمػػػي 

حيث إف عبد المؤمف بف عمي عنػدما أراد  ،كتكطينهـ في األندلس بعد انتهاء الغزك 
،  ، فجعػؿ بع ػهـ فػي نػكاحي قرطبػ  رتػبهـ فيهػاغادرة األندلس بعػد انتهػاء الغػزك م

؛ كقػػد انتشػػر مػػف  كبع ػػهـ فػػي نػػكاحي إشػػبيمي  ممػػا يمػػي مدينػػ  شىػػًريش كأعمالهػػا
،  (ٔ) ، حتى كثركا رناؾ ، كأبك يكسؼ كزاد فيهـ أبك يعقكب ،نسمهـ بتمؾ المكا ع 

                                                                                                           

 بأعمػػاؿ متصػػم  كأعمالهػػا سػػبٌت ، البربػػر بػػالد البػػرٌ  مػػف كقبالتهػػا باألنػػدلس، مشػػهكرة مدينػػ  (ُ)
  .ُّٔ ص ِ جػ البمداف معجـ : ياقكت ، قرطب  كقبمي شذكن  شرقي كري شذكن ،

  .ُُٗ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 / رػػػْْٖ) سػػن  تػػكفي ،  المريػػ  صػػاحب المعتصػػـ صػػمادح بػػف يحيػػى محمػػد بػػف معػػف كأبػػ (ّ)

  .ْْ ص  ٓ جػ  األعياف كفيات : خمكاف ابف ( ـَُُٗ
 منها الشرؽ بابي كبٌجان  ري ككانت األندلس، أعماؿ مف البيرة ككرة مف كبيرة مدين  المري : (ْ)

 معجػـ : يػاقكت ،كالمراكػب لمسػفف كمرسػى مرفػأ كفيهػا التجػار مراكػب تحػؿ كفيهػا التجار يركب
  .ُُٗ ص ٓ جػ  البمداف

  .ُٕٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
   .ِٓٗ-ِّٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٔ)
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ُُّٗ 

، كعنػد ( ُ)أعػداد بعػض القبائػؿ  إلػى  ػخام  - في بعػض األحيػاف -كاف يشيرما ك
لػى   (2)كػاف يشػير إلػى القبائػؿ التػي اسػتكطنتها  حديثه عف جغرافي  بعض المدف ، كام

 .(3)كما ذكر قبائؿ المكحديف ، طباع أرمها كفصاحتهـ 

 ، مثؿ زكاج عبػد المػؤمف بػف عمػي مػف كأشار إلى بعض أخبار المصاررات 
                  زينػػػػػب بنػػػػػت مكسػػػػػى ال ػػػػػرير أحػػػػػد شػػػػػيكخ أرػػػػػؿ تينمػػػػػؿ كأعيػػػػػانهـ أيػػػػػاـ كػػػػػاف 

ارتمػاـ بعػض الحكػاـ برعايػ  الفقػراء كاأليتػاـ ، كما أشػار إلػى (4) تينمؿعبد المؤمف ب
 . (5)كالمر ى كالغرباء

 ّالٌظام ادلايل احلْادز االقرصادٗح .3

مثؿ كالنظاـ المالي ي  بعض األخبار االقتصادعبد الكاحد المراكشي أكرد 
أبك الحـز جهكر بف محمد بف جهكر الذم كاف قد استكلى عمى النظاـ الذم اتبعه 

تدبير ممؾ قرطب  كجعؿ ما يرتفع مف األمكاؿ السمطاني  بأيدم رجاؿ رتبهـ لذلؾ كرك 
كس أمكاؿ تككف ؤ ، كجعؿ أرزاقهـ ر  كصير أرؿ األسكاؽ جندنا له ، المشرؼ عميهـ
، يؤخذكف  األمكاؿ باقي  محفكظ  كرؤكسعميهـ يأخذكف ربحها  بأيديهـ محصاةن 

، كفرؽ السالح عميهـ كأمررـ بتفرقته  بها كيراعكف في كؿ كقت كيؼ حفظهـ لها

                                           

  .ِّٓ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ّْٖ ، ّْْ ، ِّْ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّْْ ،ِْٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّّ ، َّٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّٔٔ ، ّْٔ ص  نفسه المصدر (ٓ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

َُِّ 

، حتى إذا درمهـ أمر في ليؿ أك نهار كاف سالح كؿ كاحد  في الدكاكيف كالبيكت
 .(1)معه حيث كاف مف بيته أك دكانه

لػػػ  ككثػػػرة األمػػػكاؿ كزيػػػادة الخػػػراج فػػػي عصػػػر اتسػػػاع الدك إلػػػى  كمػػػا أشػػػار
كػاف يرتفػع فػي عهػد أبػي يعقػكب يكسػؼ حيػث  مف ذلػؾ مػا أشػار إليػه، ك  المكحديف

، رػذا مػف إفريقيػ   مائ  كخمسيف بغالن  حمؿكجممته في كؿ سن    إليه خراج إفريقي 
ال               رذا كمػه ك ؛  كجزيرة األندلس قاطب  خال بقي  بمداف المغرب،  كحدرا
، كمػا أشػار  ، م افنا إلى مراكش كأعمالها أحد كال يمتنع عميه منه دررـ فيهينازعه 

 . (2)إلى خصكب  رذا البقاع ككثرة األنهار بها 

 مػن أشار إلى أخبار اإلقطاعات التػي كانػت تقطػع لمجنػد ، كمػف ذلػؾ خبػر ك 
ػا لمخميفػ  أبػي يعقػكب يك  -عثماف بػف عبػد المػؤمف كالي غرناط   سػؼ بػف ككػاف أخن
الػذيف منصارل إقطاعات القكاد الذيف أحس بتغيررـ عميه كتنكررـ له ل -عبد المؤمف 

 .(ّ)كاتخذرـ أجنادنا كأسكنهـ مرسي  كاف قد استدعارـ 

كمف ذلؾ اإلتاكة التي كاف يرسمها ممؾ صقمي  إلى أبي  اإلتاكاتكأكرد أخبار 
ف يحمؿ إليه في كؿ سػن  أ، كرادنه عمى  ، بعد أف خافه خكفنا شديدنايعقكب يكسؼ 
ذخػائر لػـ يكػف عنػد  ممػؾ صػقمي  مػف هإليػ كصػمتأنػه  أشار إلى ك ،  ماالن اتفقا عميه

جعمػػكا فيمػػا كممػػكا بػػه  شػػتهر منهػػا حجػػر يػػاقكت يسػػمى الحػػافر؛ ممػػا ا ممػػؾ مثمهػػا
 . (ْ) ، مع أحجار نفيس  ، عمى قدر استدارة حافر الفرس المصحؼ

                                           

  . ُُِ ، ُُُ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  . ِّٖ ، ِّٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِِّ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّٓ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُُِّ 

قدمكا مف القاررة نت تعطى لمغز الذيف التي كا الجامكياتكما أكرد أخبار 
يأخذكف الجامكي  ثالث كانكا أف المكحديف كب يكسؼ ، كأشار إلى في عهد أبي يعق
؛ كجامكي  الغز مستمرة في كؿ شهر ال  مرةأشهر ، في كؿ أربع   مرات في كؿ سن 

 .( ُ) تختؿ

               ، حيث كاف  كذلؾ كاف يشير إلى ارتماـ المكحديف ب بط األسكاؽ 
قد أمر أف يدخؿ عميه أمناء األسكاؽ كأشياخ الح ر في كؿ يعقكب يكسؼ  كأب

عف  كعند حديثه،  (ِ) لهـ عف أسكاقهـ كأسعاررـ كحكامهـشهر مرتيف، يسأ
بعض األخبار االقتصادي  مثؿ الثركات المعدني  في بالد المغرب  جغرافي  المدف أكرد

 .(4)بعض المدف القتصادي  في الحال  ا كما أشار إلى (ّ)كاألندلس 

 احلْادز الصقاف٘ح ّالفكزٗح .4

الكاحد المراكشي العديد مف األخبار الثقافي  كالفكري  ، حيث كاف  أكرد عبد
لثقافته األدبي  أثر كبير في ذلؾ ، ككانت التراجـ التي أكردرا لمكثير مف العمماء 

ثري  كالشعري  خير شارد كاألدباء كالنماذج التي ذكررا مف مؤلفاتهـ كأعمالهـ الن
 . (5)عمى ذلؾ 

                                           

  .ّٔٔ  ص  المغرب أخبار مخيصت في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِّٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ْْٗ - ْْٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ْْْ ، ّْٕ  ، ّْْ ص  نفسه المصدر (ْ)
 المقػاـ ي يؽ كاألدباء العمماء تراجـ مف ككثير الشعري  القصائد مف كثير عمى الكتاب يحتكم (ٓ)

  ،ُِٖ  ، ٗٓ  ، ٓٓ ص  نفسػػه صػػدرالم ، المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى انظػػر ،منهػػا أمثمػػ  ذكػػر عػػف
ُٔٗ- ُٕٔ ، ِِٖ -  ِّْ ، َِْ. 
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ُِِّ 

بعض أغراض الشعر  إحداث الفقهاء التي أكردرا خبراألخبار العممي   كمف
بف رشاـ افي كالي  الحكـ كشعر الزرد كالحض عمى قياـ الميؿ في صكامع المساجد 

، كما أكرد الكثير مف األخبار عف ارتماـ الحكاـ بالعمـ كشراء  (1)الممقب بالرب ي 
تب إلى األقطار رجاالن مف مثؿ الحكـ المستنصر الذم كاف يبعث في شراء الك كتبال

 (2)، كيرسؿ إليهـ األمكاؿ لشرائها حتى جمب منها إلى األندلس ما لـ يعهدكا التجار

كأكرد أخبار تأليؼ بعض الكتب لبعض األمراء ، كمف ذلؾ خبر تأليؼ أبي العالء  ،
 . (3)صاعد كتبنا لممنصكر بف أبي عامر

أبػي  خميفػ : مػا حػدث فػي عهػد ال بعمػـ الحػديث مثػؿ حكاـارتماـ ال تناكؿك  
يعقكب يكسػؼ بػف عبػد المػؤمف عنػدما أمػر العممػاء أف يجمعػكا أحاديػث فػي الجهػاد 

                 ، ككػػػػذلؾ دعػػػػكة أبػػػػي يكسػػػػؼ يعقػػػػكب بػػػػف  (4) تممػػػػى عمػػػػى المكحػػػػديف ليدرسػػػػكرا 
اء عنػػد شػػار إلػػى مكانػػ  العمػػـ كالعممػػ، كأ(5) عبػػد المػػؤمف إلػػى األخػػذ بالكتػػاب كالسػػن 

كبخاص  الفقهاء الذيف نالكا مكان  عالي  فػي دكلتػي المػرابطيف كالمكحػديف  (6)الحكاـ
، ككػػذلؾ عممػػاء الحػػديث الػػذيف نػػالكا الحظػػكة كالمكانػػ  العاليػػ  فػػي عهػػد المكحػػديف ، 

ا –كأشار أشػار إلػى مػا ك ،  (7)إلػى مكانػ  الشػعراء كالكتػاب عنػد بعػض الحكػاـ -أي ن

                                           

  .ْْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ُ)
  .ِٔ ، ُٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ٕٕ ، ٕٔ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّْٓ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ُِٖ ، ٕٓ ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ّْٖ ، ّْٓ ، ِّٗ ، ِْٖ-ِِٖ ، ِّٔ ، ِّٓ ص  نفسه المصدر (ٕ)
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ُِّّ 

محنػػ  ، ك   (1) رأمػمكقػػؼ الحكػػاـ مػػف بعػػض العمػػـك كالفقػػه المػػالكي كعمػػـ المنطػػؽ كالػػ
  (2)بعض العمماء بسبب تحريـ بعض العمػـك ، كمػف ذلػؾ محنػ  أبػي الكليػد بػف رشػد 

 . (3)المكحدم يعقكب عهد أبي يكسؼفي 

كمػػا خصػػص عنكاننػػا عػػف صػػف  المكحػػديف فػػي السػػفر كالح ػػر ذكػػر فيػػه  
هـ بالعمـ كاستجالب العمماء إلى ح رتهـ مف أرػؿ كػؿ فػف كخاصػ ن أرػؿ عمػـ ارتمام

ؼ آخػػر سػػمكرـ طمبػػػ  ػالنظػػر كسػػمكرـ طمبػػ  الح ػػر ، كأشػػار إلػػػى أف رنػػاؾ صنػػ
كقػد جػرت ذكر فػي رػذا الشػأف : " حيث المكحديف ككانكا يح ركف مجالس الخميف  

ف أرؿ كؿ فػف، كخاصػ  عادتهـ بالكىٍتب إلى البالد كاستجالب العمماء إلى ح رتهـ م
،  أرؿ عمـ النظر، كسمكرـ طمبػ  الح ػر، فهػـ يكثػركف فػي بعػض األكقػات كيقمػكف

؛ كال بػد فػي  طمبػ  المكحػديف يسػمكف كصنؼ آخر ممف عني بالعمـ مف المصػامدة 
 ، مف ح كر رؤالء الطمبػ  األشػياخ مػنهـ كؿ مجمس عاـ أك خاص يجمسه الخميف 

؛  سه مسأل  مف العمـ يمقيها بنفسػه أك تمقػى بإذنػه، فأكؿ ما يفتت  به الخميف  مجم
كف المسػػائؿ بأنفسػػهـ كال ينفصػػمكف مػػف ػػػػكب يمقػػػػكػػاف عبػػد المػػؤمف كيكسػػؼ كيعق

: يدعك الخميف  كيؤمف الكزير جهرنا يسمع مف  مجمس مف مجالسهـ إال عمى الدعاء
 غدك كالعشػي ركباننػاثـ إذا سافركا ال يزاؿ القرآف ييقرأ بيف أيديهـ بال ،  بعيدى مف الناس

 " (ْ).  

                                           

  .ّٓٓ ، ّْٓ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 القرطبػي رشػد بػف أحمػد بػف محمػد الكليػد أبػك المفتػي العاٌلمػ  بػف أحمػد بػف محمػد الكليد أبك (ِ)

  .ِّٓ ، ِِٓ ص ٔ جػ الذرب شذرات ماد:الع ابف ـ(ُُٗٗ/ رػٓٗٓ) سن  تكفي المالكي
  .ّْٖ ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
  .ِْٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُِّْ 

بػػإيراد بعػػض المعمكمػػات كممػػا يتصػػؿ بػػالنكاحي الثقافيػػ  ارتمػػاـ المراكشػػي 
كػػاف كمػػا ،  (1) األنػػدلس كتابػػه تعيػػيف حػػدكد جزيػػرة بدايػػ  فػػي تنػػاكؿالجغرافيػػ  حيػػث 

يحػػدد المسػػافات بػػيف المػػدف كبع ػػها فػػي بعػػض األحيػػاف ، كمػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػرا عنػػد 
إلى حصف كمارش حيث ذكر معمقنا عمى الحصف : " عمػى  حديثه عف ررب ابف بقن 

، كأشػػار إلػى أشػهر اإلمػارات اإلسػباني  فػي عهػػد  (2)ثمانيػ  عشػر مػيالن مػف مالقػ  " 
جغرافينا في نهاي  كتابه تنػاكؿ  بابنا، كما عقد  (4)كحدكد بالد المكحديف  (3)المكحديف 

اتصػاؿ ، ك  (5) عػامرة عمػى السػاحؿالمػدف الفتنػاكؿ أكالن ـ المغػرب كاألنػدلس ػأقاليػ هػفي
بػػػالد ، ك كقرطاجنػػػ   بػػػالد إفريقيػػػ  السػػػاحمي ، ك  العمػػػراف بػػػيف اإلسػػػكندري  كالقيػػػركاف

بػػالد ثػػـ تنػػاكؿ   القيػػركاف   ك بػػالد إفريقيػػ، ك   كغيػػر السػػاحمي ،  المغػػرب السػػاحمي 
  ، كمدينػ التعريؼ بمدين  فػاسك ،  (6) طريؽ السُّف ار مف بجاي  إلى مراكشك  المغرب

ذكػر أسػماء األنهػار العظػاـ كبالد السػكس األقصػى ، ك  سال ، كمدين  الرباط كمراكش
 . (7) التي بالمغرب

   مجػاز األنػدلس، كتنػاكؿ  جزيرة األنػدلس كأسػماء مػدنها كأنهاررػاثـ تناكؿ  
المػػػدف التػػػي بقيػػػت بأيػػػدم المسػػػمميف إلػػػى ك الػػػبالد التػػػي تغمػػػب عميهػػػا النصػػػارل ك 

                                           

  .ِٖ ، ِٕ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُُٓ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ََْ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِْْ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ُّْ ، َّْ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِْْ-ِّْ ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ْْٗ - ّْْص  نفسه المصدر (ٕ)
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ُِّٓ 

شػبيمي ك  قرطبػ كؿ ثػـ تنػا ـ(ُِِْرػػ/ُِٔ)سن  كعقػد فصػالن مػكجزنا فػي نهايػ  ،   ام
 .(1) فصؿ أنهار األندلس الكبار المشهكرةالكتاب تناكؿ فيه 

 الؼوزاً٘ح حذازال .5

كما أكرد بعض األخبار التي تتعمؽ بالنكاحي العمراني  مثؿ بناء المساجد ، 
مارستاف ، كبي (ِ)بالجزيرة الخ راء  الذم بناا طارؽ بف زياد كمسجد الرايات 

الذم بناا الخميف  أبي يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بف عبد المؤمف ، كفي ذلؾ مراكش 
؛ كذلؾ أنه تخير  بنى بمدين  مراكش بيمارستاننا ما أظف أف في الدنيا مثمه يذكر :"

؛  مك ع في البمد، كأمر البنائيف بإتقانه عمى أحسف الكجكا ٓساح  فسيح  بأعدؿ
؛ كأمر أف  يع  كالزخاريؼ المحكم  ما زاد عمى االقتراحفأتقنكا فيه مف النقكش البد

كأجرل فيه ميارنا   يغرس فيه مع ذلؾ مف جميع األشجار المشمكمات كالمأككالت
، إحدارا رخاـ  ، زيادة عمى أربع برؾ في كسطه كثيرة تدكر عمى جميع البيكت

 . (ّ)" ........ ؛ ثـ أمر له مف الفيريش النفيس  أبيض

إلى ارتماـ بعض الكالة بالتشييد كالبناء لمحصكف كتجديد  كذلؾ كأشار
كذلؾ مثؿ ما قاـ به الخميف  عبد المؤمف بف عمي في القصكر كتعمير كبناء المدف 

 كالًغراس  كترتيب القصكر  البناء عندما سار إليها ، فنزلها ، كأخذ فيمدين  مراكش 
تدبير األمكر كبسط العدؿ غير مخؿٍّ بشيء مما تحتاج إليه المممك  مف السياس  ك 

خاف  مف تجب إخافته  . (ْ)كالتحبب إلى الرعي  كام

                                           

  .  ُْٔ- َْٓ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ّّ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّْٔ ص  نفسه المصدر (ّ)
  . ِٔٗ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُِّٔ 

بالتشييد  كاف مف المهتميفالخميف  أبي يكسؼ يعقكب  أشار إلى أفكما 
كاف عند رجكعه مف السفرة التي استنقذ فيها مدين  شمب  كالبناء كفي ذلؾ يذكر: "

 -نهر إشبيمي -لنهر األعظـ ، أمر أف يبنى له عمى ا مف أيدم الرـك عمى ما تقدـ
، جارينا في ذلؾ عمى عادته  كأف تبنى له في ذلؾ الحصف قصكر كقباب ، حصف

يثارمف حب  كفي طكؿ أيامه لـ يخؿ  بالبناء،فإنه كاف مهتمًّا  -التشييد  البناء كام
؛ زاد في مدين  مراكش في أيامه زيادة كثيرة  مف قصر يستًجدُّا أك مدين  يعميريرا

كسمى ذلؾ   فتمت له رذا القصكر المذككرة عمى ما أراد كفكقه - يمهايطكؿ تفص
ا لبناء مدين   (1)"  الحصف حصف الفىرىجً  كك ع عبد الكاحد المراكشي عنكاننا خاصن

، كما أشار إلى  (2) الرباط في عهد أبي يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بف عبد المؤمف 
 .(3)جغرافيا في نهاي  الكتاب بعض اإلنشاءات العمراني   في الفصؿ الذم عقدا لم

 احلْادز الذٌٗ٘ح .6
بعض األخبار عنها المراكشي عبد الكاحد أما عف األخبار الديني  فقد أكرد 

مثؿ الحكـ المستنصر الذم أمر  ارتماـ بعض الحكاـ بمنع الخمكركنحك القميم  
 بإراق  الخمكر كتشدد في ذلؾ ، كشاكر في استئصاؿ شجرة العنب مف جميع أعماله

 .(4)فقيؿ له إنهـ يصنعكنها مف التيف فتكقؼ عف ذلؾ 

لمصالحيف    بعض الكالة رعايأكرد بعض األخبار التي تدؿ عمى ككذلؾ 
انتشر في أيامه الذم مثؿ الخميف  أبي يكسؼ يعقكب  كالمتبتميف كرجاؿ الديف

لمصالحيف كالمتبتميف كأرؿ عمـ الحديث ًصيت، كقامت لهـ سكؽ، كعظمت مكانتهـ 
                                           

  .َّٕ ، ّٗٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : يالمراكش الكاحد عبد (ُ)
  . ُّْ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ْْٔ ، ْْٓ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ٔٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُِّٕ 

ه كمف الناس. كلـ يزؿ يستدعي الصالحيف مف البالد، كيكتب إليهـ يسألهـ من
ارتماـ أشار إلى ، ك  (ُ) الدعاء، كيصؿ مف يقبؿ صمته منهـ بالصالت الجزيم 

المكحديف بقراءة القرآف الكريـ في السفر بالغداة كالعشي ، كصف  أحكالهـ في إقام  
ا كاف يذكر أثناء التراجـ نقدنا لبعض ، كم (3)بأرؿ الذم   ، كعالقتهـ (ِ)الجمع  

  .(4)المترجـ لهـ مف الناحي  الديني 

ا :الرتاظن
ً
 شاً٘

مف المعركؼ أف فف التراجـ يرقى في اآلداب العالمي  إلػى مرحمػ  مبكػرة مػف 
لػػذا فػػإف التػػراث العربػػي اإلسػػالمي مػػر  مػػف خػػالؿ الػػدكافع الدينيػػ   ؛تػػاريم البشػػري  

فػػػف التػػػراجـ كتػػػدكيف سػػػير الرجػػػاؿ ، كامتمػػػؾ العػػػرب  كالعمميػػػ  بتجػػػارب دقيقػػػ  فػػػي
المسممكف رصيدنا رائالن في أدب التراجـ كالسيرة الذاتي  جعؿ منه جنسنا نثرينػا  ػخمنا 
امتدت تجمياته في كتب الطبقات في فركع المعرفػ  المختمفػ  ، كفػي كتػب المػؤرخيف 

مػؤرخيف المسػمميف ، كالكتاب مك كع الدراس  أحد كتػب ال (5)عمى اختالؼ منارجها 
جػػديرة رػػي ك ، الػػذم احتػػكل عمػػى كػػـ كبيػػر مػػف تػػراجـ الشخصػػيات بمختمػػؼ فئاتهػػا 

 .بالبحث كالدراس 

                                           

  .ّْٓ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َّْ- ِْٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّّٖ ص نفسه المصدر (ّ)
  . التاريخي لمنقد المعقكد الفصؿ في مفصالن  ذلؾ عف الحديث سيرد (ْ)
 المجمػس ، دركيش أحمد / كتعميؽ كتقديـ ترجم  ،  الذاتي  كالسير التراجـ فف : مكركا أندريا (ٓ)

  .ٕ-ٓ ص ـُٗٗٗ  القاررة – لمثقاف  األعمى
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ُِّٖ 

 أًْاع الرتاظن
العديػػد مػػف التػػراجـ التػػي  "المعجػػب"أكرد عبػػد الكاحػػد المراكشػػي فػػي كتابػػه 

 يمكف  تقسيمهـ إلى نكعيف : التي شممت العديد مف الشخصيات 
ة كالخمفاء ، تمؾ التي شممت جميػع مػف كلػي األنػدلس منػذ الفػت  : تراجـ الكال الّ 

ـ( ، مػػع األخػػذ فػػي االعتبػػار أنػػه تكسػػع فػػي ُِِْرػػػ/ ُِٔاإلسػػالمي حتػػى عػػاـ )
 .تراجـ خمفاء المكحديف ، كاختصر في تراجـ كالة العصكر السابق  

الحظػ  : تراجـ العمماء كالشعراء كالكتاب كالكزراء كالق ػاة كالحجػاب ، مػع مّالصاًٖ
أف تراجـ تمؾ الفئات لـ تشمؿ كؿ مػف فػي المغػرب كاألنػدلس بشػكؿ عػاـ بػؿ اقتصػر 
فيها المراكشي عمى األعياف كالمشارير فقط  ، كقد أشار إلػى ذلػؾ فػي غيػر مك ػع 

 . (1)" أعياف الكتاب في عهد أبي الحسف" :في الكتاب كمف ذلؾ قكله

تػراجـ أنػه اسػتخدـ طريقػ  المراكشي لمعبد الكاحد مف المالحظ عمى تناكؿ ك  
يخمػػط الحادثػػ  بالترجمػػ  ،  –أحياننػػا  -كػػاف  فقػػدالمػػؤرخيف ، مػػف مختمفػػ  عػػف غيػػرا 

  بحيث يعتقػد مػف يتصػف  الكتػاب أنػه ال فػرؽ بػيف الحػكادث كالتػراجـ ،كيربط بينهما 
مك كعاته بعناكيف تكحي بأنه سيتناكؿ األحداث دكف الػدخكؿ فػي بعض عنكف  فقد

يتنػػاكؿ تػػراجـ الػػكالة كالخمفػػاء ثػػـ يخمػػط بػػيف عناصػػر كػػاف عنػػدما  التػػراجـ كبػػاألخص
 المعتمػد عبػاد بػفا    القاسػـ أبػي كمف ذلؾ نحػك قكلػه : "كاليػ ، الترجم  كالحادث  

 : " ذكػر ثـ يشرع في الحديث عنه كعف أحػداث عصػرا ، كنحػك قكلػه (2)اهلل "  عمى
رع في خمط الخبر بالترجم  ، ثـ يش (3)األندلس"  معاكي  بف الرحمف عبد دخكؿ خبر

                                           

  .ِّٕ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُٖٓ ص  نفسه مصدرال (ِ)
  .َْ ص  نفسه المصدر (ّ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُِّٗ 

 الممػؾ عبػد بف رشاـ بف معاكي  بف الرحمف عبد دخؿ السن  رذا حيث ذكر : "كفي
 عبػد بػف يكسػؼ كحػارب اليمانيػ  معػه بالػداخؿ فقامػت الممقػب األنػدلس مػركاف بػف

 آنفػان  المػذككر عمػى األنػدلس الكالي الفهرم نافع بف عقب  بف عبدة أبي بف الرحمف
 األ ػحى يـك إيارا دخكله ككاف الممؾ دار قرطب  عمى الرحمف دعب كاستكلى فهزمه

 سن  بالشاـ مكلدا ككاف172 سن  مات أف إلى كاليته فاتصمت  المذككرة السن  مف
 .(1) المطرؼ " أبا كيكنى راح اسمها كلد أـ أمه 113 

ننػػا يػػدؿ عمػػى أف اي ػػع عنك  -أحياننػػا  -كػػاف كعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فقػػد 
ػا المعنكف ترجمػ  ف  ، كمػف ذلػؾ قػط فػي حػيف نجػدرا حادثػ  خاليػ  مػف الترجمػ  تمامن

شػرع فػي ذكػر خبػر ثكرتػه يبعػد ذلػؾ الثػائر" ، ثػـ  الجزكلػي الػرحمف عنػكاف : "عبػد
" ر : ػككيؼ تـ الق اء عميه مف ًقبىؿ المكحػديف دكف الخػكض فػي ترجمتػه حيػث ذكػ

 الػرحمف عبػد اسػمه جزكلػ  مػف رجػؿ بسػكس قػاـ 597 سػن  فػي رذا قبؿ كاف كقد
 كثيػر خمؽ إليه كاجتمع نفسه إلى فدعا الجزارة ابف معناا بمسانهـ بما عندرـ يعرؼ
 كػؿ كفػي العسػاكر بعػد العسػاكر يجهزكف إليه يزالكا فمـ منه المكحديف خكؼ كاشتد
 إلى تقدمكا بعد أف الجند كأصناؼ كالغز المكحديف مف بعثان  بعثكا أف إلى يهزمهـ ذلؾ

 بتغػافمكـ الرجػؿ رػذا يقػكل إنمػا كقػالكا فيهػا كػاف التػي لمػبالد كالمجاكريف المصامدة
 كأظهركا ذلؾ عند فتحرككا كاحدان  يكمان  بالبالد يبؽ لـ شئتـ كلك إياا عنه كمسامحتكـ

 فأسػممته قصػب  أبػا يػدعى ككػاف المػذككر الػرحمف عبػد رـ كأصحاب كالتقكا الحمي 
 .(2)" مراكش إلى برأسه كسير كقتؿ جمكعه

                                           

  .َْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ّٓٗ ص  نفسه المصدر (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

َُّّ 

كلػػيس فقػػط يػػكرد عنكاننػػا يػػدؿ عمػػى أف المعنػػكف حادثػػ   - اننػػاأحي -كػػاف ك 
 بػفا سػعيد أبػي الكزير "أكلي مف ذلؾ عنكاف : ثـ نراا يشرع في الترجم  ، ك ترجم  
 ابف أصحاب جمم  مف الكزير رذا جد جامع بف إبراريـ ، ثـ يذكر: " كاف (1)جامع "
 طميطمػ  مدينػ  ؿأرػ مػف آبػاؤا مػف األنػدلس أصػمه ككاف مراكش مف صحبه تكمرت
 تسمى ب يع  البحر األعظـ عمى شريش مدين  بساحؿ - إبراريـ أعني - رك كنشأ
انتقػؿ  ثػـ سن  كؿ في قاطب  األندلس أرؿ يزكرا بالف ؿ مشهكر مسجد كبها ركط 
 مػف فكػاف تػكمرت بػابف فتعػرؼ النحػاس صػنع  يحػاكؿ ككاف العدكة إلى رذا إبراريـ
 .(2) " ......... كجاران  حظكة الدكل  في نالكا أكالد له ككلد معدكد فيهـ فهك أصحابه

فكػػاف فػػي بعػػض األحيػػاف يػػأتي بعنػػكاف صػػري  كمعنػػكف صػػري  ، كمػػع ذلػػؾ 
عندما ترجـ لمشعراء كالكتاب فقد كاف ي ع عناكيننا صريح  يػذكر فيهػا أسػماء كذلؾ 

 (3)" المترجـ لهـ تك   أنه سيتناكؿ الترجم  فقط مثػؿ : " الرصػافي الرفػاء الشػاعر
ػا  -ذلػؾ األسػمكب  اسػتخدـك الترجمػ  ، كال يخمطهػا بػالحكادث  ،  ، ثـ يتنػاكؿ  -أي ن

عندما ترجـ لخمفاء المكحديف فقد فصؿ بيف الحكادث كالتراجـ كبدأ التراجـ بعناصػررا 
 ذلؾ المنهج الذم لـ يتبعه عند غيررـ .األساسي  ، 

جمػػ  الشخصػػي  كممػػا يجػػدر ذكػػرا فػػي معػػرض الحػػديث عػػف التػػراجـ تمػػؾ التر 
"  كاف :ػػػػالتػػي أكردرػػا لنفسػػه عنػػد انتهائػػه مػػف الحػػديث عنػػد مدينػػ  مػػراكش تحػػت عن

، كتمػػؾ الصػػكرة ليسػػت بػػدعنا أك ابتكػػارنا مػػف عبػػد الكاحػػد (4)ترجمػػ  المؤلػػؼ لنفسػػه " 
المراكشػػي ، بػػؿ عيرفػػت مػػف قػػديـ الػػزمف ، كتمثمػػت فػػي تمػػؾ الكممػػات التػػي نقشػػها 

                                           

  .ّٖٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ّٖٗص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّٖٗ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ْْٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي حدالكا عبد (ْ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُُّّ 

كالتػػي كػػانكا يعرفػػكف فيهػػا بأنفسػػهـ ، كقػػد يػػذكركف األقػػدمكف عمػػى شػػكارد قبػػكررـ ، 
فيهػػا بعػػض أعمػػالهـ ، كمػػع مػػركر الػػزمف نشػػأ المؤرخػػكف ، كنشػػأت طبقػػات مػػف 

المفكريف كالفالسف  أكدعت كتاباتها كثيرنا مف حياتها كأحكالها كتجاربها 
(1) .  

 ػٌاصز الرتاظن
كانػت ـ له ، فتنكعت التراجـ عند عبد الكاحد المراكشي تبعنا لشخصي  المترج

، بػؿ الخمفػاء كاألمػراء ب، كعناصر خاص   مف ترجـ لهـ رناؾ عناصر عام  لجميع 
تػػراجـ خمفػػاء المكحػػديف العديػػد مػػف العناصػػر التػػي لػػـ تكجػػد فػػي تػػراجـ  أنػػه أكرد فػػي

 عناصر تراجمهـ . لبعض، كك ع عناكيف خاص  مف األمراء غيررـ 

، مع األخذ في االعتبػار أف  أكردراالتي  كفيما يمي عرض لعناصر الترجم  
ترتيػب العناصػر فػي رػذا الدراسػ  ال يعنػي بال ػركرة أنػه مماثػؿ لترتيػب عبػد الكاحػػد 

  .في عر ه لمترجم المراكشي 
 أّالً: الؼٌاصز الؼاهح 

كري العناصر التي تكفرت في التػراجـ بجميػع أنكاعهػا ، مػف الخمفػاء كالػكالة 
 غيررـ ، كتككنت مما يمي:كالكزراء كالعمماء كالشعراء كالكتاب ك 

                                           

  .ٕ ص ـُٕٖٗ القاررة – المعارؼ دار ، الشخصي  الترجم   يؼ: شكقي (ُ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُِّّ 

 االسن ّاللقة ّالكٌ٘ح ّاسن الشِزج .1

كاف عبد الكاحد المراكشي يذكر االسـ في بداي  الترجم  عند ترجمته لػبعض 
 بػف عمي بف المؤمف عبد رك رذا المؤمف خمفاء دكل  المكحديف مثؿ قكله : " كعبد

باالسػـ ، كمػف ذلػؾ بينمػا تػرجـ لبع ػهـ دكف أف يصػدِّر الترجمػ   (1)" الككمي عمكم
أما مف سبقهـ مف الكالة كالخمفػاء   ،  (2)ترجمته ألبي يعقكب يكسؼ بف عبد المؤمف

فمـ يكف االسـ يأتي في بداي  الترجم  بؿ كاف يسبقها ببعض الجمؿ التػي تػربط بػيف 
 بػف عمػي ابنػه بعػدا مػف بػأمرا الترجمػ  كمػا سػبقها مػف أحػداث مثػؿ قكلػه : " كقػاـ

 .(3)أصحابه المرابطيف " كسمي المسمميف أمير أبيه بمقب مقبكت تاشفيف بف يكسؼ

كقد يقتصر عمى ذكػر االسػـ فقػط دكف ذكػر اسػـ األب أك األجػداد مثػؿ قكلػه 
 إبراريـ اسمه - الكتاب مف أصحابنا مف في ترجم  إبراريـ الزكيمي الكاتب : " رجؿ

ه كاسـ كالػدا فقػط أم ، ككاف أحياننا يذكر اسـ المترجـ ل (4)بالزكيمي" عندنا يعرؼ -
ثالثينػا  يػكردا، كفي أحيػافو أخػرل  (5)عيسى" بف يأتي االسـ ثنائينا مثؿ قكله : "محمد

، كمػا  (6)تاشػفيف" بػف يكسػؼ بػف ليشمؿ االسـ كاسػـ األب كالجػد مثػؿ قكلػه : "عمػي
أكرد االسـ مطكالن في كثير مف األحياف حيث امتد ليشمؿ االسػـ كاسػـ األب كاألجػداد 

 بػف محمػد بػف نحك قكله: "رشػاـكأحد المشارير صؿ إلى ينسبه إذا كاف  ، كخاص ن 
 عبد الرحمف بف محمد بف اهلل عبد بف محمد بف الناصر الرحمف عبد بف الممؾ عبد

                                           

  .ِٓٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َّٖ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِّٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َّٓ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ُُِ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِّٓ ص  نفسه المصدر (ٔ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّّّ 

 بػف الممؾ عبد بف رشاـ فػب معاكي  بف الداخؿ الرحمف عبد بف رشاـ بف الحكـ بف
ر االختالفػات فػي اسػـ األب إف ، كفي بعػض األحيػاف كػاف يػذك (1)بف الحكـ "  مركاف

 . (2)" ابف زياد كقيؿ ابف عمرك" كجدت كمف ذلؾ قكله : " طارؽ قيؿ : 

جـ أمػػراء كخمفػػاء ككػػاف عبػػد الكاحػػد المراكشػػي يهػػتـ بػػإيراد اسػػـ األـ فػػي تػػرا
كلد ، كذلؾ كنحك قكله : "كأمه  أـٌ  ـكيك   ما إذا كانت أمه حرة أ المغرب كاألندلس

مػػا تخمػػك  كنػػادرنا ،   (4)، كنحػػك قكلػػه : " أمػػه حػػرة ككميػػ " (3)" أـ كلػػد اسػػمها راح 
،   (5)مف اسـ األـ مثؿ  ترجم  عمي بف حمكد الناصػر  ترجم  أحد الكالة أك الخمفاء 

رذا الكزير ري  أـٌ كمف ذلؾ قكله : "  راءػػػكرد اسـ األـ لغير األمكاف نادرنا ما يكما ، 
فػي اسػـ األـ فيػذكر اسػمها كاسػـ آبائهػا  كقػد يطيػؿ،  (6)"بنت أبي يكسؼ المنصػكر

 لبكنػ  كأمػه كأجدادرا إذا كاف ينتهي عند أحد الصحاب  أك المشارير كنحك قكله : "
 القاسـ بف محمد بفا إبراريـ بف المعركؼ بقنكف القاسـ بف الحسف ابف محمد بنت
طالػب"  بػف أبػي عمػي بػف الحسف بف الحسف بف اهلل عبد بفا إدريس ابف إدريس بف

(7). 
أمػػا عػػف المقػػب فقػػد ذكػػر عبػػد الكاحػػد المراكشػػي ألقػػاب بعػػض المتػػرجـ لهػػـ 

يذكر ألقػاب غيػررـ مػف األعػالـ الػذيف أكرد كاف كخاص ن الخمفاء كاألمراء ، كقميالن ما 
                                           

  .َُُ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِّ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َْ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِٓٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ٖٗ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .َْٓ ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .َُِ ص نفسه المصدر (ٕ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّّْ 

يػكرد المقػب بمػا ي ػاؼ إليػه مثػؿ قكلػه : " كيمقػب بالمستنصػر كػاف ترجمتهـ ، كقػد 
  أك بػػػدكف إ ػػػاف  كنحػػػك قكلػػػه :  (2)بػػػاهلل " ، كنحػػػك قكلػػػه : " المسػػػتكفي  (1)بػػػاهلل "

 .(4)كنحك قكله : " كتمقب بالناصر " ،  (3)كتمقب بالمظفر""

 عمػي كلػي نحك قكلػه :" ثػـكككاف يشير في بعض األحياف إلى سبب المقب 
 الذيف العبيد عميه خالؼ ثـ بالناصر كتمقب بالخالف  كتسمى تقدـ ما عمى حمكد بفا

 الناصػر الػرحمف عبػد ابػف الممػؾ عبد بف محمد بف الرحمف بدع كقدمكا كانكا بايعكا
 . (5)بالمرت ى" كلقبكا

 القاسػـ أبػك : "هك قكلػبعض األمراء أكثر مػف لقػب كنحػ ذااتخإلى  كما أشار
 الظػافر عمػى اهلل المعتمػد إلػى كزاد عباد بف إسماعيؿ بف محمد بف عباد بفا محمد
المقػب فػي العنػكاف كفػي الترجمػ  كنحػك ، ككاف في بعض األحيػاف يػكرد (6)اهلل" بحكؿ

 المتمقػب الناصػر الػرحمف عبػد بػف سػميماف بػف الحكػـ بػف سػميماف قكلػه : "كاليػ 
 .(8)باهلل" المستكفي الرحمف عبد بف محمد ، كنحك قكله : " كالي (7)" باهلل بالمستعيف

 .(8)باهلل"

                                           

  .ٗٓ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َُٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ٖٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ٖٗ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ٖٗ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ُٖٓ ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .َٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٕ)
  .َُٕ ص  نفسه لمصدرا (ٖ)
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ُّّٓ 

أما الكني  فقد ارتـ عبد الكاحد المراكشي بإيرادرا فػي معظػـ تراجمػه ، ككػاف 
: "  بكممػ  مسػبكق  شير إليها معرِّفنا القارئ بكني  صػاحب الترجمػ  بعػد ذكػر اسػمه ي

 عبػد بػف رشػاـ بػف محمػد قػاـ ثػـ قكلػه : " نحػكككنيتػه كػذا أك يكنػى بكػذا " كذلػؾ 
 كمػا تقػدـ اآلخػرة جمػادل فػي الحكػـ بػف رشػاـ عمى الناصر الرحمف عبد بف الجبار
 بػف محمػد ، كنحك قكله : " كلػي (1)يد " ككاف يكنى أبا الكل بالمهدم كتسمى فخمعه
 366 سػن  فػي مكلػدا ألف كأشػهر سػن  كأربعػكف ثمػاف كلػه المػذككر الػرحمف عبػد

 ثػـ كفي بعض األحياف ال يسبقها بشيء كنحك قكله: " (2)ككنيته أبك عبد الرحمف " 
 . (3)" عباد بف محمد القاسـ أبك ابنه بعدا مف باألمر قاـ

يػذكر الكنيػ   ػمف العنػكاف كال يػذكررا فػي  - ف اػفػي بعػض األحيػ - ككػاف 
  (4)تاشفيف" بف يكسؼ بف عمي الحسف أبي كالي  نص الترجم  ، كذلؾ نحك قكله : "

 ذكر كأحيانا يذكررا في العنكاف كفي نص الترجم  ، كذلؾ كنحك قكله : "  (4)تاشفيف"
 يعقػكب " رػك المؤمف ، ثػـ يػذكر: عبد ابف يكسؼ بف يعقكب يكسؼ أبي كالي  ذكر
كمػا كػاف يػكرد ،  (5)يكسػؼ" أبػا يكنى ذكرنا كما عمي بف المؤمف عبد بف ؼيكس بفا

 أبك كقيؿ القاسـ أبك فقيؿ كنيته في المختمف  في الكني  كنحك قكله : "أيختمؼ األقكاؿ
 .(6)محمد"

                                           

  .ٖٖ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .َُٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُٖٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّٓ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّّٔ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .َُِ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٔ)
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ُّّٔ 

المراكشػػي فػػي بعػػض تراجمػػه إذا كػػاف عبػػد الكاحػػد أمػػا اسػػـ الشػػهرة فقػػد أكردا 
فػي بعػض  –ه لػدل النػاس ، ككػاف يسػبقه لصاحب الترجم  اسػـ متػداكؿ معػركؼ بػ

" ، أك "يعػرؼ عنػدنا بػػ " ، أك "يعػرؼ"   ػ" أك " يعرفكنه بػ ػبكمم  "المعركؼ ب -التراجـ
قكلػػػه : "المعػػػركؼ باألحػػػدب " ، كنحػػػك قكلػػػه : " كنحػػػك أك  " يعػػػرؼ عنػػػدرـ بػػػػ " ، 
:  ، كنحك قكله (2)، كنحك قكله :" يعرفكنه بعمر إيٍنتي" (1)المعركؼ بابف القىٍبطىرن  " 
" كيعرؼ األميػر عبػد الػرحمف باألكسػط  :  هػك قكلػ، كنح (3)" يعرؼ عندنا بالزكيمي" 

 . (5)كنحك قكله : " يعرؼ عندرـ بما معناا بمسانهـ بابف الجزارة "  (4)"

               كنحػػػػك قكلػػػػه: بشػػػػيء كمػػػػا أكرد المراكشػػػػي اسػػػػـ الشػػػػهرة دكف أف يسػػػػبقه 
 -فػػي بعػػض األحيػػاف  -، كمػػا كػػاف يػػكرد   (6)النعامػػ  "  " الشػػريؼ الطميػػؽ  طميػػؽ

حديثه عف كاليػ  عبػد الػرحمف بػف عند اسـ الشهرة ، كمف ذلؾ قكله التسمي  بسبب 
عبد الرحمف باألكسط ألف األكؿ عبد الرحمف الػداخؿ كالثالػث : "كيعرؼ األمير  الحكـ

نما، كعند حديثه عف طميؽ النعام  قاؿ  (7)عبد الرحمف الناصر "   بػذلؾ سمي : " كام
 القائـ بالمنصكر الممقب عامر أبي بف عامر محمد أبي مطبؽ في محبكسان  كاف ألنه

 آلت ما فيها قص  يذكر يكمان  فكتب سنيف المحبس ذلؾ في أقاـ المؤيد رشاـ بدعكة
 فػي فأخػذرا عػامر أبػي ابػف إلػى فرفعػت العػيش ك نؾ الحبس  يؽ مف حاله إليه

                                           

  .ِّٕ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ِِٔ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َّٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
 .ْٖ ص  نفسه المصدر (ْ)
 .ّٓٗ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِٖٓ ص  نفسه المصدر (ٔ)
 .ْٖ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد (عبدٕ)
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ُّّٕ 

 فتبتمع الرقاع إليها يمقي فجعؿ رناؾ كانت نعام  فجاءت ادار  إلى كدخؿ جمم  رقاع
 يقرأرػا لػـ كرػك الرقػاع جممػ  فػي الشػريؼ رػذا رقعػ  فػألقى إليهػا شػيئان  كنمقػي شيئان 

 جاءت ثـ كمه القصر فدارت إليها ثاني  فرمى بها حجرا في كألقتها دارت ثـ فأخذرا
 الرقعػ  كقرأ مف ذلؾ فتعجب ان مرار  ذلؾ كفعمت ثالث  إليها بها فرمى حجرا في كألقتها
 .(1)" !النعام  طميؽ بذلؾ فسمي بإطالقه كأمر

 الصا ّالٌشأج ّادلْطي ّالٌسثح .2

ه : ػأكرد عبد الكاحد المراكشي في بعض تراجمه أصؿ المترجـ لػه كنحػك قكلػ
 مف قري  مف الخ راء بالجزيرة المعركف  المدين  مف رذا عامر أبي ابف أصؿ "ككاف

ه : " أصػمه مػف ػكنحػك قكلػ ، (2)آرا" كادم يسػمى عمػى نهػر طػرش تسػمى أعمالهػا
يػػكردا عمػػى سػػبيؿ المتػػرجـ لػػه كػػاف أصػػؿ فػػي يشػػؾ  كعنػػدما  (3)الجزيػػرة الخ ػػراء " 

كقد يذكر أصؿ اآلباء كنحػك ،  (4)المكصؿ " بالد أصمه مف كنحك قكله : " أظفالظف 
 سػكف األنػدلس غػرب مف لبم  مف إقميـ قري  مف األدنيف آبائه أصؿ كنحك قكله : "

يػذكر المكػاف الػذم اسػتكطف فيػه  - في أحيػاف قميمػ  -ككاف ،   (5)قرطب " كأبكا رك
 .(6): " كاف مستكطننا مدين  مالق  " المترجـ له كنحك قكله

" كلػد  : أما عف نشاة المترجـ له فقػد أكردرػا فػي بعػض التػراجـ كنحػك قكلػه
فػػدخؿ بغػػداد فػػي سػػن  ثػػالث  بمنػػازجرد فنشػػأ بهػػا كرحػػؿ إلػػى العػػراؽ فػػي طمػػب العمػػـ

                                           

  .ِٖٔ ، ِٖٓ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ِٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ٕٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّٕٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٓ)
  .ّٖٔ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
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ُّّٖ 

كرد مدينػ  شػمب طفػالن فنشػأ بهػا، كنحك قكلػه : "    (1)كثمثمائ  كسمع مف شيكخها " 
ثػـ  ، كتعمـ عمػـ األدب عمػى جماعػ ، مػنهـ: أبػك الحجػاج يكسػؼ بػف عيسػى األعمػـ

 .   (2) "رحؿ إلى قرطب  فتأدب بها

إلػػى تكػػكف  ـ كقػػدػػػػأمػػا عػػف نسػػب  المتػػرجـ لػػه فقػػد أكردرػػا فػػي بعػػض التراج
أك إلػػى المدينػػ   ،  (4)" الكػػكمي " كنحػك قكلػػه: (3)القبيمػ  كنحػػك قكلػػه : " الممتػػكني " 

يعػػػرؼ ، كأحياننػػػا كػػػاف   (6)" الفاسػػػي "  ه :ػكنحػػػك قكلػػػ (5)كنحػػػك قكلػػػه : " البمنسػػػي "
كمػا فعػؿ فػي ترجمػ  منػذر  بالمدين  المنسكب إليها المتػرجـ لػه إذا لػـ تكػف مشػهكرة

حيػػث ذكػػر : " البمػػكطي منسػػكب إلػػى مك ػػع رنػػاؾ قريػػب مػػف   بػػف سػػعيد البمػػكطيا
 .(7)قرطب  يقاؿ له فحص البمكط " 

 اللقاب الْظ٘ف٘ح ّالؼلو٘ح .3

أكرد عبد الكاحد المراكشي في تراجمه بعػض األلقػاب الكظيفيػ  ، كذلػؾ لمػف 
ػػا  تقمػػد منصػػبنا رسػػمينا فػػي الدكلػػ  ، كمػػا أكرد بعػػض األلقػػاب العمميػػ  التػػي كانػػت دائمن

كالعمميػ   كمف رػذا األلقػاب الكظيفيػ عمى العمماء كالشعراء كالكتاب كغيررـ ،  تطمؽ
 . (8)المغكم النحكم   ػرب الشاعػكزير الكاتلا األمير :

                                           

  .ٗٓ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ُّٕ ، ُِٕ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُْٕ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِٓٔ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ّٖٔ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِِٖ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ٕٓ  ص  نفسه المصدر (ٕ)
  .َّٕ ، ُِٖ ، ُِٓ ، ِٔ ، ٗٓ ص  المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٖ)
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ُّّٗ 

كلـ يسر عبد الكاحد المراكشي في ذلػؾ عمػى نسػؽ كاحػد فػي كتابػه بػؿ كػاف 
"  : كنحك قكلػه أحياننا يأتي المقب العممي أك الكظيفي قبؿ االسـ كأحيانا بعدا ، كذلؾ

  (1)الػكزير األجػؿ ذك الرياسػػتيف أبػك الكليػد أحمػػد بػف عبػد اهلل بػػف أحمػد بػف زيػػدكف" 

في بعػض  -، ككاف  (2)كنحك قكله : " إسماعيؿ بف القاسـ أبك عمي القالي المغكم "
يذكر أكثر مف لقب عممػي ككظيفػي  لمشػخص الكاحػد كذلػؾ عنػدما  -بعض األحياف 

باء منصبنا رسمينا في الدكلػ   كنحػك قكلػه:" الػكزير الكاتػب يتكلى أحد العمماء أك األد
فػي العديػد  - ، ككػاف  (3)األبرع ذك الرياستيف أبك محمػد عبػد المجيػد بػف عبػدكف " 

"  يذكر المقب العممػي أك الػكظيفي فػي عنػكاف الترجمػ  كنحػك قكلػه : - مف األحياف 
،  (5)ر الحميػػرم المػػؤدب " ، كنحػػك قكلػػه : " أبػػك جعفػػ (4)إبػػراريـ الزكيمػػي الكاتػػب " 

 .(6)كنحك قكله : " أكلي  الكزير أبي سعيد بف جامع " 

 ذارٗخ ادلْلذ ّالْفاج ّذقذٗز الؼوز  .4

أكرد عبد الكاحد المراكشي تاريم المكلد  لبعض تراجمه ، ككاف يكردا أحياننا 
اريم ، كأحياننا كػاف يحػدد تػ (7)بالسن  فقط كنحك قكله : " كمكلدا سن  سبع كمائتيف"

المكلد بجزء مف السن  دكف ذكر الشهر كمف ذلؾ قكله :"ككاف مكلدا فػي آخػر سػن  

                                           

  .ُِٔ  ص نفسه المصدر (ُ)
  .ٗٓ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .ُِٖ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َّٓ  ص نفسه المصدر (ْ)
  .ّٕٗ  ص نفسه المصدر (ٓ)
  .ّٖٗ  ص نفسه المصدر (ٔ)
  .ْٗ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد (عبدٕ)
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َُّْ 

بعػض تػكاريم المػيالد بالشػهر كالسػن  كنحػك كاف يػكرد  كفي بعض األحياف  (1)"ٕٔٓ
، كنحك قكله:" كانػت كالدتػه فػي  (2)في ذم القعدة "  ِّٗقكله: " ككاف مكلدا سن  

تػاريم المكلػد فػي بعػض التػراجـ بشػكؿ أكثػر ، كأكرد  (3)"ْٗٓصدر شكاؿ مػف سػن  
تحديدنا باليـك كالشهر كالسن  ، كمف ذلؾ قكله : " كجد بخطػه أنػه كلػد يػـك األربعػاء 

 .(4)"ّْٖبعد صالة الصب  كقبؿ طمكع الشمس آخر يـك مف شهر رم اف سن  

أكثػػػر مػػػف تػػػاريم لممكلػػػد دكف  -أحياننػػػا –المراكشػػػي عبػػػد الكاحػػػد كقػػػد أكرد 
قكلػه : " ككػاف مكلػدا سػن  ثمػانيف كمػائتيف ، كقيػؿ سػن  ذلػؾ ا ، كمػف ترجي  أحدر

، ، ككػػاف فػػي بعػػض األحيػػاف يػػكرد مػػع تػػاريم المكلػػد مكػػاف المكلػػد (5)ثمػػاف كثمػػانيف"
، كأحيانػا يػػكرد مكػػاف المكلػػد  (6)"ُُّكمػف ذلػػؾ قكلػػه : " ككػاف مكلػػدا بالشػػاـ سػػن  

 .(7)ر بكر"دكف ذكر تاريخه مثؿ قكله : " كلد بمنازجرد مف ديا

أما تاريم الكفاة فقد أكردا المراكشي في غالبي  تراجمه ، ككاف يذكرا أحياننػا 
، كنحك قكله : " مات في شهكر  (8)"ِْٕبالسن  فقط كنحك قكله : " مات في سن  

كأحياننػػا يػػذكرا بالشػػهر كالسػػن  كنحػػك قكلػػه : " إلػػى أف مػػات ،  (9)"ّْٗشػػهكر سػػن  

                                           

  .ّٖٔ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .َُٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َْْ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ٔٗ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ُٔ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .َْ ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٔ)
  .ٗٓ ص  نفسه المصدر (ٕ)
  .َُُ ص  نفسه المصدر (ٖ)
  .َُٓ ص  نفسه المصدر (ٗ)
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ُُّْ 

، كنحػك قكلػه : "مػات فػي صػدر رم ػاف سػن   (1)مستهؿ ربيػع األكؿ سػن  ثالثمائػ "
 كنحػػكاة بػػاليـك كالشػػهر كالسػػن  ، ػم الكفػػػيػػذكر تاريػػأحياننػػا ك ،  (2)خمسػػيف كثالثمائػػ "

" ككانت كفاته كما تقدـ فػي السػابع كالعشػريف مػف جمػادل اآلخػرة مػف رػذا  قكله : 
غػػركب " ككانػػت كفاتػػه يػػـك السػػبت قبيػػؿ  :كلهػ، كنحػػك قػػ (3)"ٖٓالسػػن  أعنػػي سػػن  

، ككاف أحياننا يذكر تاريم الكفاة  (4)" َٖٓالشمس لسبع خمكف مف رجب الفرد سن  
أبػك بكػر الزبيػدم قريبنػا مػف الثمػانيف  الكفاة عمى سبيؿ التقريب كنحك قكله : " تكفى

، كقػد يػذكر  (6)" َُْكنحك قكله :"مات بهػا فػي قريػب مػف سػن  ،    (5)كثالثمائ  " 
ف تػرجي  أحػدرا كنحػك قكلػه : " ككانػت كفاتػه فػي أكثر مف قكؿ في تاريم الكفاة دك

 . (7)فاهلل أعمـ "  ٖٖ، كقيؿ سن   ٕٖشهكر سن  
يك ػػ  كيفيػػ  الكفػػاة إذا كانػػت بالقتػػؿ كغيػػر ذلػػؾ كػػاف كفػػي بعػػض األحيػػاف    

كنحك قكله : " كقتؿ سميماف بف الحكـ صبرنا  رب عنقه بيدا يـك األحد لتسػع بقػيف 
،  كانػت كفاتػه بأقصػى ثغػكر المسػمميفحك قكلػه : " كن،  (8)" َُْمف المحـر سن  

  . (9)" بمك ع يعرؼ بمدين  سالـ، مبطكننا
                                           

  .ّٓ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ٖٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َّٔ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ّّْ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ٓٔ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ّٖ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .َِٖ ، َِٕ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ٕ)
  .ُٗ  ص  نفسه المصدر (ٖ)
  .ْٖ  ص  نفسه المصدر (ٗ)
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ُِّْ 

يػػذكر اآلراء المختمفػػ  فػػي سػػبب الكفػػاة مػػع  -فػػي بعػػض األحيػػاف  -ككػػاف 
تػػرجي  أحػػدرا كنحػػك قكلػػه : " كاختمػػؼ عمينػػا فػػي سػػبب كفاتػػه فأصػػ  مػػا بمغنػػي أنػػه 

بػدكف  اآلراء المختمفػ  فػي سػبب الكفػاة  كر، كأحياننػا يػذ  (1)أصابته سكت  دماغي  " 
: إف ممػػؾ الػػرـك سػػمه فػػي  ، فقيػػؿ كاختيمػػؼ فػػي سػػبب كفاتػػهتػػرجي  كنحػػك قكلػػه : " 

فػي  -ذكػر ، كقػد   (2)" ، فػاهلل أعمػـ ، كقيؿ: إنه مات حتؼ أنفه ثياب أرسؿ بها إليه
مكػػاف الكفػػاة كنحػػك قكلػػه : " مػػات باألنػػدلس سػػن  سػػت كسػػبعيف  -بعػػض األحيػػاف 

كنحك قكله : " مات أبك عمػي بقرطبػ  فػي أيػاـ الحكػـ المستنصػر بػاهلل   (3)ائتيف " كم
كما كاف يشير في بعػض األحيػاف ،  (4)في ربيع اآلخر سن  ست كخمسيف كثالثمائ "

األحيػػاف إلػػى  كفػػاة المتػػرجـ لػػه دكف ذكػػر تػػاريم كنحػػك قكلػػه : " مػػات كثػػارت الفػػتف 
 .(5)بعدا"

متػرجـ لػه عنػد ذكػر كفاتػه فػي بعػض كما ذكر عبد الكاحػد المراكشػي عمػر ال
، كنحك قكله :  (6)ه التأكيد  كنحك قكله : " مات كله ثمانكف سن  " ػعمى كج التراجـ

التقريب كنحك قكله  كجه عمى كأحياننا  (7): " كسنه يـك تكفي إحدل كخمسكف سن  "
 .(8)قكله : " مات عف سف عالي  نيؼ عمى الثمانيف"

                                           

  .َّْ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ُٕٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُٓ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ُٔ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
  .ٖٓ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .َُُ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .َِٖ  ص  نفسه المصدر (ٕ)
  .ُِْ  ص  نفسه المصدر (ٖ)
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ُّّْ 

 الصفاخ  .5
 
ل
َ
 اخل

 
 ق٘

ُ
ل
ُ
 ح ّاخل

 
 (ُ)حق٘

المراكشي الكثير مف الصػفات فػي أثنػاء تناكلػه لمشخصػيات عبد الكاحد أكرد 
مقيػ  كػأف يكػكف المتػرجـ لػه  مقي  كخي التي ترجـ لها ، كتنكعت تمؾ الصفات ما بيف خى

، أك أف يكػػػكف طاغينػػػا  (ّ) أك أف يكػػػكف حسػػػف السػػػيرة،  (ِ)أبػػيض أك حمػػػك األلفػػػاظ 
 .إلى غير ذلؾ  (ْ)مسرفنا 

                                           

   لمنقد. المعقكد الفصؿ في تفصيالن  ذلؾ عف الحديث سيأتي (ُ)
  .َّٗ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ِ)
  .ّْ ، ُْ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ْٗ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُّْْ 

 ن لَادلرتظ ّالدأ .6
ارػػتـ بهػػذا تػػرجـ لهػػـ ، ك بعػػض مػػف أكرد عبػد الكاحػػد المراكشػػي أسػػماء أكالد 

فػي  ، كاتبػع ، كندر ذكر ذلؾ عند غيررـ مف التػراجـ الكالة كالخمفاء األمر في تراجـ 
ػػا مختمفنػػا  ذلػػؾ ، ففػػي تػػراجـ كالة المغػػرب المكحػػديف خمفػػاء عنػػد حديثػػه عػػف منهجن

ه فػي ػقكلػ كذلػؾ كنحػكفػي معػرض الترجمػ  ، ذكر أكالدرػـ قبؿ المكحديف  كاألندلس 
،  ترؾ مف الكلد كلي عهدا محمدناترجم  سميماف بف الحكـ الممقب بالمستعيف  : "  

في ترجم  يحيى بف عمي المعتمػي :   قكله نحك ك ،   (ُ) "لـ يعقب، كالكليد، كمسمم 
دريس"   . (ِ) "ككاف له مف الكلد الحسف كام

ػا لػألكالد كنحػك قكلػهيك اعن أما في عصػر المكحػديف فكػاف ي ػع فػي  ننػا خاصن
ـ ذكر : ػعبد المؤمف بف عمي بعد أف ذكر العنكاف بقكله : " أكالدا"  ثترجم  الخميف  

رػك   ، كرػك أكبػر كلػدا ككلػي عهػدا : محمػد ، كرػـ " له مػف الكلػد سػت  عشػر ذكػرنا
سػماعيؿ ، كيحيػى ، كسػميماف ، كعثمػاف ، كعمر، كيكسؼ ، كعمي الذم خمع ،  ، كام
بػػراريـ ، كمكسػػى ، كعيسػػى ، كعبػػد الػػرحمف ، كعبػػد اهلل ، كالحسػػيف كالحسػػف ،  ، كام
ذا لـ يكف لمكالي أكالد ك ،  (ّ) كيعقكب"  " كال عقػب لػهبقكلػه : " كاف يشير إلى ذلػؾ  ام

 .(ْ)كما حدث في ترجم  محمد بف عبد الرحمف المستكفي باهلل 

بػػػؿ أكرد عبػػػد الكاحػػػد كلػػػـ يقتصػػػر ذكػػػر األكالد عنػػػد الػػػكالة كالخمفػػػاء فقػػػط 
فػي مػكاطف قميمػ  كنحػك كالخمفػاء غير الكالة مف مف ترجـ لهـ  المراكشي أكالد بعض

ككلد له أكالد نالكا في الدكل  حظكة قكله في ترجم  الكزير أبي سعيد بف جامع  : " 
                                           

  .ِٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : يالمراكش الكاحد عبد (ُ)
  .َُْ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِٔٔ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َُٖ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُّْٓ 

: أبػك العػالء إدريػس كزيػر أبػي يعقػكب يكسػؼ بػف عبػد  ؛ فمػف أكالدا كجارنا متسعنا
كعثمػػػاف الػػػكزير رػػػذا ،  ، كالحسػػػيف : يكسػػػؼ كتػػػرؾ مػػػف الكلػػػد..... ..... المػػػؤمف
قكله في ترجم  القا ػي عيسػى بػف عمػراف  كنحك،  (ُ) " كبناتى ، ، كيحي المذككر

مػػف ك  .........كػػاف لػػه أكالد مػػا مػػنهـ إال مػػف كلػػي الق ػػاء؛ كرػػـ عمػػيالتػػاجي : " 
، قا ػي  راف مكسػىكأبك عم،  .........؛ كيكسؼ أكالدا طمح ، كلي ق اء تممساف

 .(ِ)"الجماع  في كقتنا رذا
 (3)صلح ادلزاكشٖ تادلرتظن لَ .7

 -بصػاحب الترجمػ   صػمتهعبد الكاحد المراكشي في ثنايػا التػراجـ إلػى أشار 
أك   (4)كأف يككف سػمع منػه كقكلػه : " كأنشػدني رحمػه اهلل مػف شػعرا"  -إف كجدت 

  (5)ه رػذا الحكايػ  "ػهلل مف خط أبيػ: " قرأ عمٌي ابنه عبد ا كقكلهسمع مف أحد أبنائه 
 .(6)أك تربطه بأحد أبنائه صم  صداق  مثؿ صداقته بيحيى بف أبي يعقكب يكسؼ "

                                           

  . َّٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُّٗ ص  نفسه المصدر (ِ)
 يػررـغك  المسػئكليف ككبػار بالمكحػديف راكشيالم الكاحد عبد عالقات عف تفصيالن  الحديث سبؽ (ّ)

  . األكؿ الفصؿ في
  .ّٕٓ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ْ)
  .ِّٖ ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ُّٕص  نفسه المصدر (ٔ)
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ُّْٔ 

 االًراض الؼلوٖ ّالدتٖ للورتظن لَ .8

مػػف المؤلفػػات كاألعمػػاؿ األدبيػػ   بعػػض النمػػاذجأكرد عبػػد الكاحػػد المراكشػػي 
، فمنهػا  أبػك العػالء رػذا كتبنػاكألػؼ لػه  " الخاص  بالمترجـ لهـ ، كذلؾ كنحك قكله :

،  (ُ) ": كتػاب النػكادر ألبػي عمػي القػالي ، عمػى نحػك : كتػاب الفصػكص كتاب سػماا
  آخر عمى نحك كتاب الخزرجي أبي السرم سػهؿ بػف أبػي غالػب اكتابن  كنحك قكله : "

،  : كتاب الهجفجؼ بف غيدقاف بف يثربي مػع الخنػكت بنػت مخرمػ  بػف أنيػؼ سماا
ػػٍذًحجي مػػع ابنػػ  عمػػه  معنػػاا سػػمااككتػػاب آخػػر فػػي  : كتػػاب الجػػك اس بػػف قىٍعطىػػؿ المى

، انخػـر أيػاـ الفػتف باألنػدلس، فنقصػت منػه أكراؽ لػـ  ، كرك كتاب ممي  جػدًّا عفراء
 .(ِ) " تكجد بعد

أكرد العديػػػد مػػػف  قػػػد أمػػػا األعمػػػاؿ األدبيػػػ  فقػػػد تنكعػػػت إلػػػى شػػػعر كنثػػػر ، ك 
 . النماذج مف تمؾ األعماؿ في معرض التراجـ

كمػف شػعرا السػيار، ال بػؿ الطيػار، قكلػه فػي مف النماذج الشعري  قكله : " ف
؛ اسػـ المممػكؾ  مممكؾ له صغير كاف يتصرؼ بػيف يديػه، أرػداا لػه صػاحب طميطمػ 

 سيؼ: 

 سػػػػمكا سػػػػيفنا كفػػػػي عينيػػػػه سػػػػيفافً 
 

 رػػػػػػػذا لقتمػػػػػػػي مسػػػػػػػمكؿه كىرىػػػػػػػػذافً  
 

 أمػػػػػا كفػػػػػت قىتمػػػػػ  بالسػػػػػيؼ كاحػػػػػدة
 

 (ّ)افً حتػػػى أتػػػي  مػػػف األجفػػػاف ثنتػػػ 
 

رسػال  كتػب بهػا  -اإلخكانيػات-قكله : " كمف رسػائمه مف النماذج النثري  ك  
 ، كيستدعي مف إخائه جدته: إلى أبي عبد اهلل محمد بف أبي الخصاؿ يخطب مكدته

                                           

  .ٕٔ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ٖٕ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َُٔ ص  نفسه المصدر (ّ)
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ُّْٕ 

ٍهػػد - أداـ اهلل عمػػكا -أنػػا مػػع عمػػادم األعظػػـ  ، كآكاا مػػف ًتهامػػ   كعزيػػب طػػكاا الجى
فرف ت به مف سرابها  ،  ال بحررا المقعد المقيـ عهدكىٍرد ، كما له بريحها العقيـ، ك 

 .(ُ)".............المغرؽ كشرابها المحرؽ في حم اـ

ا : الؼٌاصز اخلاصح
ً
 شاً٘

كري عناصر تختص بفئات معين  مف التراجـ ، كري فئ  الخمفاء كاألمػراء ، 
 كيمكف تك ي  رذا العناصر عمى النحك التالي :

 هذذِا( –ػوزٍ ػٌذ ّالٗرَ ذقذٗز –ّالٗرَ )ذارخيِا .1

أشار عبد الكاحد المراكشي في تراجـ الكالة كالخمفاء إلى تاريم الكالي  بشكؿ 
مباشرة ، كما أشػار إلػى عمػرا عنػد أساس أنه تكلى بعد كفاة مف سبقه  مني عمى 

فاتصػمت كاليتػه إلػى كاليته كمدة الكالي  كنحك قكله في كفاة عبد الرحمف الػداخؿ : " 
ـ كلي بعد عبد الرحمف ابنه ، ثـ ذكر في كالي  ابنه رشاـ:" ث(2)" ُِٕ  أف مات سن

 . (3) شاـ "ر

أما إذا كانت الكالي  ناتج  عف فتن  أك ثػكرة فكػاف يػذكر ذلػؾ كنحػك قكلػه :  
، إلى أف قػاـ عميػه محمػد بػف رشػاـ بػف  كلـ يزؿ م طرب األمكر مدة أربع  أشهر"

مػػاني عشػػرة ليمػػ  خمػػت مػػف جمػػادل اآلخػػرة عبػػد الجبػػار بػػف عبػػد الػػرحمف الناصػػر، لث
، كأسممت الجيكش عبد الرحمف بف محمد بف أبػي  ، فخمع رشامنا المؤيد ّٗٗسن  
مب عامر لما قاـ  -المتقدـ ذكرا-ككاف محمد بف رشاـ بف عبد الجبار ،  ، فقيتؿ كصي

، كبقي األمر كذلؾ إلى أف قتؿ محمد بف رشاـ بف عبػد الجبػار، كرد  تمقب بالمهدم
                                           

  .ِِّص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ُ)
  .َْ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .ّْ  ص  نفسه المصدر (ّ)
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ُّْٖ 

في كالي  القاسـ بف حمكد الذم قاـ  كمف ذلؾ ما حدث،  (1)" رشاـ المؤيد إلى األمر
 :عميه ابف أخيه يحيى بف عمي كتسمى بالخالف  كتمقب بػالمعتمي ، كفػي ذلػؾ يػذكر 

  (2)"ُّْفتسمى يحيى بالخالف  بقرطب  سن   "

رشػاـ فػي كاليػ   كما كاف يذكر عمر الكالي يـك كاليته بالسن  فقط مثؿ قكله
فػي كاليػ  رشػػاـ كقكلػه  (ّ): " كسػنه حينئػذو خمػػس كثالثػكف سػن  "بػف عبػد الػرحمف 

كاف ، كفي بعض األحياف  (ْ): " كسنه يـك بكيع له أربع كخمسكف سن " المعتد باهلل
: " فػػي رشػػاـ المؤيػػد بػػف الحكػػـ المستنصػػر بالسػػن  كاألشػػهر مثػػؿ قكلػػه يػػذكر عمػػرا 

 .(ٓ)كسنه إذ كلي عشرة أعكاـ كأشهر

المراكشػػي مػػدة الكاليػػ  سػػكاء أكانػػت سػػنكات أـ أشػػهرنا  عبػػد الكاحػػد كمػػا أكرد 
: "ككانت مدة كاليته منذ استكلى عمى قرطب  في عبد الرحمف الداخؿ كمف ذلؾ قكله 

فػي المعتمػد عمػى اهلل  قكلػهنحػك ك ، (ٔ) دار الممؾ إلي أف تكفي، اثنتيف كثالثيف سػن 
مع كأيسر عشريف سػن  فكانت مدة كاليته إلى أف"  :العبادم   " كنحػك قكلػه :،  (ٕ)" خي

، مف جممتها األشهر  كانت مدة كالي  المهدم منذ قاـ إلى أف قتؿ سبع  عشر شهرنا
 .(ٖ)" الست  التي كاف فيها سميماف بقرطب  

                                           

  .ٖٔ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (1)
  .َُٓ ، ٗٗ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّْ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َُٗ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ِٕ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِْ ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ُٖٓ  ص  نفسه المصدر (ٕ)
  .ٖٗ  ص  نفسه المصدر (ٖ)
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ُّْٗ 

 أػوا  الْالج ّاخللفاء .2

تمؾ األعماؿ ، كبخاصػ  عنػدما المراكشي في الحديث عف عبد الكاحد أفاض 
خاصػػ  سػػكاء أكانػػت تمػػؾ  اء المكحػػديف ، حيػػث ك ػػع ألعمػػالهـ عناكيننػػتػػرجـ لخمفػػا

مػف الػكالة قػبمهـ  فاألعماؿ تتعمؽ باإلنشاءات أـ بالحركب كالغزكات كغيررا ، أمػا مػ
فجاء ذكر أعمالهـ بيف ثنايا الترجمػ  ، كاألمثمػ  عمػى ذلػؾ كثيػرة ي ػيؽ المقػاـ عػف 

عيػا عمػى غيػرا جمعهػا فػي مائػ  كانػت لػه فػي أ ػعافها مػآثر أ"ذكررا كمنها قكلػه : 
بقاء الحمد -رحمه اهلل -سن  أك أكثر منها. ككانت له   .(ُ)" رم  في تخميد الثناء كام

ثـ إف يكسؼ بف تاشػفيف استكسػؽ لػه أمػر األنػدلس بعػد القػبض كقكله : " 
عمى المعتمد؛ إذ كاف رػك كػبش كتيبتهػا، كعػيف أعيانهػا، ككاسػط  نظمهػا؛ فمػـ يػزؿ 

اشػفيف يطػككف تمػؾ الممالػؾ مممكػ  مممكػ ، إلػى أف دانػت لهػـ أصحاب يكسؼ بػف ت
الجزيػػرة بأجمعهػػا؛ فػػأظهركا فػػي أكؿ إمػػرتهـ مػػف النكايػػ  فػػي العػػدك، كالػػدفاع عػػف 

 .(ِ) " ، كأثمج الصدكر المسمميف، كحماي  الثغكر، ما صدؽ بهـ الظنكف
 ادلرتظن لَ  ػوا  .3

ثنايا التػراجـ فػي بيف ذكر عبد الكاحد المراكشي عماؿ بعض الكالة كالخمفاء  
كمػػف ذلػػؾ قكلػػه فػػي ترجمػػ  رشػػاـ المؤيػػد بػػف لعصػػكر السػػابق  لعصػػر المػػرابطيف ، ا

الحكػػـ المستنصػػر :" ككػػاف الػػذم تغمػػب عمػػى أمػػرا أكالن كتػػكلى حجابتػػه كتنفيػػذ أمػػكرا 
كتدبير مممكته، أبك عامر محمد بف عبد اهلل بف أبي عامر محمد بف الكليد بف يزيػد 

 .(ّ)عامر المعافرم القحطاني" بف عبد الممؾ بفا

                                           

  .ُٖٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ُ)
  .ّْٗ ،ّّٗ ، ِِٔ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِٕ  ص المغرب أخبار تمخيص في بالمعج : المراكشي الكاحد عبد(ّ)
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َُّٓ 

خاصػػ  لمكتػػاب كبعػػض الػػكزراء   اعناكيننػػ ك ػػعفػػي عصػػر المػػرابطيف فقػػد ك  
: " كزارة أبػػي قكلػػه  ، كنحػػك (ُ):" أعيػػاف الكتػػاب  فػػي دكلػػ  المػػرابطيف "قكلػػه  كنحػػك

 .  (ِ)الكليد بف زيدكف " 

ػؿ الحػديث عػف عمػالهـ مػع ك ػع عنػاكيف أما  في عصر المكحػديف فقػد فص 
عبد المؤمف الخميف    لكؿ كظيف  ، كمف ذلؾ ما أكردا مفص ال عند ذكر ترجم  خاص

فػي أكؿ األمػر كزر لػه ":  " ثـ ذكر  كزراؤا: "  حيث أكرد الكزراء بقكله  ،بف عمي 
كاستكزر أبا جعفر أحمد بف عطي ، فجمع بيف الكزارة ........ أبك حفص عمر أزناج

 .(ّ) ............"لكزراء، فهك معدكد في الكتاب كا كالكتاب 

أبػك جعفػر أحمػد بػف عطيػ  ": " ثػـ ذكػر  كيت ابه:"  اب تحت عنكاف أكرد الكت  ك 
 ، يكتػػب لعمػػي بػػف يكسػػؼ فػػي آخػػر أيامػػه ...........، كػػاف  المػػذككر فػػي الػػكزراء

 . (ْ)................." ككتب عف تاشفيف بف عمي بف يكسؼ

أبػك محمػد  " :الق ػاة بقكلػه ـ ذكػر ثػ " ق ػاته:"  كأكرد الق اة تحت عنكاف
بىػػػؿ  ثػػػـ عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المعػػػركؼ  .....................عبػػػد اهلل بػػػف جى

 .(ٓ) " بالمالقي

                                           

  .ِِٕ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ِِٖ  ص نفسه المصدر (ِ)
 ص : انظػر المكحػديف خمفػاء تراجـ جميع في ذلؾ ذكرك  ، ِٕٔ ، ِٔٔ  ص نفسه المصدر (ّ)

ُّٔ ، ّّٕ ، ّٖٕ ، َْْ. 
 ، ُّٔ ص : انظػػر خمفائػػه تػػراجـ عنػػد الشػػيء نفػػس أكرد كػػذلؾ ،ِٕٔ ص  نفسػػه المصػػدر (ْ)

ّّٖ ، ُّٗ ، َْٓ. 
 ّّٗ ، ُّٖ كانظػر: ،ِٗٔ ص  المغػرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ٓ)

، ُّٗ ، َْٓ. 
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ُُّٓ 

كري كظيف  الحجاب  ، كمػف ذلػؾ كما أ اؼ كظيف  أخرل عند تراجـ خمفائه 
 حجابػه "تحػت عنػكاف: " ما ذكرا عند ترجم  الخميف  أبي يكسؼ يعقكب بػف يكسػؼ 

ًصػػٌي مػػكالاعنبػػر  "ر:  ثػػـ ذكػػ ػػا، إلػػى أف مػػات الخى ،  ؛ ثػػـ ريحػػاف الخصػػي مػػكالا أي ن
 .(ُ)"، فمـ يزؿ حاجبنا له إلى أف مات ريحاف المذككر كحجب ابنه أبا عبد اهلل

                                           

 .َْٓ ، َّٗ ،  ُّٕ كانظر: ،ّّٖ ص  نفسه المصدر (ُ)
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ُِّٓ 

 الفصا الزاتغ
 هْارد ػثذ الْاحذ ادلزاكشٖ يف كراتَ ادلؼعة

 مػػادةالاعتمػػد عبػػد الكاحػػد المراكشػػي عمػػى العديػػد مػػف المػػكارد فػػي اسػػتقاء 
تمؾ المػكارد عنػدما كأشار إلى " المعجب في تمخيص أخبار المغرب " ، العممي  لكتابه

حيػػث ذكػػر : " كلػػـ أثبػػت فػػي رػػذا األكراؽ  المكحػػديفانتهػػى مػػف الحػػديث عػػف دكلػػ  
، أك سػماعنا مػف  ه نقػالن مػف كتػابالمحتكي  عمى دكل  المصامدة كغيررا إال ما حققت

؛ رذا بعد أف تحريت الصػدؽ كتكخيػت اإلنصػاؼ فػي  ، أك مشاردةن بنفسي ثق  عدؿ
 .(ُ)، كال أزيدا خردل  مما ال يستحقه" كجهدت أال أنقص أحدنا ذرة مما له ، ذلؾ

عمػى فػي الكتػاب المكارد التػي اعتمػد عميهػا  يمكف تقسيـكمف خالؿ ما ذكرا 
 :  النحك التالي 

 ادلْارد ادلكرْتح أّاًل :
كالرسػػائؿ ، كرػػي: المؤلفػػات السػػابق  ، تنكعػػت تمػػؾ المػػكارد إلػػى ثالثػػ  أنػػكاع 

ػػا فػػي النقػػؿ ، كفيمػػا يمػػي ، كالخطػػكط   ػػا خاصن كقػػد اتبػػع فػػي كػػؿ مػػكرد منهػػا منهجن
ا لتمؾ المكارد   :تك يحن

 ادلؤلفاخ الساتقح . أ

، كلكنهػا كانػت  ابق ؤلفات السػالمراكشي عمى عدد مف المعبد الكاحد اعتمد 
قميمػػ  بالمقارنػػ  بالمػػادة العمميػػ  التػػي شػػكمت الكتػػاب ، ككػػذلؾ بػػالفترة الزمنيػػ  التػػي 

كما تفاكتت نسب االقتباس مف المؤلفػات السػابق  مػف كتػاب آلخػر ، فمػف عالجها ، 
كقػد  في مكا ع متعددة   هاالكتب مف نقؿ عنها في مك ع كاحد كمنها مف نقؿ عن

                                           

  .ُْْ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد (عبدُ)
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ُّّٓ 

صػحبه مػف الكتػب عػف تػاريم المغػرب كاألنػدلس مػرتيف فػي ثنايػا  قم  مػا أشار إلى 
معتذرنا لمكزير الذم كمفه بتأليؼ الكتاب عف التقصير ته ذكر في مقدمالكتاب ، حيث 

:" أنه لـ يصحبني مف كتب رذا الشأف شيء أعتمد عميه كأجعمه مسػتندنا كمػا بقكله 
ا فمـ  يقع إلي  ألحد فيهػا تػأليؼ جرت عادة المصنفيف ، كأما دكل  المصامدة خصكصن

أصػػالن ، خػػال أنػػي سػػمعت أف بعػػض أصػػحابنا جمػػع أخباررػػا كاعتنػػى بسػػيررا، كرػػذا 
كذكػػر فػػػي مك ػػػع آخػػر " فالػػػذم منعنػػػي عػػػف ،  (ُ)المجمػػكع ال أعرفػػػه إال سػػػماعنا "
 .(ِ)، قم  ما صحبني مف الكتب" استيفاء أخباررـ أك أخبار أكثررـ

درا يمكف عػرض المصػادر التػي اعتمػد كبعد دراس  الكتاب كالتحقؽ مف مصا
عمػػى النحػػك  -ترتيبهػػا عمػػى حػػركؼ المعجػػـ  مراعينػػا -المراكشػػي عبػػد الكاحػػد عميهػػا 
 التالي:
 الثكزٕ .1

قرطبػػ  ،  محمػػد البكػػرم ، سػػكفعبػػد اهلل بػػف عبػػد العزيػػز بػػف أبػػك عبيػػد رػػك 
، كأبػػي بكػػر الميٍصػػحفٌي ، ككػػاف مػػف أرػػؿ المغػػ   كحػػد ث عػػف أبػػي مػػركاف بػػف حٌيػػاف

، كصػػنؼ آلداب الكاسػػع  كالمعرفػػ  بمعػػاني األشػػعار كالغريػػب كاألنسػػاب كاألخبػػار كا
كاف مػف أكعيػ  العمػـ كبحػكر كما متقننا ك ابطنا لكتبه ، العديد مف المؤلفات ، ككاف 

 .(ّ) ـ( َُْٗ رػ/ْٕٖ)كتكفي في شكاؿ سن   األدب 

                                           

  .ِْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في بالمعج : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُِّ  ص نفسه المصدر (ِ)
 الغػرب دار ، معػركؼ عػكاد بشػار / تحقيػؽ ، األنػدلس أئمػ  تػاريم فػي الصػم  : بشػككاؿ ابف (ّ)

  .َِٖص ّّ جػ اإلسالـ تاريم : الذربي ،ّٕٔ ص ُ جػ  ، ـََُِ تكنس  – اإلسالمي
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حيػث نقؿ عنه المراكشي في مك ع كاحػد مػف كتابػه :" المسػالؾ كالممالػؾ " 
 .(ُ)عف قص  تتعمؽ باإلسكندر األكبر هأشار إلى ذلؾ عند حديث

 الصؼالثٖ .2

عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك منصػػكر الث عىػػالبٌي الن ٍيسػػابكرٌم، رػػك 
ككػػاف ييمق ػػب بجػػاحظ  ، كالكتػػب الكثيػػرة ، األديػػب الش ػػاعر، صػػاحب الت صػػانيؼ األدبيػػ 

ٌفي  ـ(،ُٗٔرػػػ/َّٓأكانػػه كلػػد سػػن   ـ( َُّٖرػػػ /َّْ)عمػػى الٌصػػحي  سػػن  كتيػػكي
 . (ِ) ـ(َُّٕرػ /ِْٗكقيؿ سن  )

المراكشي مف كتابػه " يتيمػ  الػدرر فػي محاسػف أرػؿ عبد الكاحد كنقؿ عنه  
 .(ْ)في مك ع كاحد فقط عند ترجمته البف دراج القسطمي (ّ)العصر "
 اتي حشم .3

عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز بػػف غالػػب بػػف صػػال  بػػف خمػػؼ بػػف  رػػك
ف بف سفياف بف يزيد ، الفارسي األصؿ ، ثػـ األندلسػي القرطبػي اليزيػدم مػكلى معدا

المعركؼ بيزيد الخير   -ر ي اهلل عنه-األمير يزيد بف أبي سفياف بف حرب األمكم 
نائب أمير المؤمنيف أبي حفػص عمػى دمشػؽ ، الفقيػه الحػافظ ، المػتكمـ ، األديػب ، 

جػػدا يزيػػد مػػكلى لألميػػر يزيػػد أخػػي فكػػاف  ،الػػكزير الظػػاررم ، صػػاحب التصػػانيؼ 
ككػاف جػدا خمػؼ بػف معػداف رػك أكؿ مػف دخػؿ األنػدلس فػي صػحاب  ممػؾ ،  معاكي 

                                           

  .ِٗٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  ِٗ جػػػ  اإلسػػالـ تػػاريم : الػػذربي ،ُٕٗ ، ُٖٕ  ص  ّ جػػػ األعيػػاف كفيػػات : خمكػػاف ابػػف (ِ)

 .ّّٗ ، ِّٗ ص
  .ُْٓ  ص  السابؽ المصدر : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
  .ٖٓ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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كلػد بقرطبػ  فػي  ، األندلس عبد الرحمف بف معاكيػ  بػف رشػاـ ؛ المعػركؼ بالػداخؿ 
مػف شػعباف   الثػامف كالعشػريفتكفي عشي  يـك األحػد  ، سن  أربع كثمانيف كثالثمائ 

 .(ُ)ـ (َُْٔرػ/ْٔٓ) سن 

كقد أكرد عبد الكاحد المراكشي اسمه في ثماني  مكا ع مػف الكتػاب ، كلكػف 
ات   أنه لػـ ينقػؿ مػف رػذا المكا ػع عػف ابػف حػـز إال فػي مك ػع كاحػد فقػط دكف 

  (ِ) عند حديثه عػف كاليػ  الحكػـ المستنصػراإلشارة إلى كتابه الذم نقؿ عنه ، كذلؾ 
  عف الحميدم الذم ينقؿ بدكرا عف ابػف حػـز أما السبع  مكا ع الباقي  فهي منقكل

، كقد ات   ذلؾ مف خالؿ مقابمػ  النصػكص الػكاردة عنػد عبػد الكاحػد المراكشػي  (ّ)
 بكتاب جذكة المقتبس لمحميدم .

  احلو٘ذٕ .4

مف أرؿ جزيػرة  ، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل األزدم الحميدمرك 
: أبػا عبػد اهلل ، ركل عػف  ؛ يكنػى ف قرطبػ  مػف ربػض الرصػاف  م، كأصمه  ميكرق 

أبي محمد عمي بف أحمد بف حػـز الظػاررم كاخػتص بػه كأكثػر عنػه كشػهر بصػحبته  

                                           

 شػػػعيب الشػػػيم اؼبإشػػػر  المحققػػػيف مػػػف مجمكعػػػ  / تحقيػػػؽ ، النػػػبالء أعػػػالـ سػػػير الػػػذربي: (ُ)
 . ُُِ- ُْٖ  ص ُٖ جػ   ـُٖٓٗ  بيركت – الرسال  مؤسس  األرناؤكط

 أصػؿ عمػى أعثػر كلـ ، ٗٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
 كاألرػكاء الممػؿ فػي كالفصػؿ ، األنسػاب مثػؿ لػي تكفرت التي حـز ابف كتب في المنقكؿ النص

. ابف كرسائؿ  حـز
 جػذكة : الحميػدم كانظػر: ، .ٓٔ ، ّٔ ، ُٔ ، ٕٓ ، ْٓ ، َٓ ، ْٗ  ص نفسػه المصدر (ّ)

 ُُ ص ـُٔٔٗ القػاررة – كالنشػر لمتػأليؼ المصػري  الدار ، األندلس كالة ذكر في المقتبس
، ُِ ، ْٔ ، ْٖ ، ُٔٔ ، ُٕٕ ، ّْٖ.  
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كسمع بإفريقي  كمصر كثيرا،  ، فحج  ـ( ،َُٔٓرػ/ ْْٖكرحؿ إلى المشرؽ سن  
 .(ُ) ـ(َُٓٗرػ /ْٖٖ)كسمع بالشاـ كالعراؽ، كاستكطف بغداد ، كتكفي 

عػف الحميػدم فػي مكا ػع كثيػرة فػي القسػـ األكؿ المراكشي  بد الكاحدنقؿ ع
منهػػا مك ػع نقػػؿ عنػه مػػف  (ِ)كرػك تسػػع  مكا ػع مػف الكتػاب ، بع ػػها أشػار إليػػه 

كالمكا ػػػع األخػػػرل نقػػػؿ عنػػػه مػػػف كتابػػػه " جػػػذكة ،  (ّ)كتابػػػه " األمػػػاني الصػػػادق  " 
كرناؾ مكا ػع متعػددة نقػؿ عنهػا مػف الحميػدم  (ْ)المقتبس مف ذكر كالة األندلس " 

، كمف المرج  أنه نقمها مػف كتػاب " جػذكة المقتػبس  كفػي رػذا  (ٓ)ف اإلشارة إليهدك
" كرذا آخر أخبار الحسنييف كما يتعمؽ بها، حسبما أكردا أبك عبد اهلل محمػد  يذكر:

بف أبي نصر الحميدم، عميه عكلػت فػي أكثػر ذلػؾ، كمػف كتابػه نقمػت، خػال مكا ػع 
 .(ٔ)تبينت غمطه فيها، أصمحتها جهد ما أقدر"

 اتي ح٘اى  .5

حياف بف خمػؼ بػف حسػيف بػف حيػاف بػف محمػد بػف حيػاف بػف كرػب بػف رك 
حياف مكلى األمير عبد الرحمف بف معاكي  بف رشػاـ بػف عبػد الممػؾ بػف مػركاف مػف 

فػي  قػكم المعرفػ  مسػتبحراكػاف ؛ يكنػى: أبػا مػركاف ،  أرؿ قرطبػ  كصػاحب تاريخهػا
، كأحسػنهـ  ، أفصػ  النػاس فيػه نػدلس، صاحب لكاء التػاريم باأل  اآلداب بارعا فيها

                                           

  .ُْٗ -ُِٗ ص ِ جػ ، األندلس أئم  تاريم في الصم  : بشككاؿ ابف (ُ)
 ، ٕٗ ، ْٕ ، ٗٔ ، ُٓ ص المغػػرب أخبػػار تمخػػيص فػػي المعجػػب : المراكشػػي الكاحػػد عبػػد (ِ)

َٖ ، ُٖ ، ِٗ ، ُِِ.  
  مفقكد. كالكتاب ، ّٕ ص  نفسه المصدر (ّ)
  . الكتابيف بيف النصكص مقابم  خالؿ مف ذلؾ ات   (ْ)
  .ٓٔ ، ّٔ ، ُٔ ، ٕٓ ، ْٓ ، َٓ ، ْٗ  ص : المثاؿ سبيؿ عمى انظر ، نفسه المصدر(ٓ)
  .ُِِ  ص نفسه المصدر (ٔ)
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كتػكفي ليمػ  األحػد لػثالثو بقػيف مػف ربيػع  ـ(ّٖٗرػػ/ّّٕ)نظما لػه ، كمكلػدا سػن  
 .(ُ) ـ(َُٕٔرػ/ ْٗٔ)األكؿ سن  

خبػر ثػكرة الفقهػاء  اأكلهػ : مكا ػع  المراكشي في ثالثعبد الكاحد نقؿ عنه 
ؿ األنػدلس ػأنباء أرػ فػ" المقتبس مالحكـ بف رشاـ حيث نقؿ مف كتابه كالعام  عمى

كنقؿ ،  (ِ)س "ػ" كأشار إليه بقكله : "كحكى أبك مركاف بف حياف صاحب أخبار األندل
الخبر الثػاني مػف كتػاب" المػآثر العامريػ  " عنػدما تحػدث عػف غػزكات المنصػكر بػف 

مف كتابه : " أخبار قرطب  " عنػد حديثػه عػف  ه، أما الخبر الثالث فنقم (ّ)أبي عامر 
 .(ْ)لفصؿ الخاص بالجغرافياقرطب  في ا

  الطربٕ .6

محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم كقيػؿ يزيػد بػف كثيػر بػف غالػب رك 
التفسػير  :كاف أماما في فنػكف كثيػرة منهػا، الشهير التاريم صاحب التفسير الكبير ك 

م  ئكله مصنفات في فنكف عديدة ككاف مف األ ، كالحديث كالفقه كالتاريم كغير ذلؾ 
كانػت بآمػؿ طبرسػتاف ك  ـ(ّٖٗرػػ /ِِْ)كلػد سػن  ، يقمد أحدا لـ حيث ديف المجته

 .(ٓ) ـ(ِِٗرػ /َُّ)كفاته يـك السبت سادس عشريف شكاؿ سن  

                                           

  .ُِٕ ، ُِٔ ص  ُ جػ ، األندلس أئم  تاريم في الصم  : بشككاؿ ابف (ُ)
  .ْٓ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
  .ّٖ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ْٕٓ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .  ُِِ ص ّ جػ  بالكفيات الكافي : الصفدم (ٓ)
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فػي مك ػع كاحػد مػف كتابػه " تػاريم الرسػؿ عبػد الكاحػد المراكشػي نقؿ عنػه 
كالممكؾ " عند الحديث عف سبب تسمي  أفريقيػا بقكلػه : " رػذا كمػه قػكؿ أبػي جعفػر 

 .(ُ)محمد بف جرير الطبرم في تاريخه، مف لدف ذكر إفريقش إلى ذكر صنهاج  "
 الفزغاًٖ .7

م ػد البغػدادم  عبد اهلل بف أحمد بف جعفر بف خذياف بف خامسرك  ، أبػك ميحى
ٌدا خذياف مف فرغان  إلى المعتصـ فأسمـجي  ٍبد الم ػه مصػر كحػدث بهػا  مب جى ، كنزؿ عى

م د ٍبف نصر ٍبف منصك   .(ِ)ر الصائ  ككىافى ثق عىٍف ميحى

المراكشػي مػف كتابػه " الصػم  " فػي مك ػع كاحػد فقػط عبػد الكاحػد نقؿ عنه 
عند حديثه عف الطبرم في معرض ترجمته البػف حػـز بقكلػه : "ذكػر أبػك محمػد عبػد 

، كرػك الػذم كصػؿ بػه  اهلل بف محمد بف جعفر الفرغاني في كتابه المعػركؼ بالصػم 
 .(ّ)ير"تاريم أبي جعفر الطبرم الكب

 اتي أتٖ الف٘اض .8

كؼ ًبػاٍبف الغٌشػاء أبػي الفيػاضد بػف سػعيد بػف محمػد بػف ػػػأحمك ػػر ٍعػري اٍلمى
(ْ) 

بػػف  ه مػػف أسػػتج  كسػػكف المريػػ ، يكنػػى: أبػػا بكػػر سػػمع بأسػػتج  مػػف يكسػػؼػػػػأصم

                                           

  .ّْْ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  بيػركت – العممي  الكتب دار ،   عطا القادر عبد مصطفى : تحقيؽ ، بغداد تاريم : البغدادم (ِ)

  . ّٔٗص ٗ جػ  ـُٔٗٗ
  .ْٗ  ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
  .َُ ص ِ جػ  السيراء الحم  : األبار ابف (ْ)
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بػف أبػي  عمركس، كبالمري  مف أبي عـ الطممنكي، كأبي عمر بػف عفيػؼ، كالمهمػب
 .(ُ)ـ(َُٕٔرػ/ْٗٓ)الخبر كالتاريم ، كتكفي سن  كله تأليؼ في ،  صفرة كغيررـ

ه المراكشي في مك ع كاحد عند حديثه عف قرطب  بقكله : " حكى ػؿ عنػػكنق
، كمػف المتكقػع أف يكػكف تاريخػه الػذم  (ِ)ابف فياض في تاريخه في أخبار قرطبػ  "

كتابنػا  يشير إليه المراكشي رك  كتابه المعركؼ بالعبر ، حيث ذكػر ابػف األٌبػار أف لػه
المراكشػػي أف لػػه كتابنػػا يسػػمى المسػػالؾ عبػػد الكاحػػد ، ككػػذلؾ أشػػار  (ّ)ى العبػػر ػيسمػػ

 .(ْ)كالممالؾ 
 ادلؤلفاخ الساتقح  ػي ٌقاادلزاكشٖ يف ال ػثذ الْاحذ هٌِط

المراكشػػي عػػدة طػػرؽ فػػي تعاممػػه مػػع المؤلفػػات التػػي نقػػؿ عبػػد الكاحػػد اتبػػع 
كلـ تكف مف  ف معمكالن بها في عصرا ،عنها ، مع مالحظ  أف الطرؽ التي اتبعها كا

 عمى النحك التالي :منهجه في النقؿ  كيمكف عرض ابتكارا أك بدعنا منه
 الذٕ ًقا ػٌَ. كراباإلشارج إىل ال .1

أف يمكػف مالحظػ   "المعجػب فػي تمخػيص أخبػار المغػرب"مف خالؿ قراءة كتػاب 
 ض المكا ػػعالكتػػب الػػذم نقػػؿ عنهػػا فػػي بعػػيشػػير إلػػى كػػاف عبػػد الكاحػػد المراكشػػي 

طريقػ  لػـ يتبػع  كتاب الذم ينقؿ عنه، حتى في إشارته لمفي مكا ع أخرل  ايهممهك 
بؿ اتبع عدة طرؽ فكاف في بعض األحياف يذكر اسـ المؤلؼ فقط دكف ذكر ، كاحدة 

                                           

  .َُّ ، َُِ ص  ُ جػ  األندلس أئم  تاريم في الصم  : بشككاؿ ابف (ُ)
  .ْٔٓص  المغرب أخبار تمخيص في  المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)
  .ُِّ ، َُ ص ِ جػ   السيراء الحم  : األبار ابف (ّ)
  .ُّْ ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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َُّٔ 

كأحياننػػا يػػذكر المؤلػػؼ كالكتػػاب بشػػكؿ ،   (ُ)الكتػػاب كنحػػك قكلػػه : " قػػاؿ الحميػػدم "
ا كمػه قػكؿ أبػي جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػرم فػي مختصر، كمف ذلػؾ قكلػه : " رػذ

كفػي  (ّ)، كنحك قكله : " ذكػرا أبػك منصػكر الثعػالبي فػي كتػاب اليتيمػ  " (ِ)تاريخه "
ذكررا أبك مركاف  ": بعض األحياف كاف يذكر المؤلؼ كالكتاب بشكؿ كامؿ كنحك قكله

 .(ْ)"بف حياف كمها في كتابه الذم سماا بػ المآثر العامري 

كيت ػ  ، الػذم نقػؿ عنػه  كتػابياف كثيرة كاف ال يشػير نهائينػا إلػى الكفي أح
ذلؾ مف خالؿ قػراءة القسػـ األكؿ مػف الكتػاب الػذم ينقػؿ معظمػه عػف الحميػدم مػف 

مكا ػع  تسػع كتابه " جذكة المقتبس مف ذكر كالة األنػدلس " كلػـ يشػر إليػه إال فػي 
  .ابقنارته سفقط أحدرا ذكر فيه كتاب " األماني الصادق  " الذم ذك

 اإلشارج إىل هْظغ الٌقا  .2

في النقؿ عف الكتب السػابق  المراكشي عبد الكاحد مف المالحظ عمى منهج  
-أم إلى عنكاف المك كع في الكتاب المنقكؿ عنػه  –أنه لـ يشر إلى مك ع النقؿ 

 .إال في القميؿ النادر

مػا ذكػرا  أما المكا ػع النػادرة التػي أشػار فيهػا إلػى مك ػع النقػؿ فمػف ذلػؾ 
" رػػذا كمػػه قػػكؿ أبػػي جعفػػر محمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم فػػي عنػػدما نقػػؿ عػػف الطبػػرم: 

                                           

  .ٗٔ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي حدالكا عبد (ُ)
  .ّْْ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ٖٓ  ص نفسه المصدر (ّ)
  .ّٖ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُُّٔ 

، كنحػػك قكلػػه : " حكػػى ابػػف  (ُ)تاريخػػه، مػػف لػػدف ذكػػر إفػػريقش إلػػى ذكػػر صػػنهاج  "
 .(ِ)فياض في تاريخه في أخبار قرطب  "

 اإلشارج إىل تذاٗح الٌقا ًِّاٗرَ .3

إلػػى بدايػػ  نقمػػه فػػي  - فػػي بعػػض األحيػػاف - أشػػار عبػػد الكاحػػد المراكشػػي 
المكا ع التي أشار فيها إلى مصادرا كذلؾ كنحك قكله : "كمف أعجػب مػا حكػي أبػك 

، كنحػك  (ّ)، قاؿ ............ " مركاف بف حياف المؤرخ بما يتصؿ بخبر رذا الكقع 
عبيػػد البكػػرم  قكلػػه : " حكػػى أبػػكنحػػك ، ك  (ْ)قكلػػه : " قػػاؿ أبػػك عبػػد اهلل الحميػػدم "

،  القرطبػػػي فػػػي كتابػػػه المكسػػػـك بػػػػ المسػػػالؾ كالممالػػػؾ عػػػف رجػػػاؿ األندلسػػػي ثػػػـ
 .  (ٓ)قاؿ......."

ه : " ػػػأما نهاي  النقؿ فقد أشار إليه في مكا ػع قميمػ  ، كمػف ذلػؾ نحػك قكل
 .(ٕ)، كنحك قكله : رذا قكؿ أبي منصكر"( ٔ)انتهى كالـ الحميدم" 

كمػا فقػط انتهائػه  كفي أحياف أخرل كاف ال يشير إلى بداي  النقؿ كيشير إلػى
يتعمػؽ بهػا،  أخبار الحسػنييف كمػارذا آخر  ذكر عند نهاي  حديثه عف الحسنييف : "

                                           

  .ٖٓ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ْٔٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ْٓ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َٖ ، ٕٗ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ِٗٓ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ٕٗ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ٕٗ  ص  نفسه المصدر (ٕ)
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  ، عميه عكلت في أكثػر ذلػؾ حسبما أكردا أبك عبد اهلل محمد بف أبي نصر الحميدم
 . (ُ)، أصمحتها جهد ما أقدر" ، خال مكا ع تبينت غمطه فيها كمف كتابه نقمت

 الٌقا احلزيف .4

كقػد تػـ التأكػد  ،المراكشي ينقؿ نقالن حرفينا فػي معظػـ نقكلػه الكاحد  عبدكاف 
ف لػـ يشػر ك مف ذلؾ مػف خػالؿ مقابمػ  نصكصػه مػع مصػادرا التػي نقػؿ عنهػا حتػى  ام

، كعنػػدما كػػاف يتصػػرؼ فػػي الػػنص المنقػػكؿ مثػػؿ قيامػػه بػػذكر الم ػػمكف أك إليهػػا 
نصكر الثعػالبي : المعنى لمنص كاف يشير إلى ذلؾ كنحك قكله عندما نقؿ عف أبي م

، كنحػك قكلػه : " كلػه أخبػار عجيبػ  قػد أكرد  (ِ)"رذا قػكؿ أبػي منصػكر أك معنػاا"  
منهػػا الشػػػيم الفقيػػه المحػػػدث ال ػػابط المػػػتقف أبػػػك عبػػد اهلل محمػػػد بػػف أبػػػي نصػػػر 
الحميػػػػػدم طرفنػػػػػا فػػػػػي كتابػػػػػه المتػػػػػرجـ باألمػػػػػاني الصػػػػػادق  فمػػػػػف جممتهػػػػػا قػػػػػاؿ 

 .(ّ)الحميدم:..........."
 ّهٌِعَ يف الٌقا ػٌِا الزسائا ب.

المراكشي بعض معمكماتػه عػف الرسػائؿ ، كيمكننػا أف نفػرؽ  عبد الكاحد نقؿ
بػػػيف نػػػكعيف مػػػف الرسػػػائؿ ، رمػػػا : الرسػػػائؿ الخاصػػػ  التػػػي أيرسػػػمت لػػػه شخصػػػينا ، 

قػد اتبػع منهجػيف فػي كالرسائؿ التي كانت ترسؿ إلػى مسػئكلي الدكلػ  فػي عصػرا ، ك 
ػػا بػػذلؾ عػػف ث النقػػؿ عػػف الرسػػؿ بشػػكؿ عػػاـ  ، حيػػ كػػاف يػػكرد بع ػػها بنصػػه خارجن

كػػاف ، كبع ػػها  ختصػػار كالتمخػػيصالمػػنهج  الػػذم حػػددا لنفسػػه فػػي الكتػػاب كرػػك اال
 بشكؿ مجمؿ .يكردا 

                                           

  .ُِِ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُْٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّٕ ، ِٕ  ص  نفسه المصدر (ّ)
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ُّّٔ 

، الرسػال  التػي أرسػمت لػه التي أكرد نصها كامالن تمؾ فمف الرسائؿ الخاص  
كتػب إلػي " ف :حيػث ذكػر عند حديثػه عػف ثػكرة عبػد الػرحمف الجزكلػي كالتي أكردرا 
ككػػاف أبػػكا مػػف  -، كرػػك إذ ذاؾ صػػبي صػػغير كػػاف مػػع أبيػػه بسػػكس  بعػػض إخػػكاني

قبؿ كصكله يخبرني بهذا الفت   -العماؿ، مف أرؿ جزيرة األندلس مف ناحي  بمنسي  
: كيتب مف منزؿ سكس كقػد ، رسال  أكلها إلي مف جه  كتاب المكحديف المتكليف له

: أيف المفر؟ كقد ألقػى النصػر  ال الؿ كشيعته، كقاؿ فريؽ  تبم ج فجر الفت  فأسفر
؛ كشػػرح الحػػاؿ عمػػى غايػػ  اإليجػػاز؛ ألجػػؿ  ًجرىانػػه ، كأعػػز اهلل حزبػػه المؤيػػد كأعكانػػه

االستعجاؿ في إنهاء رػذا البشػائر كاالنحفػاز ، أف النػاكثيف النابػذيف لمعػركة الػكثقى، 
شػػد الحصػػار، أ - أنجػدرـ اهلل -، حاصػػررـ المكحػػدكف  المتمسػكيف بالسػػبب األشػقى

رىافػػػات األنصػػػار إنمػػػا أكردت رػػػذا  ................كقطعػػػكا عػػػنهـ مػػػكاد المعػػػايش كزى
الرسال  رارنا لغراب  شأف مف كردت عمي منه؛ كذلؾ أنه كاف حيف كتب بها إلػي لػـ 

 .(ُ)يحتمـ بعد! "

 التػي األخبػارتمػؾ أما الرسائؿ الخاصػ  كالتػي أكردرػا بشػكؿ مجمػؿ ، فمنهػا 
بع ػها كػاف  مػف المتكقػع أفكجػه مػف بػالد المغػرب كاألنػدلس كالتػي بعػد خر  أكردرػا
مف أصدقائه كالتػي لػـ يػكرد نصكصػها ، بػؿ التي ترد إليه عف طريؽ الرسائؿ  يصمه

اكتفػػى باإلشػػارة إلػػى كصػػكؿ األخبػػار إليػػه ، كذلػػؾ نحػػك قكلػػه: " بمغنػػي رػػذا كمػػه كأنػػا 
 (ِ)بالبالد المصري  في التاريم المتقدـ

فمنهػا كالتي أكردرػا بنصػها كالحكاـ لتي كانت تصؿ لممسئكليف أما الرسائؿ ا
رسال  ابف عبدكف  حيث ذكر :" فمف رسائمه عنه إلى أمير المسمميف، رسػال  يخبػر 

؛ فكتػب  ؛ ككاف سير رذا رك الػذم تػكلى فتحهػا بها بفت  مدين  شىٍنتىريف أعادرا اهلل
                                           

  .ّٔٗ ، ّٓٗ  ص   المغرب ارأخب تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َُْ  ص  نفسه المصدر (ِ)
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، كناصر الديف، أبي الحسف عمي : أداـ اهلل أمر أمير المسمميف عنه أبك محمد كتابنا
بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف، خافقػػ  بنيصػػرة الػػديف أعالمػػه، نافػػذة فػػي السػػبع  األقػػاليـ 
أقالمه، مف داخؿ مدين  شنتريف، كقد فتحها اهلل تعالى بحسف سيرتؾ، كيمف نىًقيبتػؾ 

 (ُ) "عمى المسمميف

الػكزير : " فراجعه أما ما أكردا بشكؿ مجمؿ مما كاف يصؿ لممسئكليف قكله 
ف كػاف  أبك عبػد اهلل برسػال  لػـ يكتػب مثمهػا فػي بابهػا، أبػدع فيهػا غايػ  اإلبػداع ، كام

، منعنػػي مػػف إيرادرػػا فػػي رػػذا  : الحكليػػ  ، تسػػمى رػػذا الرسػػال  فيهػػا بعػػض تكمػػؼ
المرسػكـ مػػا فيهػػا مػػف الطػكؿ كألبػػي محمػػد عبػػد المجيػد المػػذككر إحسػػاف قػػد اشػػتهر 

 .(ِ)" كسار ذكرا فيها سير الجنكب كالشماؿعندنا بتمؾ األقطار شهرة األمثاؿ، 

 ؛ كرػي رسػال نحك قكله : " فكتػب أبػك عبػد اهلل رسػالته المشػهكرة فػي ذلػؾك 
كاد أرؿ األندلس قاطبػ  أف يحفظكرػا، أحسػف فيهػا مػا شػاء، منعنػي مػف إيرادرػا مػا 

، أفحػػش فيهػػا عمػػى  الغػػرض ككتػػب أبػػك مػػركاف رسػػال  فػػي ذلػػؾ ، فيهػػا مػػف الطػػكؿ
غمػػظ لهػػـ فػػي القػػكؿ أكثػػر مػػف الحاجػػ ؛ فمػػف فصػػكلها قكلػػه: أىٍم بنػػي المػػرابطيف كأ

المئيمػػ ، كأعيػػػار الهزيمػػػ ، ًإالـى يػػػزيفكـ الناقػػػد، كيػػردكـ الفػػػارس الكاحػػػد؟ فميػػػت لكػػػـ 
 .(ّ) بارتباط الخيكؿ  أننا لها حالب قاعد. لقد آف أف نكسعكـ عقابنا"

 ّهٌِعَ يف الٌقا ػٌِا اخلطْطض.

فػي حػاالت قميمػ  ، كقػد اتبػع منهجػيف فػي النقػؿ الخطػكط نقؿ المراكشي مف 
مػا أشػار  ك بكاسط  غيرا ، فممػا نقمػه بنفسػهعف الخطكط ، كرما : النقؿ بنفسه ، أ

                                           

  .ِِٗ ، ِِٖ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِّْ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .َِْ  ص  نفسه المصدر (ّ)
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: " رأيػت بخطػه كتػاب الثمػرة لبطميمػكس فػي كنحػك قكلػه  أكثػر مػف مك ػع في  يهإل
ه إيػاا ، ككتاب المىجسطي في عمػـ الهيئػ ، كعميػه حػكاشو بتقييػدا أيػاـ قراءتػ األحكاـ

مىد الذربي كنحك قكله : " كمف تصانيفه فػي ،  (ُ) "عمى رجؿ مف أرؿ قرطب  اسمه حى
ككػاف قػد صػرؼ عنايتػه فػي  -رحمػه اهلل -اإللهيات رسال  في النفس رأيتهػا بخطػه 

 .(ِ) آخر عمرا إلى العمـ اإللهي كنبذ ما سكاا "

بخطػه عمػى  رئ عمي نسبه رذانقمه بكاسط  غيرا كنحك قكله : " قي كمنها ما 
، كنحك قكله :" قرأ عمي  ابنه عبد اهلل مف خط أبيه رذا  (ّ)ظهر كتاب مف تصانيفه" 

 .(ْ)الحكاي " 

ا : ادلْارد غري ادلكرْتح
ً
 شاً٘

المشػػارك  ، كاتبػػع فػػي كػػؿ إلػػى السػػماع ، كالمشػػاردة ك تنكعػػت تمػػؾ المػػكارد  
ا كما يمي:  ا خاصن  منها منهجن

 السواع ّهٌِعَ فَ٘أ. 
المراكشػي عبػد الكاحػد النكع مف المكارد المهمػ  التػي اعتمػد عميػه  كيعد رذا

في كتابه خاص ن كأف جػزءنا كبيػرنا مػف حػكادث الكتػاب لػـ يشػاردرا كاعتمػد فيهػا عمػى 
: " كأما دكلػ  المصػامدة  بقكلهبذلؾ  السماع ، كبخاص ن عصر المكحديف كقد صرح 

                                           

  .ِِٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُِّ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّٗ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِّٖ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ا فمـ يقع إلي  ألحد فيها تػأليؼ أصػالن ، خػال  أنػي سػمعت أف بعػض أصػحابنا خصكصن
 .(ُ)، كرذا المجمكع ال أعرفه إال سماعنا" جمع أخباررا كاعتنى بسيررا

كاف يسبؽ تمؾ الركايػات التػي سػمعها بعبػارات  أنهفي السماع  كمف منارجه
كي  ، أخبرني ، بمغني  ذكػر لػي    كألفاظ تدؿ عمى ذلؾ  مثؿ : سمعت ، أنشدني  ، حي
رحمػه -ر ػسػمعت رػذا الحكايػ  مػف أبػي بكػر بػف زرػ ه : "إلى غير ذلؾ ، كنحػك قكلػ

ي عبػد ػف أبػػحيف دخمت عميه كقد كفد عمى مػراكش لتجديػد بيعػ  أميػر المؤمنيػ -اهلل
، كأنشدني الكزير أبك بكر المػذككر  ٓٗٓاهلل محمد بف أبي يكسؼ في شهكر سن  

قكلػه :  ، كنحػك (ِ)بعد أف سألني عػف اسػمي كعػف نسػبي "-في رذا التاريم لنفسه 
، كنحػػك ( ّ)"بمغنػػي أف المتػػكليف لفتحهػػا انتهبػػكا منهػػا أمػػكاالن عظيمػػ  كذخػػائر نفيسػػ "

كػػي أنػػه ذكػػر لمغزالػػي مػػا فعػػؿ أميػػر المسػػمميف بكتبػػه التػػي كصػػمت إلػػى  قكلػػه : "كحي
فسادرا، كابف تكمرت حا ر ذلؾ المجمس، فقاؿ الغزالي حػيف  المغرب، مف إحراقها كام

مكه، كلييقتمف كلدا، كما أحسب المتكلي لذلؾ إال حا رنا بمغه ذلؾ: ليذربف عف قميؿ م
 (.ْ)مجمسنا! ككاف ابف تكمرت يحدث نفسه بالقياـ عميهـ؛ فقكم طمعه"

ا -كمف منارجه في السماع  مػف سػمع منػه صػراح   التصػري  باسػـ  -أي ن
 أخبرني تمميذا الفقيه األستاذ أبػك بكػر بيٍنػديكد كمف ذلؾ قكله : "، في بعض األحياف 

: لمػا دخمػت عمػى  ت الحكيـ أبا الكليػد يقػكؿ غيػر مػرةػ: سمع بف يحيى القرطبي قاؿ
فأخػذ   أمير المؤمنيف أبي يعقكب كجدته رك كأبك بكر بف طفيؿ ليس معهما غيررمػا

                                           

  .ِْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُْٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّٓٗ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِْٔ ، ِْٓ  ص  نفسه المصدر (ْ)
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ُّٕٔ 

ػمىفي خبرنػي الفقيػه المتفػنف أ، كنحػك قكلػه :"  (ُ)" أبك بكر يثني عمي كيذكر بيتي كسى
، عف جدا الكزير  بف أبي جعفر الكزير، عف أبيهأبك القاسـ عبد الرحمف بف محمد 

، كنحك قكله :" كأخبرني السيد حقيق  كالماجد خمقنا كخميقػ  أبػك زكريػا  (ِ)أبي جعفر"
ه: " أخبرنػي مػف لقيتػه ػ، كنحػك قكلػ (ّ)يحيى ابف اإلماـ أمير المؤمنيف أبي يعقػكب" 

، كغيػررـ ممػف لقيتػه  ، كأبػي عبػد اهلل، كأبػي إبػراريـ إسػحاؽ كػأبي زكريػا  مف كلػدا
كشػػافهته مػػنهـ، أنػػه كػػاف أحسػػف النػػاس ألفاظػػان بػػالقرآف، كأسػػرعهـ نفػػكذ خػػاطر فػػي 

 .(ْ)غامض مسائؿ النحك، كأحفظهـ لمغ  العربي  " 
 ه : "ػمف سمع منػه ، كمػف ذلػؾ قكلػ يصرح باسـكفي بعض األحياف كاف ال 

عػػه بمسػػجد أخبرنػػي بعػػض أشػػياخ تممسػػاف عػػف رجػػؿ مػػف الصػػالحيف كػػاف معتكفنػػا م
أنػه كانػت عنػدا بنػت أبػي  -فيمػا بمغنػي-كاف سبب قتمه  ، كنحك قكله : " (ٓ)العباد"

؛ كأخكرػا يحيػى فػارس  بكر بف يكسػؼ بػف تاشػفيف، التػي تعػرؼ بػػ بنػت الصػحراكي 
ا بػ يحيى ابف الصحراكي  ي يحيى رذا ػ؛ فحظ المرابطيف المشهكر عندرـ، يعرؼ أي ن

ه : " ذيكػػر لػػي أف عػػامتهـ كمعظمهػػـ اجتمعػػكا عمػػى كنحػػك قكلػػ،   (ٔ)عنػػد المكحػػديف"
تقديـ السيد األجؿ أبي محمد عبد العزيز ابف أمير المؤمنيف أبي يعقكب يكسؼ ابػف 
أميػػر المػػؤمنيف أبػػي محمػػد عبػػد المػػؤمف بػػف عمػػي، رحمهمػػا اهلل كن ػػر كجهيهمػػا 

صالحهما كجزارما خيرنا عف صالحهما كام
(ٕ). 

                                           

  .ُّْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َِٕ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِٕٗ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َّٗ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .َِٓ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِٖٔ  ص  نفسه المصدر (ٔ)
  .ُُْ  ص  نفسه المصدر (ٕ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٔ 

ه: ػكنحك قكل -في بعض األحياف  -منهؾ كاف يشير إلى ثقته بمف سمع كذل
سيػمع كرػك  -ال يع  التي تقدـ ذكررا-بمغني مف طرؽ صحاح أنه لما نزؿ مالل   "

: مالل ! مالل ! يكرررا عمى لسانه يتأمؿ أحرفها؛ كذلػؾ لمػا كػاف يػراا أف أمػرا  يقكؿ
: ليسػت  إذا كرررػا يقػكؿ -كما ذكرنػا-يقـك مف مك ع في اسمه ميـ كالماف؛ فكاف 

ي ػػرب النػػاس عمػػى  -ممػػف أثػػؽ بػػه -أخبرنػػي مػػف رآا  كنحػػك قكلػػه :" ،  (ُ) رػػي!"
كنحػك قكلػه : ،  (ِ)" الخمر باألكماـ كالنعاؿ كعيسيب النخؿ متشبهنا في ذلؾ بالصحاب 

كنحػك قكلػه :   (ّ)" كلقد أخبرني بعض مف شهدا كقد أيتي برجؿ سكراف، فأمر بحػدا"
ـ ، أحد المتحققيف بعممي الطب كأحكاـ النجك " أخبرني أبك محمد عبد الممؾ الشذكني

 "(ْ). 
فػػي السػػماع أنػػه كػػاف يسػػمع الخبػػر مػػف أكثػػر مػػف جهػػ  حتػػى  منارجػػهكمػػف 

يستكثؽ بخبرا ، كمف ذلؾ قكله : " بمغني مػف طػرؽ عػدة أف يحيػى بػف العزيػز كػاف 
ػػا ، كنحػػك قكلػػه : " أخبرنػػي جماعػػ  يكثػػر عػػددرـ  (ٓ)" فػػي مجمػػس عبػػد المػػؤمف يكمن

، كنحػػك قكلػػه : " فػػأخبرني غيػػر كاحػػد ممػػف  (ٔ)كػػت مػػف شػػيكخ أرػػؿ األمػػر"ف أدر ػممػػ
 . (ٕ)أر ى نقمه" 

                                           

  .ِْٖ ، ِْٕ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُِٔ ص  سهنف المصدر (ِ)
  .ُِٔ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .َُّ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ِٕٓ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
  .ِّّ ص نفسه المصدر (ٔ)
  .ِٔٗ  ص  نفسه المصدر (ٕ)
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ُّٔٗ 

 ّهٌِعَ فِ٘واادلشاُذج ّادلشاركح ب. 
المراكشػػي لدكلػػ  المكحػػديف مشػػاردته عبػػد الكاحػػد كانػػت مػػف نتيجػػ  معاصػػرة 

معاصػػػرته لكمشػػػاركته لكثيػػػر مػػػف األحػػػداث التػػػي سػػػجمها فػػػي كتابػػػه ، ككػػػذلؾ كػػػاف 
لتي ترجـ لها أثر كبيػر فػي انطباعاتػه التػي سػجمها عػنهـ ، كيمكػف أف لمشخصيات ا

نميػػػز بػػػيف منهجػػػيف اسػػػتخدمهما المراكشػػػي فػػػي تسػػػجيؿ األحػػػداث التػػػي عاصػػػررا 
 :كشاردرا أك شارؾ فيها

ف يػػػذكر لفػػػظ أأحػػػدرما اإلشػػػارة الصػػػريح  إلػػػى المشػػػاردة أك المشػػػارك  كػػػ  
 سػفؾ الػدماء عمػيهـكأما خف   " شهدت أك رأيت أك لقيته أك غير ذلؾ  كنحك قكله :

             : هػكنحػك قكلػ ، (ُ)فقد شػهدتي أنػا منػه أيػاـ كػكني بسػكس مػا ق ػيت منػه العجػب "
، يػػؤتى منهػا باألحمػػاؿ فتك ػػع كيطمػػؽ  " لقػد شػػهدت منهػػا كأنػػا يكمئػذ بمدينػػ  فػػاس

،  (ّ)، كنحك قكله : " رذا كمػه شػهدته ال أنقمػه عػف أحػد مػف النػاس " (ِ) "فيها النار
اس : ػكنحك قكله : " شهدت ذلؾ اليـك كأبك عبد اهلل بف عياش الكاتب قائـ يقكؿ لمن

-تبايعكف أمير المؤمنيف ابف أمراء المؤمنيف عمى ما بايع عميه أصحاب رسكؿ اهلل 
، مف السمع كالطاع  في المنشػط كالمكػرا كاليسػر  رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميه كسمـ

: أال  كلكػـ عميػه  رػذا مػا لػه عمػيكـ ، كلعامػ  المسػمميفكالعسر كالنص  له كلكالتػه 
  ، كأف يعجػؿ لكػـ عطػاءكـ ، كأال يدخر عنكـ شيئنا مما تعمكـ مصػمحته ييجمِّر بعكثكـ

؛ أعانكـ اهلل عمى الكفاء كأعانه عمى ما قمد مف أمكركـ يعيد رذا  كأال يحتجب دكنكـ
ت كفػػػادة أعيػػػاف الػػػبالد ثػػػـ اتصػػػم ،  ، إلػػػى أف انق ػػػت البيعػػػ  القػػػكؿ لكػػػؿ طائفػػػ 

                                           

  .ِٗٓ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد(ُ)
  .ّْٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ّْٔ  ص  نفسه المصدر (ّ)
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َُّٕ 

" لقيتػه  : ، كنحك قكله (ُ) كرؤسائها ككجكا القبائؿ عميه لمبيع  إلى أف تـ له األمر"
مف حدة نفسه كتيقظ  -فرأيت  ُُٔ، كذلؾ في غرة سن  كجمست بيف يديه خالينا به

مػػا ق ػػيت منػػه  -قمبػػه كسػػؤاله عػػف جزئيػػات ال يعرفهػػا أكثػػر السػػكؽ فكيػػؼ الممػػكؾ 
رأيػػػت لػػػه كتابنػػػا سػػػماا قرا ػػػ  الػػػذرب فػػػي ذكػػػر لئػػػاـ  " كنحػػػك قكلػػػه :،  (ِ)" العجػػػب
 .(ّ)العرب"

يمكػف اسػتنتاج تمػؾ حيػث بأما المػنهج الثػاني كرػك عػدـ التصػري  بػأم لفػظ 
ػا كرػك فػي  المشارك  مف خالؿ  سياؽ الحديث ، كنحك قكله : " كاسػتأذنت عميػه يكمن

مػػا كػاف لديػػه كأذف لػػي؛ ؛ فاسػترفع  أف يحجبنػػي -رحمػه اهلل -؛ فمػـ يػػر  مجمػس لػػه
إذ عػرؼ  ، ؛ كفهمت أنه مست و خًجػؿ ، كأخذ يحدثني ؛ فتمقاني أحسف لقاء  فدخمت

كنحك   (ْ)، فأنشدته رافعنا عنه كمف  الخجؿ لبعض الشعراء" أني تفطنت لبعض األمر
، كذلػؾ فػي الغيػزِّ " في أياـ أبي يعقكب كرد عمينا المغرب أكؿ مف كردرا مف  قكله :

، كما زالكا يكثركف عندنا إلى آخر أياـ أبي يكسؼ كلـ تزؿ أيػاـ أبػي  ْٕآخر سن  
؛ لػـ يػر أرػؿ  أرزاؽ  كاتسػاع معػايش .......... يعقكب رذا أعيادنا كأعراسنػا كمكاسػـ

المغرب أيامنا قط مثمها؛ كاستمر رذا صدرنا مف إمارة أبي يكسؼ"
(ٓ). 

                                           

  .َْٕ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َُْ ، َْٗ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ِِٓ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ّٕٕ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .َّّ ، ِّٗ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
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ُُّٕ 

 اهسالفصا اخل
 اكشٖالٌقذ الرارخيٖ ػٌذ ػثذ الْاحذ ادلز

في جميع الفترة الزمني  بإصدار األحكاـ كالتقاكيـ المراكشي عبد الكاحد ارتـ 
تمؾ ، كزادت عنايته بإيراد التي عالجها كتابه " المعجب في تمخيص أخبار المغرب " 

فصػؿ القػكؿ فػي رػذا الدكلػ  ، عصر المكحديف ، خاص ن كأنه  إبافكالتقاكيـ األحكاـ 
 . صرراكعاصر فترة ال بأس بها مف ع

 ًْاع الٌقذأ
، كنقػد  الشخصػياتتنكع النقد عند عبػد الكاحػد المراكشػي إلػى نػكعيف : نقػد 

 كالتالي: كجاءت أحكامه كتقاكيمهالحكادث التاريخي  ، 

 الشخص٘اخًقذ أّاًل : 
حكاـ عمى الشخصيات المترجـ لها المراكشي الكثير مف األعبد الكاحد أصدر 

هـ ، حيػث شػممت تمػؾ األحكػاـ الػكالة ككبػػار تخصصػاترػذا األحكػاـ تنكعػت حسػب ك ،
 المسئكليف ، كالعمماء كاألدباء ، كغيررـ .

إلى أف تمؾ األحكاـ كالتقاكيـ لػـ تقتصػر عمػى مػف تػرجـ لهػـ  اإلشارةكينبغي 
فقػط ، بػؿ كػاف يصػدر أحكامػه كتقاكيمػه عمػػى الشخصػيات التػي كػاف يػرد ذكررػا فػػي 

لعناصػػر التػػي شػػممت األحكػػاـ كالتقػػاكيـ معػػرض األحػػداث التاريخيػػ  ، كيمكػػف تحديػػد ا
 عمى النحك التالي :

 الذٗي .1

أصػػدر فقػػد لػػذا النقػػدم ؛ المراكشػػي عبػػد الكاحػػد كػػاف الػػديف مجػػاؿ ارتمػػاـ 
حيث ذكػر عنػد حديثػه عػف ، في الجكانب الديني   الشخصياتأحكامه كتقاكيمه عمى 
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عمػػى جهػػات  عمػػي بػػف مجارػػد العػػامرم الممقػػب بػػالمكفؽ  : " ال أعمػػـ فػػي المتغمبػػيف
ػا كال أنقػى سػاح ن  ، كػاف ال يشػرب الخمػر  األندلس أصكف منػه نفسنػا كال أطهػر عر ن

، ككاف مؤثرنا لمعمـك الشرعي ، مكرمنا ألرمها "  كال يقرب مف يشربها
ػا  (ُ) ، كذكػر أي ن

ا ، كلػي فػي اعف عمي بف عيسى  بف عمػراف التػازم : " ككػاف عمػي رػذا رجػالن صػالحن
بجاي  ثـ عزؿ عنها ككلػي مدينػ  تممسػاف ، كرػك عنػدنا مػف  حياة أبيه ق اء مدين 

 .(ِ) "ركادة في الحؽ، كممف ال تأخذا  المشهكريف بالتصميـ كالتبتؿ في دينه

كذكر عف يحيى بف غاني  أحػد الػذيف طمعػكا فػي التغمػب عمػى أفريقيػا زمػف  
فػي  ، اجتمع له مف المناقب مػا افتػرؽ المكحديف : " فكاف حسن  مف حسنات الدرر

ا شػػديد الخػػكؼ هلل  كثيػػر مػػف النػػاس  -عػػز كجػػؿ -؛ فمنهػػا أنػػه كػػاف رجػػالن صػػالحن
، كذكػر عػف أميػر المػؤمنيف يعقػكب بػف يكسػؼ  (ّ)كالتعظيـ له كاالحتراـ لمصالحيف" 

 .(ْ)بف عبد المؤمف  : " كاف كثير الصدق " ا

أبػػي محمػػد عبػػد العزيػػز بػػف أبػػي يعقػػكب األكؿ : " صػػكاـ الخميفػػ   كذكػر عػػف
، شديد البصيرة في أمرا، قػكم العزيمػ ، شػديد الشػكيم  ، ال  ، مجتهد في دينه قكاـ

؛  ، كأتالرػػـ لكتػػاب اهلل ؛ أرطػػب النػػاس لسػػاننا بػػذكر اهلل تأخػػذا فػػي الحػػؽ لكمػػ  الئػػـ
، كرك فػي كػؿ ذلػؾ ال  ، كأمكر الرعي  قد استغرقت أكقاته شهدته كالكالي  قد اكتنفته

؛ مػف  كظيف  مف الكظائؼ التػي رتبهػا عمػى نفسػه ، كال يترؾ يخؿ بشيء مف أكرادا

                                           

  .ُِٕ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُّٗ  ص سهنف المصدر (ِ)
  .ّّْ ، ِّْ  ص نفسه المصدر (ّ)
  .ّّٔ  ص نفسه المصدر (ْ)
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شػهدت رػذا كمػه  ، ، كأذكار رتبها عمػى أكقػات الميػؿ كالنهػار أخذ العمـ كقراءة القرآف
 .(ُ) " ، ال أنقمه عف أحد كال أستند فيه إلى ركاي  منه بنفسي

: " يشػػرب  فػػي ابػػف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف  كنحػػك قكلػػه
فػي أحمػد بػف قسػي الػذم ادعػى الكاليػ  ، كنحػك قكلػه  (ِ)صالة" الخمر كيغفؿ عف ال

"كالبػف قسػي رػذا أخبػار قبيحػ ، م ػمكنها الجػراءة عمػى  :في آخر عصر المػرابطيف
 .(ّ)"اهلل سبحانه، كالتهاكف بأمر الكالي 

قِ .2
 
ل
َ
 الصفاخ اخل

 
 ح٘

المكحديف فقط ، فذكر  خمفاءالمراكشي في عبد الكاحد كرذا الصفات أكردرا 
،  كػاف أبػيض ذا جسػـ عىمػـ  تعمػكا حمػرة : "بػف عمػي  عبػد المػؤمف حديثه عف دعن

رم  الصػػكت ، فصػػي   ، ك ػػيء الكجػػه ، معتػػدؿ القامػػ  شػػديد سػػكاد الشػػعر ٍهػػكى ، جى
ٍزؿ المنطػؽ ، ككػاف محب بنػا إلػى النفػكس؛ ال يػراا أحػد إال أحبػه بديهػ ن "   (ْ)األلفاظ، جى

، شػػديد  كػػاف أبػػيض تعمػػكا حمػػرة ف :"كذكػػر عػػف أبػػي يعقػػكب يكسػػؼ بػػف عبػػد المػػؤم
فػػي صػػكته  ، ، إلػػى الطػػكؿ مػػا رػػك ، أٍعػػيىف  ، أٍفػػكىا ، مسػػتدير الكجػػه سػػكاد الشػػعر

، كذكر عف أبي يكسؼ يعقكب بف يكسؼ بف عبد  (ٓ" )جهارة ، رقيؽ حكاشي المساف
ى أعيىف أٍفكىا أىٍقنى   " كاف صافي السمرة جدًّا إلى الطكؿ ما رك، جميؿ الكجه المؤمف :

                                           

  .ُّْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِٕٗ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُِٖ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِٔٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .َّٗ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
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ؿ ًرٌم الصكت ،  خـ األع اء ، مستدير المحي  ، شديد الكىحى ٍهكى ػٍزؿ األلفػاظ ، جى  ، جى
 "(ُ). 

3.  
 
ق٘
ُ
ل
ُ
 حالصفاخ اخل

المراكشي الكثير مف األحكاـ عمػى العديػد مػف الشخصػيات عبد الكاحد أصدر 
ميقيػػ  ، كالتػػي تنكعػػت إلػػى صػػفات حميػػدة ،  فػػي الجكانػػب التػػي تتعمػػؽ بالصػػفات الخي
  ، فمػػف الصػػفات الحميػػدة كػػأف يكػػكف شػػجاعنا مقػػدامنا مهيبنػػا صػػارمنا كصػػفات ذميمػػ

" ككػاف شػهمنا صػارمنا حديػد : فػي المعت ػد بػاهلل العبػادم ، كذلػؾ كنحػك قكلػه كريمنا 
ػا"  (ِ)القمب شجاع النفس بعيد الهمػ  ذا درػاء" كػاف أكحػد عصػرا " :  كقػاؿ فيػه أي ن

شػبهكنه بػأبي جعفػر المنصػكر كحدة نفس ؛ كانكا ي، شهام  كصرام  كشجاع  قمب 
  (ّ)" اسػتكل فػي مخافتػه كمهابتػه القريػب كالبعيػد  مف ممػكؾ بنػي العبػاس ؛ كػاف قػد

 ، (ْ) : " طيػػب المعاشػػرة فىًكػػه المجالسػػ  ممتعنػػا "فػػي أبػػي العػػالء صػػاعدكنحػػك قكلػػه 
: " كػػاف فيػػه مػػع رػػذا مػػف الف ػػائؿ الذاتيػػ  مػػا ال فػػي المعتمػػد بػػف عبػػاد كنحػػك قكلػػه 

، إلػػػى مػػػا يناسػػػب رػػػذا األخػػػالؽ  لشػػػجاع  كالسػػػخاء كالحيػػػاء كالنزارػػػ ، كا يحصػػػى
كفي الجمم  فال أعمـ خصم  تحمد فػي رجػؿ إال كقػد كربػه اهلل منهػا أكفػر  ، الشريف 

ذا عيد ت حسنات األندلس مف لدف فتحها إلػى  ، ، ك رب له فيها بأكفى سهـ قسـ كام
 . (ٓ) ، بؿ أكبررا " ؛ فالمعتمد رذا أحدرا رذا الكقت

                                           

  .ّّٔ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : شيالمراك الكاحد عبد (ُ)
  .ُُٓ ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُِٓ ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ٕٔ ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ُٖٓ ص نفسه المصدر (ٓ)
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: " كػاف رحمػه اهلل عفيػؼ الطعمػػ  فػي الرصػافي الرفػػاء الشػاعر كنحػك قكلػه 
: فػػي أميػػر المػػؤمنيف أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف يكسػػؼ كنحػػك قكلػػه  (ُ)نزيػػه الػػنفس "

، كنحػك  (ِ)، قميػؿ الخػكض فيمػا ال يعنيػه جػدًّا " ، شجاعنا ،عفيفنا عف الػدماء "حميمنا
كحػػدا  د  ، إذا ركػػب عيػػشػػجاعنا فارسنػػا : " ككػػاف مػػع رػػذافػػي يحيػػى بػػف غانيػػ  قكلػػه 

،  بخمسػػمائ  فػػارس. ككػػاف عمػػي بػػف يكسػػؼ يعػػدا لمعظػػائـ كيسػػتدفع بػػه المهمػػات
كأصم  اهلل عمى يديػه كثيػرنا مػف جزيػرة األنػدلس، كدفػع بػه عػف المسػمميف غيػر مػرة 

 .(ّ)مكارا قد كانت نزلت بهـ " 

عبػد المػؤمف  : " كػافأميػر المػؤمنيف عبػد المػؤمف بػف عمػي في كنحك قكله 
، يستدعيهـ مف البالد إلى الككف عنػدا  ، محسننا إليهـ ، محبًّا لهـ ميٍؤثرنا ألرؿ العمـ
بهػػـ كاإلعظػػاـ ، كيظهػػر التنكيػػهى  ، كييجػػرم عمػػيهـ األرزاؽ الكاسػػع  كالجػكار بح ػػرته

، شػديد   ، نزيه الػنفس لهـ................ككاف عبد المؤمف في نفسه سىًرم  الهم 
ًرثها كابرنا عف كابر ي الممكك  .(ْ) ، كال ير ى إال بمعالي األمكر" ، كأنه كاف كى

 كنحػكأما الصفات الذميمػ  كػأف يكػكف طاغينػا مسػرفنا سػيء التػدبير جباننػا ، 
، كلػه آثػار سػكء  : " ككػاف طاغينػا مسػرفنافي الحكـ بف رشاـ الممقب بالرب ي  قكله

ككاف في غاي   : "مف المستكفي باهلل في محمد بف عبد الرحقكله نحك ، ك  (ٓ)قبيح "

                                           

  .ِِٗ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ّٖٔ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .ّّْ ، ِّْ  ص نفسه المصدر (ّ)
  .ِٗٔ  ص نفسه المصدر (ْ)
  .ْْ  ص نفسه المصدر (ٓ)
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فػي البػدكم الػذم أرسػمه  ، كنحػك قكلػه (ُ)غاي  السخؼ كركاك  العقؿ كسكء التدبير"
 . (ِ): "شديد البمه كثير الغفم  "المعت د العبادم إلى قرمكن  

 هكاًاخ الؼقل٘ح ّادلْاُة الؼلو٘ح ّالدت٘ح اإل .4

الجكانب إلمكانات العقمي  ك االمراكشي األحكاـ كالتقاكيـ في عبد الكاحد أصدر 
كألبي محمد بف حػـز  : "في ابف حـز األندلسي ، كنحك  لمشخصياتالعممي  كاألدبي  

كقسـ صال  مػف قػرض الشػعر كصػناع    رذا نصيب كافر مف عمـ النحك كالمغ  بعد
بػػف تػػكمرت : " ككػػاف ابػػف تػػكمرت رػػذا أكحػػد محمػػد كنحػػك قكلػػه عػػف ،  (ّ)الخطػػاب" 

في القا ػي عيسػى بػف عمػراف التػازم كنحك قكله ،   (ْ)رمؿ " عصرا في عمـ خط ال
، ككػاف خطيبنػا  " مف ف ػالء أرػؿ المغػرب كنبهػائهـ : أحد ق اة أبي يعقكب يكسؼ

 .( ٓ) " ًمٍصقىعنا كبميغنا لىًسننا كشاعرنا ميٍفمقنا مشاركنا في كثير مف العمـك

يػ  مػا قػاـ بػه عبػػد   كالمكارػب األدبيػػ  كالعممػات العقميػػكممػا يتصػؿ باإلمكانػ
صػدار أحكامػ ـالكاحد المراكشي مػف نقػد األعمػاؿ األدبيػ  لممتػرجـ لهػ  هكتقاكيمػ ه، كام

عبػػد المجيػػد بػػف عبػػدكف فػػي بنػػي  لقصػػيدة كمػػف ذلػػؾ مػػا قػػاـ بػػه مػػف نقػػدو ، عميهػػا 
             :" كفػػػػػيهـ يقػػػػػكؿ الػػػػػكزير الكاتػػػػػب األبػػػػػرع ذك الػػػػػكزارتيف  حيػػػػػث ذكػػػػػر  األفطػػػػػس

، ال بػؿ  ، قصػيدته الغػراء ، مػف أرػؿ مدينػ  يىػابيرة د بػف عبػدكفأبك محمد عبد المجي

                                           

  .َُٕ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُْٓ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .ْٗ  ص نفسه المصدر (ّ)
  .ِْٕ  ص  نفسه المصدر (ْ)
  .ُّٖ  ص  نفسه المصدر (ٓ)
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، كفعمػت فػي األلبػاب  ، كزادت عمػى السػحر التي أزرت عمى الشعر،  عقيمته العذراء
 . (ُ)"  ، كأنفت مف أف تي ارىى فعؿ الخمر، فجمت عف أف تيسامىى

بػي كألرسائؿ أبي عبد اهلل محمد بف أبػي الخصػاؿ يقػكؿ :" كفي تعميقه عمى 
 ، قد جعمكا مثاالن يحتذكنػه عبد اهلل رذا ديكاف رسائؿ يدكر بأيدم أدباء أرؿ األندلس

إلى  ، خكؼ الخركج ؛ منعني مف إيراد ما أختار له مف ذلؾ ، كنصبكا إمامنا يقتفكنه
 .(ِ) "التطكيؿ الممؿ، كاإلكثار المخؿ

ا : 
ً
 ًقذ احلْادز شاً٘

عبػػػد الكاحػػػد لتػػػي اتبعهػػػا عمػػػى الػػػرغـ مػػػف سياسػػػ  االختصػػػار كالتمخػػػيص ا
المراكشػػي فػػي كتػػاب المعجػػب فػػي تمخػػيص أخبػػار المغػػرب إال أف الكتػػاب عػػالج فتػػرة 
زمني  طكيم  كاحتكل عمى العديػد مػف الحػكادث التػي تحتػاج إلػى تػدقيؽ كتمحػيص ؛ 

سػػػتخدـ عقمػػػه فػػػي إصػػػدار األحكػػػاـ كالتقػػػاكيـ كالتعميقػػػات عمػػػى الحػػػكادث ا فقػػػدلػػػذا 
 كذلؾ باستخداـ عدة أحكاـ جاءت عمى النحك التالي : التاريخي  التي أكردرا ،

 الؼعائة  أّ  احلكن ػلٔ احلادشح تأًِا هي الطزائف .1

كمف ذلؾ عندما أكرد بعػض الطرائػؼ لمػكزير أبػي العػالء صػاعد بػف الحسػف 
ر حيػث ذكػر ػالربعي المغكم البغدادم ، كزير األمير رشاـ المؤيد بف الحكـ المستنص

، أف صػاعد بػف الحسػف المغػكم رػذا  التي ال يكاد يتفؽ مثمها كمف عجائب الدنيا" : 
ٍرًسػي ى  أردل إلى المنصكر أبي عامر أيي الن ........ فق ى اهلل فػي سػابؽ عممػه أف غى

ه مػف ممػػكؾ الػػرـك  أيسػػر فػػي ذلػؾ اليػػـك بعينػػه  - ككػاف أمنػػع مػػف الػنجـ -بػف شػػانجي

                                           

  .ُِٗ ، ُِٖ  ص المغرب أخبار مخيصت في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .َِْ  ص نفسه المصدر (ِ)
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ُّٕٖ 

ا ، كركػػذا فمػػيكف الجػػد الػػذم بعػػث فيػػه صػػاعد باأليػػؿ كسػػماا غرسػػي  متفػػائالن بأسػػر 
 .(ُ)لمصاحب كالمصحكب"

كعند حديثه عف لقاء ابف تػكمرت بعبػد المػؤمف بمك ػع يعػرؼ بػػ فىنػزارىة مػف 
تِّيجػػ  ؛ كذلػػؾ أنػػه رأل كرػػك بهػػا فػػي  كبهػػذا القريػػ  لػػه حكايػػ  طريفػػ  ذكػػر : " بػػالد مى

ػٍحفى  كاحػدة ثػـ :  ؛ قػاؿ المناـ كأنه يأكؿ مع أمير المسمميف عمػي بػف يكسػؼ فػي صى
كلـ يزؿ ذلؾ بػي إلػى أف  ، زاد أكمي عمى أكمه كأحسست مف نفسي شىرىرنا إلى الطعاـ

اختطفت الصحف  مف بيف يديه كانفردت بها! فمما انتبه قػص الرؤيػا عمػى رجػؿ كػاف 
؛ فمما أتى  ، كاف يقرأ عميه ، اسمه عبد المنعـ بف عىشير، يكنى أبا محمد يقرأ عميه

ال                    ، رػػذا الرؤيػػا  يػػا عبػػد المػػؤمف ، : يػػا بنػػي ، قػػاؿ عمػػى آخررػػا
، يثػكر عمػى أميػر المسػمميف فيشػاركه فػي  ينبغي أف تككف لؾ؛ إنما ري لرجػؿ ثػائر

 ،  (ِ) " بعض بالدا ثـ يغمبه بعد ذلؾ عميها كمها كينفرد بمممكتها!

ا  -كذكر ػا "  في ذات السياؽ : -أي ن مػف العجائػب التػي كاتفؽ له فيها أي ن
، أف رجػالن مػف كجػكا أصػحاب الممػؾ العزيػز بػف  في بػاب الكًمػـ المكافقػ  لمقػدر بيتي تث

 ، فاشتد خكفػه ، كجد عميه الممؾ العزيز المنصكر الصنهاجي صاحب بجاي  كالقمع 
، فهػػرب منػػه إلػػى رػػذا ال ػػيع  التػػي كػػاف فيهػػا عبػػد المػػؤمف، فكػػاف معػػه بهػػا يعمػػـ 

ثػـ اتفػؽ أف صػاحبه ر ػي  ،  إلقػالؿي  اكانتهت حاؿ ذلؾ الرجؿ إلى غا ،  الصبياف
 ؟  ، فسأله: أيف كنػت فػي رػذا األيػاـ ، فسار إلى بجاي  فدخؿ عميه عنه، فبمغه ذلؾ
: ال يع  لؾ كما  ، ككيؼ كاف الصبياف يحيكنه بالًكسىر! ف حؾ كقاؿ فأخبرا بقصته

 معه ، فخرج الرجؿ إلى ال يع  في خيؿ كرجاؿ ! كأمر له بماؿ كمركب كثياب كاالرا
،  ، كخرج إليه أرمها يتمقكنه؛ فأتى الصبياف عبػد المػؤمف كرػك قاعػد بفنػاء المسػجد

                                           

  .ِٖ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِْٗ  ص  نفسه المصدر (ِ)
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ُّٕٗ 

: رػك فػالف  : ال! قالكا اؿػ؟ ق : أتعرؼ مف رذا الذم ارتزت له رذا األرض فقالكا له
، فال بد  : إف كانت حال  فالف انتهت إلى رذا ! فقاؿ ذم كاف يعممنا معؾػصاحبؾ ال
 .(ُ) "، ككافقت كممته القدر ر المؤمنيف! فكاف األمر كما قاؿا غدنا أميػأف أككف أن

 الرذتريسْء احلكن ػلٔ احلادشح تأًِا هي سْء الزإٔ أّ  .2

الػكزير أبػي بكػر محمػد بػف عمػار عنػدما  حػدث مػفذكػرا فيمػا كمف ذلػؾ مػا 
: " كلما تغمب ابف عمار عمى مرسي   أرسمه المعتمد عمى اهلل لالستيالء عمى مرسي 

،  ، حدثته نفسه كسكؿ لػه سػكء رأيػه أف يسػتبد بػأمرا بني طارر كما ذكرنادار ممؾ 
؛ فمـ يزؿ يصرؼ الحيم  في ذلػؾ إلػى أف تػـ لػه بع ػه  كأف ي بط تمؾ البالد لنفسه
 .(ِ) " ، كطمع في ممؾ بمنسي  كدانت له مرسي  كأعمالها

ػػا -كمػػف ذلػػؾ  مػػا حػػدث مػػف أبػػي يحيػػى محمػػد بػػف معػػف بػػف صػػمادح  -أي ن
" كلمػػا اشػػتد تمكػػف  حيػػث ذكػػر:، صػػاحب المريػػ  مػػع المعتمػػد بػػف عبػػاد المعتصػػـ 

فسػاد  المعتصـ مف أمير المسمميف، بدا له أف يسعى في تغييػر قمبػه عمػى المعتمػد كام
حسف له ذلؾ سػكء رأيػه كدنػس سػريرته ك ػعؼ بصػرا بعكاقػب األمػكر، -ما بينهما 

ذا أراد اهلل تمػاـ أمػر ريػأ لػه ؛ كام  كليق ي اهلل أمرنا كػاف مفعػكالن، كليبمػ  القػدر ميقاتػه
فشرع المعتصـ فيما أرادا مف ذلؾ، كلـ يدر أنه ساقط في البئػر التػي حفػر،  -أسبابنا

 .(ّ)كقتيؿ بالسالح الذم شهر
كمػػف ذلػػؾ مػػا حػػدث مػػف اخػػتالؼ بنػػي عبػػد المػػؤمف فػػي كاليػػ  أبػػي يكسػػؼ 
 يعقػػكب بػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد المػػؤمف حيػػث ذكػػر : "كحػػيف كػػاف أميػػر المػػؤمنيف أبػػك

                                           

  .َِٓ ، ِْٗ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُِٖ ، ُُٖ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .ُٖٗ ، ُٕٗ  ص نفسه مصدرال (ّ)
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َُّٖ 

، طمػػع فػػي األمػػر أخػػكا أبػػك حفػػص عمػػر  يكسػػؼ غائبنػػا فػػي رػػذا الكجػػه الػػذم ذكرنػػا
؛ ككاف أحػدرما بشػرقي األنػدلس  ، كعمه سميماف بف عبد المؤمف المتمقب بػ الرشيد

بمدين  مرسي ، كاآلخر بػ تادال مف بالد صنهاج  ، فأمػا أبػك الربيػع سػميماف فسػكلت 
،  نفسه قبائػؿ صػنهاج  ليقكمػكا بدعكتػهله نفسه كزيف له سكء رأيه أف يجمع عمى 

كصرح بذلؾ كدعا أشياخهـ فألقى إليهـ ما أراد؛ فمـ يتفػؽ لػه مػف ذلػؾ أكثػر مػف أف 
 .(ُ) "تشعثت عميه البالد

 ّصف احلادشح تأًِا شٌ٘ؼح أّ قث٘حح .3
حيػث ذكػر:" كبعػث ، كمف ذلؾ خبر قبض المعتمد بف عباد عمػى ابػف عمػار 

تسمـ ابف عمار مف يد ابف مبارؾ، بعد أف بعث إليػه  المعتمد عمى اهلل مف رجاله مف
، كأمػػر المعتمػػد الػػذيف تسػػممكا ابػػف عمػػار أف يزيػػدكا فػػي االحتيػػاط عميػػه  بمػػاؿ كخيػػؿ

، فدخمها ابف  ، ككافؽ ذلؾ ككف المعتمد بها فخرجكا به حتى كافكا قرطب  ،  كتقييدا
،  (ِ)ظػاررة لمنػاس" ، عمػى بغػؿ بػيف ًعػٍدلي ًتػٍبف، كقيػكدا عمار أشػنع دخػكؿ كأسػكأا

ا -كمف ذلؾ "  ما ذكرا مػف خبػر اسػتيالء المػرابطيف عمػى أشػبيمي  حيػث ذكػر: -أي ن
فشيػػنت الغػػارة فػػي البمػػد، كلػػـ يتػػرؾ البربػػر ألحػػد مػػف أرمهػػا سىػػبدنا كال لىبىػػدنا، كانتهبػػت 

ػػاقصػػكر  ػػا باليػػد"المعتمػػد نهبنػػا قبيحن كذكػػر فػػي خبػػر دخػػكؿ بنػػي ،  (ّ)، كأخػػذ رػػك قب ن
   ؛ ، كمعظمهـ مف اإلفػرنج " فزحؼ كما ذكرنا بجيشه طاع  المكحديف :مردنيش في 

؛  فالتقى رك كالمكحدكف بالمك ع المعركؼ بػ الجالب، عمى أربع  أمياؿ مف مرسي 
ا، كقيتؿ مف أعياف الرـك جمم "  .(ْ)فانهـز أصحاب محمد بف سعد انهزامنا قبيحن

                                           

  .ِّٓ ، ِِٓ  ص المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ُّٖ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َِّ  ص  نفسه المصدر (ّ)
  .ِِّ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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ُُّٖ 

 ز هصلِاأّ مل ٗ غري هسثْقحاحلكن ػلٔ تؼط احلْادز تأًَ  .4

كمف ذلؾ خبر قياـ ابف عمار بصد ممؾ الرـك عف مهاجم  إشبيمي  كقرطبػ  
بالحيم  كحسف التدبير حيث ذكر :" كاف ابف عمار رك الػذم ردا عػف قصػد إشػبيمي  

؛ كذلػؾ أنػه خػرج فػي جيػكش  ػخم  يقصػد بػالد المعتمػد طامعنػا  كقرطب  كأعمالهما
، كتيقنػكا  ػعفهـ  لجهػات رعبنػا منػهفيها، فخافه الناس، كامػتألت صػدكر أرػؿ تمػؾ ا

كذلػؾ أنػه أقػاـ سيػفرة  ،؛ فتكلى ابف عمار ردا بػألطؼ حيمػ  كأيسػر تػدبير عف دفاعه
ػا -ذكػرا مػا ، ك  (ُ)شطرنج في غاي  اإلتقاف كاإلبداع، لـ يكف عند ممؾ مثمهػا"  -أي ن

عند حديثه عف عبد المؤمف بف عمي :" اجتمع له مف كجكا الشعراء كأعيػاف الكتػاب 
 .(ِ)" ما عممتها اجتمعت لممؾ منهـ بعدا عصاب 

كذكر في حديثه عف أعماؿ أبي يكسؼ يعقكب :" فأكؿ جيش جهز أبك عبػد 
، الجيش الذم استعمؿ عميه السيد أبا الحسف عمػي بػف عمػر بػف  اهلل مف المكحديف

ا كال أحسػف عػػدة عبػد المػؤمف  ، ؛ لػػـ أر لهػـ جيشنػػا أ ػخـ منػه كال أكثػػر منػه سػػالحن
كقعػ  كفػي حديثػه عػف ،  (ّ)" فيه مف أعيػاف المكحػديف كأشػياخهـ جممػ  كافػرةككاف 

"كثبػت أبػك عبػد اهلل رػذا :  ذكػرـ( ُُِِرػػ/ َٗٔسػن  )المسمميف  العقاب كرزيم 
، كلكال ثباتػه رػذا الستؤصػمت تمػؾ الجمػكع كمهػا  في ذلؾ اليـك ثباتنا لـ ير لممؾ قبمه

قتالن كأسرنا!
 " (ْ) .  

 ز حبْادز ساتقحتؼط احلْاد ذشثَ٘ .5

                                           

  .ِّٗ  ص نفسه المصدر (ُ)
  .ُٖٕ  ص نفسه المصدر (ِ)
  .ِّٗ  ص نفسه المصدر (ّ)
  .َِْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ْ)
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فػػي عصػػر ممػػكؾ بػػالد األنػػدلس كمػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػرا عنػػد حديثػػه عػػف حػػاؿ 
" فأشػبهت حػاؿ ممػكؾ األنػدلس بعػد الفتنػ   :بعد انتهاء حكـ األمكييف بهػا الطكائؼ 

 .(ُ) "حاؿ ممكؾ الطكائؼ مف الفرس بعد قتؿ دارا بف دارا

ف كالمكحػدفيهػا انتصػر  التػي ـ( ُُٓٗرػػ/ُٗٓ)عند حديثه عف كقع  األرؾ سن  ك 
ة ، المتقػدـ ذكررػا فػي مػد ككانت رذا الهزيم  أختنا لهزيمػ  الزالقػ  عمى ممؾ الرـك "

 .(ِ) " يكسؼ بف تاشفيف أمير المرابطيف

 لشؼز يف الٌقذػثذ الْاحذ ادلزاكشٖ لاسرخذام 
كاألبيػػػات بالقصػػػائد  "المعجػػػب فػػػي تمخػػػيص أخبػػػار المغػػػرب" يػػػزداف كتػػػاب 

فػػي معػػرض التػػراجـ عبػػد الكاحػػد المراكشػػي التػػي أكردرػػا   كالرسػػائؿ األدبيػػالشػػعري  
تهـ بع ها كاف مف نظـ المترجـ لهـ كالتي دلػؿ بهػا المراكشػي عمػى قػدر ، كالحكادث 

بػػف االشػػعري  كمػػكاربهـ األدبيػػ  حيػػث ذكػػر عػػف الػػكزير الكاتػػب أبػػك عبػػد اهلل محمػػد 
قصيدة لـ تكمػؿ غالب البمنسي المعركؼ بالرصافي :" كاف الرصافي يـك أنشد رذا ال

 ، ، ال سػػػيما فػػػي المقػػػاطيع كرػػػك مػػػف مجيػػػدم شػػػعراء عصػػػرا ، لػػػه عشػػػركف سػػػن 
، كقد رأيػت أف  كقد ركيتي شعرا عف جماع  ممف لقكا ، كالخمس  األبيات فما دكنها

 . (ّ)أكرد منه رارنا نبذة يسيرة تدؿ عمى ما كصفناا به"

ممكػػ  الشػػعر  كمػػا أكرد بعػػض القصػػائد لػػبعض األمػػراء الػػذيف كانػػت لػػديهـ 
كمػف ذلػؾ مػا ذكػرا بعػد سػقكط إشػبيمي  فػي يػد المػرابطيف ، كمنهـ المعتمد بف عبػاد 
 ما نزؿ بالعدكة أسيرنا حسيرنا: ذلؾ يقكؿ المعتمد بعدككقكعه في األسر:" كفي 

                                           

  .ُْٕ ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ّٗٓ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َِٗ ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)
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 لمػػػػػػػػػػػػػا تماسكػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػدمكعٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػديعٍ    كتىنىٍهنىػػػػػػػػػػػػه القمػػػػػػػػػػػػب الص 
 

 قػػػػػػػػػػػالكا: الخ ػػػػػػػػػػػكع سياسػػػػػػػػػػػ ه 
 

 (ُ)فميبػػػػػػػػدي منػػػػػػػػؾ لهػػػػػػػػـ خ ػػػػػػػػكعٍ  
 

كلػـ يقتصػر عمػى إيػراد  (ِ)كاف يػكرد فػي األحيػاف أبياتنػا مػف شػعرا الخػاص ك 
 يكرد القصائد كامم  . كأحياننابعض األبيات يكرد في بعض األحياف ك ، شعر غيرا 

ػا عبد الكاحد كمما ال شؾ فيه أف ثقاف    المراكشػي األدبيػ  كانػت عػامالن مهمن
الشخصػيات التػي نقػد فػي  كردرػا مكنه مػف  تطكيػع بعػض القصػائد الشػعري  التػي أ

صدار األحكاـ كالتقاكيـ كالتعميقات عميهػا الحكادثترجـ لها ، ككذلؾ نقد   التاريخي  كام
مػػا أكردا عنػػدما أراد  هػػاكمن كاألمثمػػ  عمػػى ذلػػؾ كثيػػرة ي ػػيؽ المقػػاـ عػػف عر ػػها ، 

الحكـ المستنصر قطع الخمر مف األندلس حيث ذكر : " كفي أمرا بإراق  الخمكر في 
 .........راركف الكنػدم متكجهنػا لشػاربيها سائر الجهات يقكؿ أبك عمر يكسؼ بف 

 كري قكله:

ٍطػػػػػًب الشػػػػػاربيف ي ػػػػػيؽي   درمصػػػػػػًبخى

 

 كتيٍرمٍ ػػػػػػػػػػػني بىمي ػػػػػػػػػػػتيهيـ لىعىٍمػػػػػػػػػػػػًرم 
 

ـٍ غيػػػػػػر عشػػػػػػاؽ أيصػػػػػػيبكا  كرػػػػػػؿ ريػػػػػػ
 

نػػػػػػػػػكا ًبهػػػػػػػػػجػبفىٍقػػػػػػػػػًد حبائػػػػػػػػػ   بو كمي
 

ػػػػػػػػػػػػزًٍعتـي  عيش ػػػػػػػػػػػػاًؽ الميدامػػػػػػػػػػػػً  إف جى
 ج

 مػػػػػػػػيس مكػػػػػػػػاف صػػػػػػػػبرً لفيرقىًتهػػػػػػػػا ف 
 

 سػػػػػػػػػعى طياٌلبكػػػػػػػػػـ حتػػػػػػػػػى أيريقػػػػػػػػػت
 

 (ّ)دمػػػاء فػػػكؽى كجػػػه األرض تجػػػرم" 
 

                                           

  .ٕٔ ، ٔٔ ص  نفسه المصدر (ُ)
 كاإلنصػاؼ التعصب عف الحديث عند المراكشي الكاحد عبد شعر مف النماذج بعض ذكر سيرد (ِ)

  . النقد في
  .ٕٔ ، ٔٔ  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ّ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّْٖ 

ػػا  -كمػػف ذلػػؾ  كبػػدء  بهػػا الدكلػػ  األمكيػػ  انتهػػاء حكػػـمػػا أكردا بعػػد  -أي ن
:" كأما حاؿ سائر األنػدلس بعػد اخػتالؿ دعػكة بنػى في األندلسعصر ممكؾ الطكائؼ 

هػ  منهػا متغمػب، ك ػبط كػؿ متغمػب ، كتغمب في كؿ ج ، فإف أرمها تفرقكا فرقنا أمي 
؛ فمػػنهـ مػػف تسػػمى بػػػ المعت ػػد،  مػػنهـ مػػا تغمػػب عميػػه، كتقسػػمكا ألقػػاب الخالفػػ 

، كالمقتػػػدر، كالمعتصػػػـ،  كبع ػػهـ تسػػػمى بػػػػ المػػأمكف، كآخػػػر تسػػػمى بػػػ المسػػػتعيف
؛ كفي ذلؾ يقكؿ  ؛ إلى غير ذلؾ مف األلقاب الخالفي  ، كالمتككؿ كالمعتمد، كالمكفؽ

 ف بف رشيؽ:أبك عمي الحس

 ممػػػػػػا يزرػػػػػػدني فػػػػػػي أرض أنػػػػػػدلسو 
 

 دً فيهػػػػػػػػػػػا كمعتً ػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػماع ميقتػػػػػػػػػػػدرو  
 

 ألقػػػػاب مممكػػػػ  فػػػػي غيػػػػر مك ػػػػًعهىا
 

 (ُ) ًد"ػكػػػالهر يحكػػػي انتفاخػػػا صػػػٍكلى ى األسػػػ 
 

ككنحك القصيدة التي أكردرا لعبد المجيد بف عبدكف كامم  كالتي كصمت إلى 
ذكػر أف أيػامهـ كانػت أعيػادنا  خمس  كسبعيف بيتنا ، كقد قالها في بني المظفر الػذيف

أ ألرؿ اآلداب  ، كمنها :  كمكاسـ باألندلس ككانت ممجن

ػػػػع بعػػػػد العػػػػيف بػػػػاألثرً   الػػػػدرر يىفجى
 

 فمػػػا البكػػػاء عمػػػى األشػػػباح كالصػػػكًر؟ 
 

 أنهػػػػاؾ أنهػػػػاؾ، ال آلػػػػكؾ مكعظػػػػ ن 
 

 عػػػف نكمػػػ و بػػػيف نػػػاب الميػػػث كالظُّفيػػػرً  
 

ف أبػػػدل مسػػػالم ن   فالػػػدرر حػػػرب كام
 

 مثػػؿ البػػيض كالسػػمرً  كالبػػيض كالسػػكد 
 

 كال ريػػػػػػكادةى بػػػػػػيف الػػػػػػرأس تأخػػػػػػذا
 

ػػػراب كبػػػيف الصػػػاـر الػػػذ كىرً    .(ِ)يػػػد ال ِّ
 

ا –كمف ذلؾ  ما أكردا عندما اسػتنجد المعتمػد عمػى اهلل بيكسػؼ بػف  - أي ن
فرجػػع المعتمػػد إلػػى  " ( ، حيػػث ذكػػر :ـَُٖٔرػػػ/ ْٕٗتاشػػفيف   ػػد الػػرـك سػػن  )

                                           

  .ُِّ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ُِٗ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٓ 

مميف إيػاا فػي ًطٍمبىتػه ، كلػـ يػدر أف تػدميرا فػي األندلس مسركرنا بإسعاؼ أميػر المسػ
 تدبيرا ؛ كسؿ سيفنا يحسبه له كلـ يدر أنه عميه ؛  فكاف كما قاؿ أبك فراس : 

ػػػػػػإذا كػػػػػػاف غيػػػػػػر اهلل لممػػػػػػر   دةء عي
 

زايػػػػػػا مػػػػػػف كجػػػػػػكا الفكائػػػػػػدً    أتتػػػػػػه الر 
 

ذيفػػػكمػػػا جػػػر  ٍتػػػؼى حي   ت الحنفػػػاء حى
 

ػػػػػػػػدة لمشػػػػػػػػدائًد"   .(ُ)ككػػػػػػػػاف يرارػػػػػػػػا عي
 

 كردا في األندلس عندما امتمكها يكسؼ بف تاشفيف حيػث ذكػر :ككنحك ما أ
، كمركػز الف ػائؿ كقطػب مػداررا؛ أعػدؿ األقػاليـ  فهي مطمع شمس العمـك كأقماررا "

، كأطيبهػػا بيكػػرنا  رػػكاءن ، كأصػػفارا جػػكًّا، كأعػػذبها مػػاءن، كأعطررػػا نبتنػػا، كأنػػدارا ظػػالالن 
 مستعذىب  كآصاالن: 

 قرارتػػػػػه فػػػػػؤادم مػػػػػفأرض يطيػػػػػر 
 

 شػػػػكقنا لهػػػػا كلمػػػػف فيهػػػػا مػػػػف النػػػػاسً  
 

نىػػػػػػى كردو بػػػػػػذكررـي   قػػػػػػـك جنيػػػػػػت جى
 

 .(ِ)فهػػػػؿ بميقيػػػػارـ أجنػػػػي جنػػػػى آًس؟" 
 

 " : عمٌك شػأف الفقهػاء فػي عصػر المػرابطيف ، حيػث ذكػرعف عندما تحدث ك 
، كأحكػػامهـ صػػغيررا  ، كأمػػكر المسػػمميف راجعػػ  إلػػيهـ كلػػـ يػػزؿ الفقهػػاء عمػػى ذلػػؾ

كانصرفت كجكا ،  ، فعظـ أمر الفقهاء كما ذكرنا طكؿ مدته،  ككبيررا مكقكف  عميهـ
، فكثػرت لػذلؾ أمػكالهـ، كاتسػعت مكاسػبهـ، كفػي ذلػؾ يقػكؿ أبػك جعفػر  الناس إليهـ

ي اف مف جزيرة األندلس:   أحمد بف محمد المعركؼ بابف البنِّي، مف أرؿ مدين  جى

 أرػػػػػؿى الريػػػػػاء لًبسػػػػػتمك نامكسػػػػػكـ
 

 تـً كالػػػػػذئب أدلػػػػػج فػػػػػي الظػػػػػالـ العػػػػػا 
 

 فممكتمػػػػػػك الػػػػػػدنيا بمػػػػػػذرب مالػػػػػػؾو 
 

 كقسػػػػػػمتمك األمػػػػػػكاؿ بػػػػػػابف القاسػػػػػػـً  
 

                                           

  .ُُٗ ، َُٗ  ص نفسه المصدر (ُ)
  .ِِٕ  ص  نفسه المصدر (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٔ 

 كرًكبتمػػػػك شيػػػػٍهب الػػػػدكاب بأشػػػػهبو 
 

 .(ُ)كبأصػػب  صػػبغت لكػػـ فػػي العػػالـً " 
 

فػػي عهػػد أبػػي يكسػػؼ  كمػػف ذلػػؾ نحػػك قكلػػه فػػي محنػػ  أبػػي الكليػػد بػػف رشػػد
 :  كؿكما أحسف ما قاؿ األ : " كالتي يدلؿ بها عمى سكء تصرؼ ابف رشد يعقكب 

 كأنزلنػػػػي طػػػػػكؿ النػػػػكل دار غربػػػػػ 
 

 أشػػػػػػػػاكميه إذا شػػػػػػػئتي القيػػػػػػػت الػػػػػػػذم ال 
 

 فحامقتيػػػػػػػهي حتػػػػػػػى يقػػػػػػػاؿ سػػػػػػػجي 
 

 .(ِ)كلػػػػػك كػػػػػاف ذا عقػػػػػؿ لكنػػػػػت أعاقميػػػػػه 
 

 

                                           

  .ِّٔ ، ِّٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ّْٖ  ص  نفسه المصدر (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٕ 

 يف الٌقذ ّاإلًصافادلزاكشٖ تني الرؼصة ػثذ الْاحذ 
المراكشي في كتابه المعجب معمكمات تاريخي  مهم  ال غنى عبد الكاحد ـ قد  
ارس تاريم المغػرب كاألنػدلس ، كلكػف ثقافتػه األدبيػ  كػاف لهػا أثػر كبيػر فػي عنها لد

ا رائعنا عف الجكانب الفكريػ  كاألدبيػ   ، كتمػؾ الثقافػ   مادة الكتاب حيث قدـ لنا عر ن
األدبي  جعمته مطبكعنا بطابع المجامم  لدكلػ  المكحػديف التػي عػاش فػي كنفهػا عمػى 

المػؤثرات التػي كثيػرنا مػا ت ػمؿ أفهػاـ المػؤرخيف الرغـ مف أنػه ألػؼ كتابػه بعيػدنا عػف 
كيشػػهد بػػذلؾ العديػػد مػػف الشػػكارد فػػي ،  ( ُ)فتصػػرفهـ عػػف الحقيقػػ  لرغبػػ  أك رربػػ  

متعصػبنا لكػؿ مػف الكتاب كالتي تدؿ عمى أنه كاف مطبكعنا بطابع المجامم  منذ صغرا 
نػد حديثػه ع أكردامػا  كمػف ذلػؾ، كطيدة به عالقته تربطه أحسف إليه أك لمف كانت 

 " أنشػػدته  عػػف أبػػي جعفػػر الحميػػرم المػػؤدب أيػػاـ قراءتػػه عميػػه بقرطبػػ  حيػػث ذكػػر :
 بيتيف ارتجمتيهما في شاب كاف يقرأ معنا -كقد استدعى مني ذلؾ عمى عادته -يكمنا 

ػا  مػع حسػف رائػع كظػرؼ ناصػع - رحمػه اهلل -، كاف شديد العف   ، كػاف اسػمه فتحن
 كرما: 

 نىػػػػػػػػاسو ف كً يػػػػػػػػا مػػػػػػػػف لػػػػػػػػه عػػػػػػػػ
 

 ف المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ قمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

  ه مػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػت كاسػػػػػػػػػػمؾ فػػػػػػػػػػت
 

نمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ    .(ِ) كام
 

: رذا كاهلل الشعر، ال مػا تصػدعني بػه طػكؿ  فطرب كالتفت إلى ابنه كقاؿ له
ال فاسكت نهارؾ ! فمما كاف مف الغػد قػاؿ لػي رحمػه اهلل:  ؛ إف كنت تقكؿ مثؿ رذا كام

: سػكت  قػالكا فػي المثػؿكػاف كمػا   : ؛ قػاؿ ؟ قمػت: ال أعممتى ما صنع عصاـ أمػس
كحػه  أٍلفنا..؛ لـ يزؿ أمس ييعمؿ فكرته، فبعد الجهد الشديد أخذ معنػى بيتيػؾ فسػمبه ري

ٍكنقه كمسخه جمم  فقاؿ:   كأعدمه رى
                                           

  .ُِ ص المكحديف كمستهؿ المرابطيف نهاي  في األندلس : دندش المطيؼ عبد عصمت (ُ)
  .ُّٖ ص   المغرب رأخبا تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٖ 

 سػػػػػػػػػػػػبى فػػػػػػػػػػػػؤادم ًخٍشػػػػػػػػػػػػؼي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعؼي    فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك  ى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػػػػػازنا  سػػػػػػػػػػػػػػمكا فتحن
 

  يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحق 
 

نػػا : رػػذا كاهلل أحسػػف مػػف مػػا زاد فيػػه أكثػػر مػػف المجػػاز كالحقيقػػ  ؛ فقمػػت أ
: يػػا بنػػي ، دع عنػػؾ رػػذا العػػادة ؛ فػػإف أسػػكأ مػػا تخمػػؽ بػػه  شػػعرم! فتغيػػر لػػي كقػػاؿ

ًمػؼ الكػػاذب اإلنسػاف : المىمىػؽ كتػزييف الباطػػؿ كاهلل  ، ، سػيما إذا أ ػاؼ إلػػى ذلػؾ الحى
ال فقد اختؿ ميزؾ كسػاء اختيػارؾ ، كمػا أظػف رػذا  إنؾ لتعمـ أف رذا ليس بشيء ، كام

 .(ُ)ركذا"
المػػدح كالثنػػاء كمػػف المكاقػػؼ التػػي يت ػػ  فيهػػا جانػػب التعصػػب كالمجاممػػ  

إبػراريـ بػف أبػي يكسػؼ ، ككػذلؾ   (ِ)ذكػرا عػف يحيػى بػف أبػي يعقػكب يكسػؼ الذم 
                :  الػذم بػػال  فػػي الثنػػاء عميػه كمدحػػه بقصػػيدة فػػي أكؿ لقػاء معػػه ، كفػػي ذلػػؾ يػػذكر

 ، أكلها:  بهالقيتيه قصيدة مدحته  أنشدته أكؿ يـك" 
 لكمػػػػػك عمػػػػػى رػػػػػذا الػػػػػكرل التقػػػػػديـ

 

ـي  كعميهمػػػػػػػك   التفػػػػػػػيض كالتسػػػػػػػمي
 

 اهلل أعالكػػػػػػػػػػػػػػـ كأعمػػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػػرا
 

ـي    بكمػػػػػك كأنػػػػػؼ الحاسػػػػػديف رىًغػػػػػي
 

 أحييتمػػػػػػك المنصػػػػػػػكر فهػػػػػػػك كأنػػػػػػػه
 

ـه كعمػػػػػػػػكـي    لػػػػػػػػـ تفتقػػػػػػػػدا معػػػػػػػػاًل
 

 اربه منػػػػػػػػػػػػابره كمحػػػػػػػػػػػػكمحػػػػػػػػػػػػابره ك 
 

 " ـي ػػػػى يحػػػػاط كأرمػػػػؿه كيتػػػػي كًحمن
(ّ) 

 

ف رشد مكقفػه الػذم أدل بػه إلػى المحنػ  التػي تعػرض كما نراا يعيب عمى اب
عدـ معاداة الحكاـ حيث ذكر :" كفي الجمم  فإنها كانت مػف  ركرة كالتي يرل فيها 

                                           

  .ِّٖ ، ُّٖ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
 المراكشػي الكاحػد عبػد عالقػات األكؿ الفصػؿ في كانظر ، ُّٖ ، ُّٕ  ص  نفسه المصدر (ِ)

 . الدكل  رجاؿ ككبار بالمكحديف
 عالقات األكؿ الفصؿ في نظركا .ّٖٖ ، ّٕٖ ص  السابؽ صدرالم : المراكشي الكاحد عبد (ّ)

 . الدكل  رجاؿ ككبار بالمكحديف المراكشي الكاحد عبد



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُّٖٗ 

: رحػـ اهلل مػف عػرؼ زمانػه فمانىػه ، كميػز مكانػه  ؛ فقػد قػاؿ القائػؿ أبي الكليد غفم 
 . (ُ)فكانىه" 

تحامػؿ المراكشي الكاحد عبد أف  األمكر التي يمكف مالحظتها بسهكل  مف ك 
ء المكحديف السيما كري الدكل  التي عاش في كنفها ككانت عمى أعدا شديدنا تحامالن 

ذكػر عػف  كمف رذا المنطمػؽ  -كما سبؽ ذكرا  –مع مسئكليها  ي تربطه عالقات كد
أبي الحسف عمي بف يكسؼ بػف تاشػفيف فػي بدايػ  حكمػه مثنينػا عميػه :" كقػاـ بػأمرا 

، كتمقػػب بمقػػب أبيػػه أميػػر المسػػمميف،  ي بػػف يكسػػؼ بػػف تاشػػفيفمػػف بعػػدا ابنػػه عمػػ
خافػ  العػدك،   كسمى أصحابه المرابطيف، فجػرل عمػى سػنف أبيػه فػي إيثػار الجهػاد كام

، بعيػدنا عػف الظمػـ؛  ، جيد الطكي  ، نزيه الػنفس ككاف حسف السيرة ، كحماي  البالد
 ،يعد فػي الممػكؾ كالمتغمبػيف كاف إلى أف ييعىد في الزراد كالمتبتميف  أقرب منه إلى أف

كاشتد إيثارا ألرؿ الفقه كالديف، ككػاف ال يقطػع أمػرنا فػي جميػع مممكتػه دكف مشػاكرة 
الفقهاء؛ فكاف إذا كلى أحدنا مػف ق ػاته كػاف فيمػا يعهػد إليػه أال يقطػع أمػرنا كال يبػت 

 فبمػ  الفقهػاء ،حككم  في صغير مف األمكر كال كبير إال بمح ر أربع  مػف الفقهػاء
في أيامه مبمغنا عظيمنا لـ يبمغكا مثمه في الصدر األكؿ مف فت  األندلس.
 (ِ) 

تحػدث عػف أحػكاؿ األنػدلس فػي فانتقػدا عنػدما المراكشي عبد الكاحد ثـ عاد 
كاختمػت حػاؿ أميػر المسػمميف " عهد أبي الحسف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف قائالن : 

نىػاكر كثيػرة،  بعد الخمسمائ  اختالالن شديدنا -رحمه اهلل- ؛ كذلػؾ  فظهرت في بالدا مى
؛ كانتهػػكا فػػي ذلػػؾ إلػػى  ، كدعػػكارـ االسػػتبداد السػػتيالء أكػػابر المػػرابطيف عمػػى الػػبالد

؛ فصار كؿ منهـ يصرح بأنه خير مف عميًّ أمير المسػمميف، كأحػؽ بػاألمر  التصري 

                                           

 اإلشػارة سػبؽ كقػد ، ّْٖ ص  المغػرب أخبػار تمخػيص فػي المعجػب : المراكشػي الكاحػد عبد (ُ)
 النقد. في لمشعر المراكشي الكاحد عبد استخداـ عف الحديث عند ذلؾ إلى

  .ُِْ ص  نفسه المصدر (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

َُّٗ 

 منه كاسػتكلى النسػاء عمػى األحػكاؿ، كأسػندت إلػيهف األمػكر، كصػارت كػؿ امػرأة مػف
أكابر لمتكن  كمسكف  مشػتمم  عمػى كػؿ مفسػد كشػرير كقػاطع سػبيؿ كصػاحب خمػر 
كماخكر ؛ كأمير المسمميف في ذلؾ كمه يتزيد تغافمه، كيقكل  عفه؛ كقنع باسـ إمرة 
المسمميف، كبما يرفع إليه مف الخراج؛ كعكؼ عمى العبادة كالتبتؿ؛ فكػاف يقػـك الميػؿ 

أمػكر الرعيػ  غايػ  اإلرمػاؿ؛ فاختػؿ لػذلؾ  كيصػـك النهػار، مشػتهرنا عػف ذلػؾ؛ كأرمػؿ
عميه كثير مف بالد األندلس، ككادت تعكد إلى حالها األكؿ، ال سيما منذ قامت دعكة 

 .(ُ)ابف تكمرت بالسُّكس"
كقد ذكر أحد الباحثيف :" أف رذا االدعاءات كاالتهامات لـ ترد إال فػي كتػاب 

ط المكحدم ، فال يخفى ما لهذا المعجب ، كعبد الكاحد المراكشي نشأ كخدـ في البال
االتهامػػات مػػف أغػػراض دعائيػػ  لصػػال  المكحػػديف ، كالػػذم أثػػار ذلػػؾ االتهػػاـ رػػك 

 .(ِ)مؤسس دعكتهـ " 
ف ػالمراكشػي عنػد حديثػه عػف الحػرب بيػعبد الكاحػد كيؤيد رذا الرأم ما ذكرا 

كلمػا  المرابطيف كالمكحديف ، كاألسمكب الدعائي الذم أطمقه ابف تكمرت حيث ذكر :"
ػا مػف المصػامدة جمهػـ مػف أرػؿ تينمػؿ ُٕٓكانت سن   مػع مػف   جهز جيشنػا عظيمن

: اقصػدكا رػؤالء المػارقيف المبػدليف الػذيف  ، كقػاؿ لهػـ ان اؼ إليهـ مف أرؿ سكس
حيػاء المعػػركؼ تسػمكا بػػالمرابطيف زالػػ  البػػدع ، فػػادعكرـ إلػى إماتػػ  المنكػػر، كام ،  ، كام

، لهػـ مػا لكػـ كعمػيهـ  فإف أجابككـ فهػـ إخػكانكـ ؛ كاإلقرار باإلماـ المهدم المعصـك
ف لـ يفعمكا فقاتمكرـ، فقد أباحت لكـ السػن  قتػالهـ  كأم ػر عمػى الجػيش  ما عميكـ، كام

                                           

  .ُِْ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي لكاحدا عبد (ُ)
  .ِٖ ص المكحديف كمستهؿ المرابطيف نهاي  في األندلس : دندش المطيؼ عبد عصمت (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُُّٗ 

فاستحؽ عبد المؤمف مف  ، عبد المؤمف بف عمي، كقاؿ: أنتـ المؤمنكف كرذا أميركـ
 (ُ)يكمئذ اسـ إمرة المؤمنيف"

اكشػي أراد أف يكجػد ذريعػ  تؤيػد مػا قػاـ بػه كيمكف القكؿ أف عبد الكاحػد المر 
 د المرابطيف ، لدرج  أنه بال  في التعصب لمحمد بف تكمرت حتى شبه المكحدكف 

ي ػرب النػاس  -ممػف أثػؽ بػه -أفعاله بأفعاؿ الصحاب  حيث ذكر:" أخبرني مف رآا 
كلقػػد ،  كعيسيػػب النخػػؿ ، متشػػبهنا فػػي ذلػػؾ بالصػػحاب  عمػػى الخمػػر باألكمػػاـ كالنعػػاؿ

، فقػاؿ رجػؿ مػف كجػكا  ، فػأمر بحػدا خبرني بعض مف شهدا كقد أيتي برجؿ سػكرافأ
: لػك شػددنا عميػه حتػى يخبرنػا مػف أيػف شػربها  أصحابه يسػمى يكسػؼ بػف سػميماف

ثػـ أعػاد عميػه الحػديث، فػػأعرض  ، لنحسػـ  رػذا العمػ  مػف أصػمها..! فػػأعرض عنػه
شػربتها فػي دار يكسػؼ بػف  : : أرأيػت لػك قػاؿ لنػا عنه. فمما كاف في الثالث  قػاؿ لػه

، ما نحف صانعكف؟ فاستحيا الرجؿ كسكت، ثـ كشؼ عمى األمر، فإذا عبيد  سميماف
ػا، إلػى أشػياء كػاف  ذلؾ الرجؿ سقكا ، فكاف رذا مف جمم  ما زادرػـ بػه فتنػ  كتعظيمن

يخبػػر بهػػا فتقػػع كمػػا يخبػػر ، كلػػـ يػػزؿ كػػذلؾ كأحكالػػه صػػالح ، كأصػػحابه ظػػارركف، 
، إلػػى أف تػػكفي ابػػف  ، كانتقػػاض دكلػػتهـ يتزي ػػد المػػذككريف تختػػؿكأحػػكاؿ المػػرابطيف 

بعػد أف أسػس األمػكر كأحكػـ التػدبير كرسػـ  ِْٓتكمرت المػذككر فػي شػهكر سػن  
 .(ِ)لهـ ما رـ فاعمكا "
حيػث دكلػ  المكحػديف  حػد المراكشػي فػي الثنػاء عمػى أمػراءعبد الكا كقد بال 

، نزيػه  مف فػي نفسػه سىػًرم  الهمػ ذكر عف عبد المؤمف بف عمػي :" ككػاف عبػد المػؤ 
ًرثهػػا كػػابرنا عػػف كػػابر، كال ير ػػى إال بمعػػالي  ، شػػديد الممككيػػ  الػػنفس ، كأنػػه كػػاف كى

                                           

  .َِٔ ، ِٗٓ  ص  المغرب أخبار تمخيص في المعجب : المراكشي الكاحد عبد (ُ)
  .ِِٔ ، ُِٔ ص  نفسه المصدر (ِ)



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

ُِّٗ 

ء دكلػ  المكحػديف خمفػا كبال  في الثنػاء كالمػدح لجميػع، كما أثنى كثيرنا  (ُ) " األمكر
 .(ِ) الذيف تناكلهـ في كتابه

 بػػف عمػػي  د بػػف عبػػد المػػؤمفمحمػػعبػػد الكاحػػد المراكشػػي  نقػػدفقػػد  كمػػع ذلػػؾ
فػي حياتػه إلػى " كػاف قػد عهػد  :حيث ذكر في كالي  الخميفػ  عبػد المػؤمف بػف عمػي 

؛ فػأبى تمػاـ رػذا األمػر  ، ككتب ببيعته إلػى الػبالد ، كبايعه الناس أكبر أكالدا محمد
لمحمد رذا ما كاف عميه مف أمكر ال تصم  معها الخالف ، مف إدمػاف شػرب الخمػر، 

ػٍربه  ، ، كجػبف الػنفس ، ككثرة الطيش رأمكاختالؿ ال كيقػاؿ: إنػه مػع رػذا كػاف بػه  ى
ذاـ ، ا ػطرب أمػر محمػد رػذا كاٍختيمػؼ  كلما مات عبد المؤمف،  ، فاهلل أعمـ مف الجي

ػا، كاتفقػكا عمػى  عميه اختالفنػا كثيػرنا ؛ فكانػت كاليتػه إلػى أف خمػع خمسػ  كأربعػيف يكمن
مػع مػا قػدمنا مػف  -ذم سػعى فػي خمعػه ككػاف الػ ، خمعه في شعباف مف رذا السن 

 .(ّ)كعمر"،  أخكاا يكسؼ -استحقاقه لذلؾ
كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف رذا النقد لشخصي  محمد بف عبد المؤمف الذم تػـ 
                   عزلػػػه كلػػػـ يتقمػػػد الخالفػػػػ  إال مػػػدة يسػػػيرة لسػػػكء سػػػػيرة يعرفهػػػا الجميػػػع ال يعفػػػػي 

 صب كالمجامم  لدكل  المكحديف.عبد الكاحد المراكشي مف طابع التع
 

                                           

  .ِِٔ ، ُِٔ  ص  نفسه المصدر (ُ)
  .ُّْ ، ُِْ ، ّٕٖ ،  ّٖٔ ، ّّٕ ، ّّٔ ، َُّ ، َّٗ  ص  نفسه المصدر (ِ)
  .َّٕ ، َّٔ  ص نفسه المصدر (ّ)
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 اخلامتلح
           مف رذا الدراس  أف أميط المثاـ  -بحمد اهلل  -يجدر بي بعد أف انتهيت  

 أبرزرا البحث كري باختصار : عف النتائج التي
ا مف ال كء عمى :  أّالً  عبػد الكاحػد الجكانب المختمف  مف حيػاة  ألقى البحث بصيصن

كاسػػمه  ،بدايػػ  مػػف العصػػر الػػذم عػػاش فيػػه  -م ػػ  ااة الغتمػػؾ الحيػػ - المراكشػػي
  .، كعالقاته ، كرحالته ، كمؤلفاته ، ككفاته كنشأته ،كنسبه ككنيته 

لللا
ً
كمػػػنهج عبػػػد الكاحػػػد : أبػػػرز البحػػػث سػػػبب تػػػأليؼ الكتػػػاب كخطتػػػه العامػػػ  ،  شاً٘

المراكشي في العرض التاريخي حيث أثبػت البحػث أنػه اتبػع المػنهج المك ػكعي فػي 
 .كالمعاصررض التاريخي ، كما اتبع صكرة التاريم المحمي الع

للا
ً
المعجػػب  ألػػؼ عبػػد الكاحػػد المراكشػػي كرػػك األديػػب البػػارع : أثبػػت البحػػث أف  شالص

السػػجع كالمحسػػنات المفظيػػ   كسػػرد تػػاريخي رصػػيف ، مػػع اسػػتخدامهبأسػمكب كا ػػ  
 ،عصػػرا كمػػا أنػػه اسػػتخدـ مصػػطمحات  ، بشػػكؿ قميػػؿ بمػػا ال يخػػؿ بالسػػرد التػػاريخي 

كما  مف  مف األحداث التاريخي  ، النبكم الشريؼ اآليات القرآني  كالحديث كأكرد 
 .كالرسائؿ األدبي كتابه العديد مف األبيات الشعري  

ا
ً
أكرد مختمػؼ أنػكاع الحػكادث التاريخيػ  عبد الكاحد المراكشي : أثبت البحث أف  راتؼ

 ،كالدينيػ  لثقافي  كالفكري  كالعمرانيػ  كاكاالقتصادي  السياسي  كاإلداري  كاالجتماعي  
، كمػا  ػـ كتابػه النصػيب األكبػر مػف كتابػه كالفكري  كلكنه أكلى الحكادث السياسي  

، كأك ػ  البحػث أنػكاع التػراجـ كالعناصػر التػي  تراجـ أنكاع مختمف  مف الشخصػيات
 استخدمها لكؿ نكع . 

للا
ً
عبػػد الكاحػػد اعتمػػد عميهػػا  : أبػػرز البحػػث األنػػكاع المختمفػػ  لممػػكارد التػػي خاهس

 ،المشػػاردة كالمشػػارك  المؤلفػػات السػػابق  كالرسػػائؿ ، كالخطػػكط ، ك كرػػي  المراكشػػي
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 . كما أبرز البحث منهجه في النقؿ عف تمؾ المكاردكالسماع 

للا
ً
اعتنػػى بالنقػػد التػػاريخي عبػػد الكاحػػد المراكشػػي : أثبػػت البحػػث أف  سادس

 ،أكردرػا فػي معػرض األحػداث التػي  ترجـ لها ككػذلؾكمارسه عمى الشخصيات التي 
ػؿ البحػث ،كما مارسه عمى األحداث التاريخي  نفسها  العناصػر التػي شػممت  كما فص 

الشخصػػيات ، ككػػذلؾ نكعيػػ  األحكػػاـ كالتقػػاكيـ التػػي أصػػدررا األحكػػاـ كالتقػػاكيـ عمػػى 
ه اسػتخدـ األبيػات الشػعري  فػي النقػد كما أثبت البحػث أنػ ، عمى الحكادث التاريخي  

صدار األحكاـ عمى الشخصيات كالحػكادث ، كمػا أثبػت البحػث تعصػبه لممكحػديف ، ام ك 
 كتحاممه عمى خصكمهـ.

 .رذا كباهلل التكفيؽ
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 ادلصادر ّادلزاظغ
 ادرللأّاًل : ادلص
  ـ( ُِٖٔرػ /ٖٓٔابف األبار )محمد بف عبد اهلل الق اعي ت 

 ـ ُٖٓٗالقػػاررة  –عػػارؼ ، تحقيػػؽ/ حسػػيف مػػؤنس ، دار الم " الحمػػ  السػػيراء"  .ُ
 .ِجػ 
  (ـُُِٖ/رػ ٖٕٓ تابف بشككاؿ )خمؼ بف عبد الممؾ 

 " كعممائهـ كمحدثيهـ كفقهائهـ كأدبائهـ الصم  في تاريم أئم  األندلس" .ِ
 ـ ، جزآف. ََُِتكنس  –تحقيؽ/ بشار عكاد معركؼ ، دار الغرب اإلسالمي 

  (ـََُٕ/رػّْٔ تأحمد بف عمي بف ثابت )البغدادم 
تحقيػػؽ / مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا   دار    "يم بغػػداد أك مدينػػ  السػػالـتػػار "  .ّ

 .ٗرػ  جػ  ُُْٕ ُبيركت ط  –الكتب العممي  
 ـ(ُْْٖرػ/ِٖٓت أحمد بف عمي بف محمد العسقالني ) ابف حجر 

 –اعتنػػاء / عبػد الفتػػاح أبػػك غػدة  ، دار البشػػائر اإلسػػالمي   " لسػاف الميػػزاف"  .ْ
 .ُـ  جػ ََِِبيركت 

 (ـَُٓٗ/رػْٖٖ ت  )محمد بف فتكح بف عبد اهلل الحميدم 
 –الػػدار المصػػري  لمتػػأليؼ كالنشػػر   "جػػذكة المقتػػبس مػػف ذكػػر كالة األنػػدلس" .ٓ

 . ـُٔٔٗالقاررة 
  ـ(َُْٔق/  َٖٖابف خمدكف ) عبد الرحمف بف خمدكف ت 
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ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريم العػرب كالبربػر كمػف عاصػررـ مػف ذكم الشػأف " .ٔ
،  ػػبط كفهرسػػ  / خميػػؿ شػػحادة  دار   "ؼ بتػػاريم ابػػف خمػػدكفالمعػػرك  األكبػػر
 . ٔـ ، جػ َََِبيركت  -الفكر
  (ـُِِٖ/رػُٖٔ ت ابف خمكاف) أحمد بف محمد بف إبراريـ 

كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف ، تحقيػػؽ/ إحسػػاف عبػػاس ، دار صػػادر  .ٕ
 .ٕ،  ٓ،  ّـ  جػ ُْٗٗبيركت  

 ( ـُّْٕ/رػْٖٕ ت محمد بف أحمد بف قىاٍيمازالذربي) 
رم  ػالـ تدمػػتاريم اإلسالـ ككفيات المشارير كاألعالـ ، تحقيؽ / عمر عبد السػ .ٖ

،  ِٗ،  ُّ،  ُِ،  ُُ،  َُ ، ٖجػ ـ ُّٗٗبيركت  –دار الكتاب العربي 
ّّ  ،ّٔ  ،ّٖ  ،َْ  ،ِْ  ،ّْ. 

مجمكع  مف المحققيف بإشراؼ شعيب األرنػاؤكط / تحقيؽ، سير أعالـ النبالء  .ٗ
 .َِ،  ُٖ ، ُٕ،  ٖ ـ جػُٖٓٗبيركت  –الرسال  مؤسس  

 (ـُّٗٔ/رػ ُٕٕ ت  عمي بف عبد الكافي عبد الكراب بف) السبكي 
طبقات الشافعي  الكبرل ، تحقيؽ /عبد الفتاح محمد الحمك كآخػر ، دار إحيػاء  .َُ

 .ٔـ جػ ُٗٔٗالقاررة  –الكتب العربي  
  (ـُِّٔرػ/ْٕٔالصفدم ) صالح الديف خميؿ بف أيبؾ ت 
 -، دار إحياء التراث كآخر أحمد األرناؤكط  / تحقيؽ  "الكافي بالكفيات"  .ُُ

 .ّ،  ُ، جػ  ـَََِبيركت  
  (ـُِْٗ/رػْٕٔت  عبد الكاحد المراكشي ) عبد الكاحد بف عمي 
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تحقيػػؽ / محمػػد سػػعيد العريػػاف  "  المعجػػب فػػي تمخػػيص أخبػػار المغػػرب"  .ُِ
 ـُّٔٗي  المتحدة المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمي  بالجمهكري  العرب

 ( ُُٗٗرػ/ٓٗٓت بف محمد محمد ابف عذارم المراكشي)ـ 
قسػػـ المكحػػديف ، تحقيػػؽ/  "البيػػاف المغػػرب فػػي أخبػػار األنػػدلس كالمغػػرب " .ُّ

لبنػػاف  –محمػػد إبػػراريـ الكتػػاني كآخػػريف ، دار الغػػرب اإلسػػالمي ، بيػػركت 

 .ـُٖٓٗ
 (ـُٖٕٔرػ/ َُٖٗ) عبد الحي بف العماد ت  ابف العماد الحنبمي 

تحقيؽ / محمكد األرناؤكط ، دار ابف  ف ذرب" شذرات الذرب في أخبار م"  .ُْ
 .ٕ ،  ٔ،  ٓـ جػُُٗٗكثير دمشؽ ، بيركت  

  (ـْٕٖ/رػُِٔ تمسمـ النيسابكرم )مسمـ بف الحجاج 

المسػػند الصػػحي  المختصػػر بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى ) "صػػحي  مسػػمـ" .ُٓ
فػؤاد عبػد البػاقي ، دار تحقيػؽ / محمػد  (رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ 

 .ّت( جػ -بيركت ) د –إحياء التراث العربي 
  ـ(ُُُّرػ/ُُٕابف منظكر) محمد بف مكـر بف عمي ت 

 ،  ٕ،  ٔ،  ِـ ، جػ ُّٗٗركت ػبي -دار صادر     " اف العربػلس"  .ُٔ

 (ـُِِٗق/ِٔٔ)ياقكت بف عبد اهلل الركمي ت  الحمكم ياقكت 
لػػػى معرفػػ  األديػػب( تحقيػػؽ / إحسػػػاف ) إرشػػاد األريػػب إ " معجػػـ األدبػػاء"  .ُٕ

 .ٔـ جػ ُّٗٗبيركت  –عباس ، دار الغرب اإلسالمي 
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 .ٔ،  ٓ،  ْ،  ِ، ُجػ  ـ ُٓٗٗبيركت  –ادر ػدار ص  " دافػـ البمػمعج"  .ُٖ
ا : ادلزاظغ الؼزت٘ح ّادلؼزتح

ً
 شاً٘

 بالنثيا جنثالث آنخؿ  
 الدينيػ   الثقافػ مكتبػ  ، مػؤنس حسػيف / ترجم   "ياألندلس الفكر تاريم "  .ُٗ

  . ـُٓٓٗ  القاررة –
 أحمد مختار العبادم 

 ت( -)د بيركت – العربي  النه   دار  " كاألندلس المغرب تاريم في "  .َِ
  إسماعيؿ باشا البغدادم 

طبػػع بعنايػػ  ككالػػ   " رديػػ  العػػارفيف كأسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف " .ُِ
ادت طبعػػه ، أعػػ ـُُٓٗالمعػػارؼ الجميمػػ  فػػي مطبعتهػػا البهيػػ  اسػػتانبكؿ 

 .ُ، جػ بيركت  - دار إحياء التراث العربي  باألكفست:
  أندريا مكركا 

ترجمػػ  كتقػػديـ كتعميػػؽ / أحمػػد دركيػػش ، " فػػف التػػراجـ كالسػػير الذاتيػػ  "  .ِِ
 .ـُٗٗٗالقاررة   –المجمس األعمى لمثقاف  

  دكتكر(أنكر محمكد زناتي( 

ف لمنشر كالتكزيع دار زررا " معجـ مصطمحات التاريم كالح ارة اإلسالمي  " .ِّ
 .ـََُِاألردف   –عماف 

   حاجي خميف 
تصػػكير دار إحيػػاء التػػراث  " كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف "  .ِْ

 .ِـ جػ ُُْٗبغداد  –بيركت عف طبع  دار المثنى  -العربي 
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  دكتكر(حسيف مؤنس( 
 .ـَََِ القاررة –دار الرشاد  " معالـ تاريم المغرب كاألندلس"   .ِٓ

  الزركمي خير الديف 
  . ْجػ   ـ ََِِبيركت  – دار العمـ لممالييف " األعالـ "  .ِٔ

  زامباكر 
زكػي  ترجمػ  /  "معجـ األنسػاب كاألسػرات الحاكمػ  فػي التػاريم اإلسػالمي"  .ِٕ

 .ـ َُٖٗلبناف  –بيركت  –محمد حسف كآخركف ، دار الرائد العربي 
  دكتكر(السيد عبد العزيز سالـ( 

  ـ.ُٖٔٗ القاررة - دار النه   العربي  " ف العرب كالتاريم كالمؤرخ"  .ِٖ
مؤسس  شباب  " منارج البحث في التاريم اإلسالمي كاآلثار اإلسالمي  "  .ِٗ

 ـ.ََُِ اإلسكندري  -الجامع  
  شاكر مصطفى 

 . ّجػ ـ َُٗٗبيركت  -دار العمـ لممالييف " التاريم العربي كالمؤرخكف"  .َّ
 دكتكر(شكقي  يؼ ( 

 .ـُٕٖٗالقاررة  –المعارؼ دار  "الترجم  الشخصي  "   .ُّ
   عباس أرحيم 
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المطبعػ  كالكر اقػ   "  مقدم  الكتاب فػي التػراث اإلسػالمي كرػاجس اإلبػداع"  .ِّ
 ـ.ََِّمراكش  –الكطني  

 )عصمت عبد المطيؼ دندش) دكتكرة 
  "األندلس في نهاي  المػرابطيف كمسػتهؿ المكحػديف عصػر الطكائػؼ الثػاني"  .ّّ

 .ـ ُٖٖٗبيركت  -الغرب اإلسالمي  دار
 )عمي محمد الصالبي ) دكتكر 

 األردف - عماف لمطباع  كالنشر كالتكزيع ، دار البيارؽ "دكل  المكحديف "  .ّْ
 .ـُٖٗٗ

   عمر ر ا كحال 
 –) تػػراجـ مصػػنفي الكتػػب العربيػػ (  ، مؤسسػػ  الرسػػال   "معجػػـ المػػؤلفيف"  .ّٓ

 .ِـ جػ  ُّٗٗبيركت  
  فرانز ركزنثاؿ 

جمػػ  / صػػال  أحمػػد العمػػي ، مؤسسػػ  تر  "عمػػـ التػػاريم عنػػد المسػػمميف "  .ّٔ
 .ـُّٖٗبيركت   –الرسال  

  محمد أحمد درماف 
 -دار الفكػػػر المعاصػػػر  "فػػػاظ التاريخيػػػ  فػػػي العصػػػر المممػػػككيمعجػػػـ األل" .ّٕ

 .ـَُٗٗبيركت 
  محمد عبد اهلل عناف 



 

  

 

 
 د/ حمادة مصطفى إسماعيؿ سيد   الكاحد المراكشي كمنهجه التاريخي في كتابه المعجب في تمخيص أخبار المغرب عبد  

 

َُِّ 

)عصػػػر المػػػرابطيف كالمكحػػػديف فػػػي المغػػػرب  "دكلػػػ  اإلسػػػالـ فػػػي األنػػػدلس" .ّٖ
ػػرابطيف كبدىايػػ  الٌدكلػػ  المكٌحديػػ كاألنػػدلس القٍسػػـ األكؿ عٍصػػر  القٍسػػـ  ، المي

ديف كانهيار األندلٍس الكبرل ( ، مكتب  الخانجي ، القاررة الثانى عٍصر المكحِّ
 . ْ ، ّجػ رػ  ُُُْ

  محمد المنكني 
 ـ. ُٖٗٗالمغرب  -الدار البي اء –دار تكبقاؿ لمنشر  "ح ارة المكحديف" .ّٗ

 )يحيى شامي )دكتكر 
 .ـُّٗٗبيركت  –دار الفكر العربي  " ي  كاإلسالمي مكسكع  المدف العرب" .َْ

ا: ادلزاظغ الظٌث٘ح
ً
 شالص
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