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يف تطورت الكتابة التارخيية عند العرب منذ القرن اهلجري األول، فبعدما متيزت 

سطوري لشخصيات أيام العرب يف اجلاهلية، هية املليئة باخلرافة والتصور األبالرواية الشفبدايتها 

، ي والروايةو  بالرا يف السند واملنت ويهتمونضحى املهتمون ا ميحصونأ و ،أصبحت أكثر دقة

       .ا بعلم احلديث، فدخل علم التاريخ مرحلة مهمةتأثرً 

نقلة نوعية حنو الدقة مع االهتمام باستعمال بعد ذلك عرفت الكتابة التارخيية 

الوثيقة، فقد كان الكالم قبل ذلك عن املواثيق واالتفاقات االدارية والدبلوماسية يف حاليت 

داً ختتلف حول مضمونه الروايات واآلراء، لكن استعمال الوثيقة  جمر  نظرياً السلم واحلرب حديثاً 

  .ة أكثر ورفع عنها اللبس وجنبها االختالفح تفاصيل هذه االتفاقات جعلها واضاليت تتضمن

 الوثيقة االدارية يف تدعيمه لصحة األخبار يستعملم القلقشندي من أهم يعترب

جه التارخيي، وقد ساعده على ذلك تقلده اليت ينقلها، فقد كان ذلك من أهم ما ميز منه

للعديد من الوظائف اإلدارية اليت مسحت له أن يطلع ويستعمل الوثائق الرمسية سواء األرشيفية 

  .القدمية أو اليت أشرف على تدوينها هو شخصياً 

لقد كانت مرحلة املوسوعات الكربى من أهم مراحل تطور علم التاريخ، رغم أن 

خمة مل تكن تارخيية خالصة، وإمنا كانت مزجيًا بني عدة علوم ويف جماالت هذه املؤلفات الض

خمتلفة منها اجلغرافيا واألدب والنظم السياسية واالقتصادية والعمران واخلطط؛ ورغم كل هذا 

التنوع يف املادة إال أا أخذت الطابع التارخيي على األقل من حيث الطرح وشكل تقدمي املادة، 

واضح من خالل هذه املوسوعات استعمال املنهج التارخيي للوصول إىل فقد برز بشكل 

  .األهداف املسطرة واملوضوعة هلا

برز القلقشندي من بني أهم أصحاب هذه املوسوعات من خالل مؤلفه الضخم 

، فقد كان اهلدف من تأليفه لكتابه هو تقدمي نصائحه لكل "صبح األعشى يف صناعة اإلنشا"
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الكتابة الديوانية، فخاض يف كل العلوم اليت حيتاج هلا هذا النوع من الوظائف، العاملني يف جمال 

  .وكل املعلومات اليت جيب أن يعرفها من أجل أن يقوم بعمله على أحسن ما يرام

"  صبح األعشى"اهتم املؤرخون كثريا  بدراسة تراث القلقشندي من خالل كتابه 

  .   ة اليت عاجلت املرحلة اليت عايشها أو اليت سبقتهواعتربوه كتابا غنيا باملعلومات التارخيي

ألف القلقشندي عدة كتب يف علوم خمتلفة، ومنها التاريخ واألنساب واألدب، 

صبح "إال أن معظم الباحثني الذين اهتموا مبؤلفات القلقشندي وتراثه انصرفوا إىل دراسة كتايب 

وأمهلوا باقي "  األرب يف معرفة أنساب العرباية"املذكور سابقاً و" عشى يف صناعة اإلنشااأل

الذي ميكن القول أنه كتابه التارخيي " مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"الكتب ومنها كتاب 

الوحيد، غري أن هذا الكتاب مل يكن له نصيب كبري من الدراسة، رغم ما حيتويه من مادة 

  .علمية تارخيية مهمة ونادرة يف بعض األحيان

من الكتب القالئل اليت أُلفت يف " مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"إن كتاب 

موضوع اخلالفة اإلسالمية وتطورها، فتطرق إىل أهم األحداث اليت عرفها التاريخ اإلسالمي 

 وطرح من خالل ذلك اشكالية إىل الفرتة اليت عاشها، �واملرتبطة خبطة اخلالفة منذ زمن النيب 

ء النظم االسالمية وهي إشكالية شرعية اخلالفة، وقد عاجل القلقشندي مهمة لطاملا شغلت علما

هذه القضية من اجلانب التارخيي، من خالل سرده ألحداث تطور اخلالفة، ممهدا هلا يف اجلزء 

األول بذكره مفهوم اخلالفة، شروطها وكيفية انعقاد البيعة، وقد حرص يف كل ذلك على املزج 

  . اث التاريخ اإلسالميبني السياسة الشرعية وأحد

تعترب اخلالفة اإلسالمية من املواضيع اليت أثارت اهتمام الفقهاء واملؤرخني منذ 

 م على مسائل تتعلقا، لكن العصور املتقدمة من التاريخ اإلسالمي، وكثرياً ما احتوت مؤلفا

  .القليل منهم من أفردها بتأليف
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يب الذي عرف به كموظف يف ديوان لقد حاول القلقشندي املزج بني أسلوبه األد

اإلنشاء، وأسلوبه التارخيي الذي امتاز حبسه النقدي، فكان مطالبا من أجل الربهنة على 

 اليت يطرحها إىل املزج بني أسلوب أديب مقنع وحادثة تارخيية مناسبة والواجب اإلملام رفكااأل

  . بني االثنني

توضيح اجلانب غري املدروس من  وحنن إذ خنتار هذا املوضوع فذلك رغبة منا يف 

  ".مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"كتابات القلقشندي وهو منهجية الكتابة التارخيية يف كتابه 

ختيار املوضوع إالبحث يعيدنا إىل احلديث عن سبب إن احلديث عن هدف 

ة يف مآثر اإلناف"ذلك أن موضوع منهجية الكتاب التارخيية عند القلقشندي من خالل كتابه 

يتطلب دراسة معمقة ملا هو وراء املعلومة التارخيية وكيف سيقت وملاذا أوردت يف " معامل اخلالفة

  .املكان معني ومل ترد يف غريه

 سبقتنا للتطرق إىل جانب من املوضوع دراسة أخرى من إجناز الطالبة وقد

التأرخيي عند املنهج : من جامعة بغداد، بدراسة بعنوان" ظمياء حممد عباس السامرائي"

 لكن هذه الدراسة تناولت مجيع مؤلفات القلقشندي، ومل ختتص - دراسة حتليلية–القلقشندي 

  ".مآثر اإلنافة"بكتاب 

إن اهلدف من دراستنا هو معرفة منهج القلقشندي يف تعامله مع املادة التارخيية 

صبح "ومقارنتها تارة مع كتابه اليت استعملها والطريقة اليت أورد ا أفكاره ومعلوماته التارخيية، 

 لتمييز االختالف بينهما وتارة مع املصادر اليت استعملها الكاتب وتارة أخرى مع "األعشى

     . طرق خمتلف املؤرخني الذين عاجلوا نفس املوضوع

إن طبيعة املوضوع حيدد املناهج الالزمة للبحث، لذلك سنستعمل املنهج 

ليت يوردها القلقشندي يف كتابه وما ورد يف باقي كتب التاريخ التارخيي املقارن بني األحداث ا
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   كل مرحلة من مراحلاإلسالمي، مث نعتمد االستقراء والتحليل لكشف املنهج املستعمل يف

  ".  مآثر اإلنافة"كتاب 

لجأ إىل ف وقام مبجهودات علمية كبرية ،مةاهاستعمل القلقشندي مادة تارخيية 

ى صحة اخلالفة اإلسالمية يف بعض مراحل التاريخ وعدم عدة طرق ومناهج ليستدل عل

 وما املنهج التارخيي ؟صحتها يف مراحل أخرى، فما هي الطرق اليت سلكها بالوصول إىل هدفه

 وهل متيز القلقشندي بأسلوب ؟خمتلف القضايا املطروحة بني يديهالذي اعتمد عليه يف معاجلة 

  ؟ي والنظم اإلسالميةتاريخ االسالمخاص ميزه عن باقي مؤلفي ال

مراحل البحث العديد من املصادر اليت ميكن أن نصنفها خمتلف استعملنا خالل 

  :فاصنثالثة أإىل 

 املصادر املتعلقة بسرية القلقشندي والظروف التارخيية اليت أحاطت به؛: أوهلما

أليب "  العمرإنباء الغمر بأبناء"ها  أمهمنجمموعة من املصادر تناول سريته فقد استعملنا عند 

الضوء الالمع ألهل القرن "، وكتاب )م1448/هـ852: ت(ل أمحد بن حجر العسقالين الفض

 ،)م1497 /هـ902: ت(د بن عبد الرمحن السخاوي لشمس الدين أبو اخلري حمم" التاسع

 بن تغري بردياليوسف مجال الدين أبو احملاسن " املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف"كتاب و 

، وهي ثالث مصادر مهمة يف دراسة سري األعالم، وكان هلا نصيب )م1470/هـ874: ت(

   .هام يف دراسة شخصية القلقشندي وسريته

النجوم الزاهرة "أما املصادر اليت تطرقت إىل أحداث العصر فنذكر منها كتاب 

: ت(تقي الدين املقريزي  أمحد بن علييف ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي، وكتاب 

، وحاولنا املوازنة بني املعلومات املختلفة أحيانا "السلوك ملعرفة دول امللوك) "م1441/هـ845

  .واملتناقضة أحيانا أخرى املتعلقة حبياة القلقشندي
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 مادة القلقشندي واليت استعان ا هو املصادر املستعملة يف حتليل: هما وثاني-

 مصادرهوبني  "مآثر اإلنافة"مادة بني  من خالهلا أيضا يف تأليف كتابه واليت حاولنا أن نقارن

: ت( احلسن علي املاوردي أليب" األحكام السلطانية"األصلية، ونذكر من أمهها كتاب 

، وقد اعتمد عليه القلقشندي يف املراحل األوىل من الكتاب، وذلك يف )م1058/هـ450

/ ه808: ت(لدون ، وكتاب عبد الرمحن بن خ تعريف اخلالفة وشروطها ورسومهاضبط

، الذي بدوره تناول الكثري من األحداث والقضايا اليت "العرب وديوان املبتدأ واخلرب) "م1406

تطرق إليها القلقشندي فيما خيص تطور اخلالفة واألحداث املتعلقة ا؛ أما املادة التارخيية اليت 

لفداء عماد الدين يب األ" املختصر يف تاريخ البشر"وظفها الكاتب فقد نقلها من كتاب 

؛ ويف حديث القلقشندي عن تاريخ اخللفاء )م1331 /هـ732: ت(إمساعيل صاحب محاة 

يف كتابه ) م1063/ه456: ت(وذكر نوادرهم استعان القلقشندي بابن حزم األندلسي 

وقد كان التنوع الذي متيزت به املصادر خادما للموضوع ، "نقط العروس يف تواريخ اخللفاء"

  . فقد اعتمد الكاتب يف كل مرحلة من الكتاب على مصدر معني

د وق" مآثر اإلنافة"كتب القلقشندي اليت اشرتكت يف مادا بكتاب : ا ثالثه-

وهو موسوعة القلقشندي وكتابه الذي " عشى يف صناعة اإلنشاصبح األ: "استعملنا كتابني ومها

اشتهر به، وقد استفدنا من خالله على الكثري من األمور أمهها تناوله هو أيضاً خلطة اخلالفة يف 

واستعماله للكثري من الوثائق والنصوص اليت تكررت يف كال الكتابني، وقد  أحد أجزاء الكتاب، 

فُيحيل القارئ " مآثر اإلنافة"يتفادى تكرار النصوص واملواثيق يف كتابه أحيانا كان القلقشندي 

فقد كان " اية األرب يف معرفة أنساب العرب"؛ أما كتاب "صبح األعشى"إىل كتابه 

ر على ذكر أنساب بعض اخللفاء، أو الشخصيات اليت ورد ذكرها يف استعمالنا له أقل، واقتص

الكتاب، وقد خصصنا يف الفصل الثالث مبحثا خاصا للمقارنة بني كتاب مآثر اإلنافة وباقي  

  . كتب القلقشندي
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نقوم مبجهود شخصي، فكنا نعود لكتاب قد جعلتنا قلة املراجع والدراسات، و 

ة هذا غها والربهنة عليها من خالل مادد باألفكار اليت نصو   كل مرة لالستشها"مآثر اإلنافة"

   . فكان أهم مصدر اعتمدنا عليه، وكيف ال وهو موضوع البحث وجماله التطبيقي،الكتاب

لبحث اعتمدنا عليهما يف ا مهمني كتابني أذكر   إطار حديثنا عن املراجعويف

 للدكتورة ظمياء حممد عباس -ة  دراسة حتليلي–ومها كتاب املنهج التأرخيي عند القلقشندي 

 وهو يف األصل أطروحة دكتوراه نوقشت جبامعة بغداد، وتناولت بالدراسة مجيع السامرائي،

وقد أمهلت نوعا ما باقي كتبه " صبح األعشى"مؤلفات القلقشندي، وركزت أكثر على كتاب 

 واعتمدنا كذلك مثل ما حدث عند معظم املؤرخني الذين تناولوا تراث القلقشندي بالدراسة؛

 ورغم أن  للدكتور حممد كمال الدين عز الدين،"أبو العباس القلقشندي مؤرخاً "على كتاب 

، مثلما خصص جزءاً  لكتاب مآثر اإلنافةهذا الكتاب صغري احلجم إال أنه خصص جزءاً 

  .لكتاب صبح األعشى، لينهي دراسته مبقارنة بني الكتابني

طة املناسبة للبحث،  فقد قسمنا حبثنا إىل  اخلةوقد فرضت االشكالية املطروح

ثالث فصول، سرنا فيها بالتدرج من العام إىل اخلاص، أي بالظروف التارخيية السياسية والثقافية  

 وصف الكتاب من حيث إىل، اليت عايشها القلقشندي واليت سامهت يف صنع شخصيته

  ".مآثر اإلنافة " منهجه يف الكتابة التارخيية يف كتابهالشكل واملضمون، إىل

بدأنا يف الفصل األول بتناول عصر القلقشندي وظروفه السياسية والثقافية 

 ومدى تأثري إحياء سالطني املماليك للخالفة اإلسالمية ونقلها إىل مصر على خمتلف والعلمية،

ااالت خاصة السياسية والعلمية والثقافية؛ مث حتدثنا عن الظروف الصعبة واهلجمات اليت 

  . عرض هلا املشرق اإلسالمي على يد املغول والصليبنيت

عالقة القلقشندي بأحداث عصره، خاصة عند حديثنا عن لقد تطرقنا إىل 

 من خالل الوظائف اليت تقلدها يف خطيت سياسة ومراكز صنع القرار السياسيعالقته بال
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ة اليت قدمها، واليت كانت ة وصحة املعلومة التارخيييم، مما أثر على مادته العلالقضاء واإلنشاء

، على نسب القلقشندي ومراحل تكوينه العلميبعد ذلك مث وقفنا مدعومة بالوثائق اإلدارية؛ 

 إىل الشام ومصر، ومواطن الوضوح ، ورحلته يف طلب العلم،"قلقشندة"منذ كان يف قريته 

ل حياة والغموض يف ذلك، حيث اعتربنا أن املصادر التارخيية أمهلت الكثري من مراح

  .القلقشندي

ه، ومكانتهم أهم شيوخعند احلديث عن التكوين العلمي للقلقشندي ذكرنا 

 وامللكات اليت متيز ا واليت أثرت العلمية يف ذلك العصر، وذلك ملعرفة مستوى حتصيله العلمي،

  ."مآثر اإلنافة"دون شك يف تكوينه الذهين وإنتاجه الفكري، وخاصة يف كتاب 

مؤلفات القلقشندي، ومسامهاته العلمية، وركزنا فيها على قد حتدثنا عن و 

  .املؤلفات اليت أخذت حظا كبرياً من الدراسة، دون أن نغفل بقية املؤلفات

الذي هو موضوع الدراسة، " مآثر اإلنافة"إىل كتاب يف الفصل الثاين مث تطرقنا 

 وسبب ،"آثر اإلنافةم" من حيث الشكل واملضمون، فحددنا تاريخ تأليف كتابه فتعرضنا له

  . تسميته بذلك، وسبب تأليفه، وملن أهدي هذا الكتاب

  وقد فصلنا يف ذلكتقسيم مواضيعه إىل أبواب وفصول،وانتقنا إىل احلديث عن 

مجع املادة وتصنيفها، وكيف كانت طريقة القلقشندي يف كيفية ما حيتويه كٌل منها، و وذكرنا 

د، وتعمده التنوع يف ذلك دون ثباته يف طريقة واحدة،  ومنهجه يف اإلسنا،من املصادرنقل ال

   .من ذلك ذكره ملصادر أو اغفاله لذلك

 الكتاب، ومميزات أسلوبه التارخيي الذي لغة وأسلوبوعرضنا بالوصف مث النقد 

مال إىل األديب يف كثري من األحيان، حني دعته الضرورة لذلك ليستشهد بالنصوص الشعرية، 

لطابع األديب املقنع، مث حتول هذا األسلوب إىل أسلوب رصني ودقيق وخطب سياسية ذات ا

  .مقنع يستعمل الشواهد التارخيية ليوصل القارئ إىل الفكرة اليت يريدها دون ملل وال إطالة
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احملتوى فقد تطرقنا فيه إىل مصادر الكتاب وطبيعة املادة العلمية من حيث أما 

الفة، فقد نال ، أما موضوع الكتاب الذي هو اخلهضيعاليت استعملها املؤلف، مث تصنيف موا

ة س به من االهتمام فقد خصصنا له مبحثا خاصاً، ومسيناه باملادة التارخيية املتعلقأنصيبا ال ب

، وتطرقنا فيه "اخلالفة"خاصة أن موضوع الكتاب هو خطة   "مآثر اإلنافة"باخلالفة يف كتاب 

وقمنا باملقارنة بني املفهوم كما وكذا رسومها وتقاليدها، مفهومها وحكمها وكيفية انعقادها إىل 

طرحه القلقشندي، وبني باقي مؤلفي النظم واإلسالمية خاصة املصادر اليت اعتمد عليها 

   .القلقشندي

أهم مميزات املنهج التارخيي عند القلقشندي يف  إىل الفصل الثالث وتطرقنا يف 

، وطريقة  املعتمدةةأنواع الروايو لمادة التارخيية، ل رضهه وعدراجإطريقة و ، " اإلنافةمآثر"كتابه 

جاء فيه من مادة مع  ، ومقارنة الكتاب مع مااالستشهاد بالقرآن الكرمي وكتب احلديث

، وذلك ملعرفة منهجه يف نقل املعلومة التارخيية، وذلك يت أخذت منه هذه املادةمصادره ال

واألصل املوجود يف املصادر، " مآثر اإلنافة"ب مبقارنة نصوص كاملة بشكليها املوجود يف كتا

  .خاصة اليت ذكرناها عند احلديث عن مصادر الكتاب

 وباقي مؤلفات القلقشندي " اإلنافةمآثر"ونظرًا لوجود عالقة وثيقة بني كتاب 

ة  للتكامل والتناقض بني مؤلفاته واملادة العلميمبحثاجلزء الثاين من ااملبحث فقد خصصنا 

، ونقد طريقة النقل من حيث النقل احلريف، وكذا التصرف فيها، مث االقتصار ينهمااملشرتكة ب

  .على اإلحالة إليها يف حاالت أخرى

استعمل القلقشندي يف تصنيفه ألنواع اخلالفة منهجا مزجيا بني التاريخ والسياسة 

 يستعمل أراء الشرعية، فمن أجل تصنيفه للخالفة املشروعة واخلالفة الباطلة كان ال بد له أن

الفقهاء يف هذه القضية مدعما وجهة نظره بأحداث وشواهد تارخيية؛ وقد فرض علينا هذا 

  .ختصيص مبحث خاص بنقد منهجه التارخيي يف تصنيف اخلالفة، بعد عرض كل صنف
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مميزات ، من حيث النقد التارخييلقد كان لزاما علينا ختصيص مبحث خاص ب

 مث، "مآثر اإلنافة" يف كتاب ه للرواية التارخييةنقدوكيفية االسلوب النقدي عند القلقشندي 

 التارخيية، وهو جمال القلقشندي الذي برع لوثائقل هنقدوبعد ذلك ،  التارخييةلمصادرل هنقد

   .فيه

ومبا أن الكتاب خاص باخلالفة فقد خصصنا مبحثا خاصًا باخلالفة عند 

خالفة باطلة، وكنا خالل كل تلك املراحل القلقشندي  من خالل تصنيفه هلا خبالفة مشروعة و 

  .  نناقش املادة التارخيية اليت طرحها القلقشندي ونقارا مع أصوهلا

وقد واجهتنا خالل إجنازنا للبحث عدة صعوبات كان أمهها ندرة املعلومات اليت 

قول تناولت بالدراسة كتاب مآثر اإلنافة مع وفرا يف احلديث عن صبح األعشى، مما جعلنا ن

   .مبجهود شخصي كبري إلخراج هذه الدراسة يف شكلها املقبول
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 الثامن اهلجري إىلالـسادس من  املشرق اإلسالمي خالل القرون الثالث رفع

رضت بالد والرابع عشر امليالدي وضعا سياسيا وحضاريا خاصاً، فقد تعإىل الثاين عشر من و 

املسلمني حلمالت الصليبيني والتتار، فكان لذلك انعكاسات على خمتلف جوانب احلياة 

  .احلضارية، والسياسية والثقافية

سياسيا كان ظهور دول واختفاء أخرى أهم ما نتج عن ذلك، أما اجتماعيا 

ببية فظهرت طبقات اجتماعية وأجناس بشرية على الساحة أثرت وتأثرت باألحداث بعالقة س

متبادلة، أما ثقافيا فقد أدى الصراع العسكري بني خمتلف الدول اليت ظهرت يف تلك الفرتة إىل 

  . ظهور تنافس حضاري نتج عنه ضة علمية نوعية ومتنوعة مشلت ميادين علمية خمتلفة

  : الظروف السياسية لعصر القلقشندي-1

ثاين عشر والثالث عرفت مرحلة القرون الـسادس والسابع والثامن اهلجري وال

عشر والرابع عشر امليالدي حتوالت تارخيية مهمة على مستوى مصر والشام وتعدت ذلك إىل 

 :العالقات بني الشرق والغرب، وميكن حتديد األحداث الكربى هلذا الفرتة مبا يلي

  : الدولة الفاطمية وقيام الدولة األيوبيةنهاية -أ

  : سقوط الدولة الفاطمية-

/ هــ358(ن يف االنتقال إىل مصر قادمني من بالد املغرب سنة جنح الفاطميو 

، ووطدوا ملكهم ببناء مدينة القاهرة، فأصبحوا منافسًا خطريًا للخالفة العباسية، )م969

واستطاعوا أن يتوسعوا إىل الشام واحلجاز لكنهم مل يستطيعوا أن حيافظوا على هذا التوسع لعدة 

  :أسباب

: ت(لفاطميني أمام قوة وسطوة الوزراء، منذ بدر اجلمايل  تراجع نفوذ اخللفاء ا-

متكن يف أيام املستنصر متكنا عظيما، ودارت األمور على النحو ، الذي )م1121/ه516

: ت(الذي يريد، وبـَُعَد صيُتُه وامتدحته الشعراء، وبعد وفاته قام باألمر من بعده ولده األفضل 
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الذي ) م1164/ ه559: ت(ر الضْرَغاَم  الذي قتل بعده، إىل الوزي1)م1121/ه516

 احلكم قبل أن يبلغوا احللم، نَ وْ ل وَ وكان الكثري من اخللفاء يُـ . استنجد بالصليبني ضد املسلمني

مثلما حدث عند وفاة الفائز خليفة مصر الفاطمي يومئذ إحدى عشرة سنة، وكان مدبر دولته 

 حممد عبد اهللا بن يوسف بن مث قام بعده العاضد آخر خلفائهم، وهو أبو. أبو الغارات

وحدث للظاهر إلعزاز دين اهللا . 2احلافظ، ومل يكن أبوه خليفة، وكان يومئذ قد ناهز االحتالم

  .3الذي كان حتت وصاية عمته

وكان يف : " يصف ابن االثري ذلك بقوله:  تنافس الوزراء وتناحرهم على احلكم-

وضرغام، فلما متكن ضرغام من الوزارة قتل  العادل بن رزيك، وشاور، : هذه السنة ثالثة وزراء

كثريا من األمراء املصريني لتخلوا له البالد من منازع، فضعفت الدولة ذا حىت خرجت البالد 

  .4"عن أيديهم

 التعصب املذهيب الذي كانت عليه الدولة الفاطمية مما جعل اهلوة تكرب بينها -

  .والعبيد يف بناء جيشهاوبني الرعية، وهذا ما جعلها تعتمد على األرمن 

 عجز الدولة الفاطمية على الوقوف يف وجه احلمالت الصليبية مما جعل نور -

  .5يتدخل للعب هذا الدور مكاا) م1174/ه569:ت(الدين حممود 

: ت" (طالئع بن رزيك"مث زادت أحوال الدولة الفاطمية سوءًا مبقتل الوزير 

الذي كان حاكمًا للصعيد، ولكن حاجبه " اورش"وابنه ليحل حمله الوزارة ) م1163/ه558

مث إن الضرغام : "دبر مؤامرة وعزله من الوزارة ليحل حمله فيها،يقول ابن األثري يف ذلك" ضرغام"

                                                

 .148، ص 1986، دار الفكر، 12أبو الفداء إمساعيل بن كثري، البداية والنهاية، ج  - 1
ــه، ج- 2 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .242، ص12 نفسـ
ــــه، ج- 3 ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .10، ص12 نفسـ
، دار 2، ط9 ، جعمر عبد السالم تدمري: ابن األثري، الكامل يف التاريخ، حتقيق أبو احلسن علي حممد عز الدين - 4

 .299، ص1997الكتب العلمية، بريوت، 
ــه،ج- 5 ــ ـــ ـــ ــ ــ  .305، ص 9 نفسـ
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مجع مجوعا كثرية، ونازع شاور يف الوزارة يف شهر رمضان، وظهر أمره، وازم شاور منه إىل 

من " شاور"  وهرب ،1ائة، وصار ضرغام وزيراالشام، على ما نذكره سنة تسع ومخسني ومخسم

حاكم مملكة بيت املقدس املسيحية الفرصة ساحنة ليتخذ من مسألة " أمورى"القاهرة ووجد 

   2).م1163/ه558(اجلزية ذريعة هلجوم يشنه على احلدود املصرية عرب السويس سنة 

ق يف دمش" نور الدين حممود"يتجه حنو بالط " شاور"يف ذلك الوقت كان 

ليطلب محلة يستعيد ا كرسي الوزارة باملقابل يعرتف بسلطان نور الدين على مصر وثلثي 

قال ابن  " أسد الدين شريكوه"؛ وفعال أرسل معه محلة يقودها 3إيرادات ومداخيل بيت املال

وطلب شاور منه عسكرا ليكونوا معه ليفتح م الديار املصرية، وليكون لنور الدين : "كثري

ا، فأرسل معه جيشا عليه أسد الدين شريكوه بن شادى، فلما دخلوا بالد مصر خرج ثلث مغله

 ورافق أسد 4"إليهم اجليش الذين ا فاقتتلوا أشد القتال، فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا

 وكان عمره أنذاك سبع 5"صالح الدين يوسف بن أيوب"الدين شركوه يف محلته ابن أخيه 

سري نور الدين حممود بن زنكي عسكرا كثريا إىل : "ابن األثري ذلك قائالً ، ويذكر 6وعشرون سنة

، وهو مقدم عسكره، وأكرب أمراء "أسد الدين شريكوه بن شاذي"مصر، وجعل عليهم األمري 

  .        7"دولته، وأشجعهم

                                                

 . 299، ص9؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج259، ص12 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج-1
يد علي، االيوبيون واملماليك التاريخ السياسي والعسكري، عني للدراسات والبحوث   قاسم عبده قاسم، علي الس- 2

 .23اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ص 
، 2000 محدي عبد املنعم حممد حسني، دراسات يف تاريخ األيوبيني واملماليك، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، - 3

 .10ص
 .248، ص12 ابن كثري، البداية والنهاية، ج- 4
على مقربة من " دوين" حتدثت مصادر تاريخ الدولة األيوبية على أن أسرة صالح الدين أسرة كردية من بلدة - 5

 . 7محدي حسني، املرجع السابق، ص. أذربدجان، وقد رحل أبوه جنم الدين رفقة أخيه أسد الدين وقصدا العراق
 .24 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 6
 .305، 9؛ ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج247، ص12 الكثري، البداية والنهاية،ج ابن- 7
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إىل طلب العون من الصليبني بعد أن بلغه نبأ االتفاق بني " ضرغام"سارع فيه 

، وهكذا انتقل الصراع االسالمي الصلييب من الشام إىل مصر، 1" الدين حممودنور"و" شاور"

وكان هذا الصراع مبثابة املدرسة اليت دخلها صالح الدين ليتكون عسكرياً، وكانت هذه النقلة 

أكرب من جمرد نقلة جغرافية، فقد كانت مبثابة تطور جديد يف املفاهيم السياسية، وأدرك الطرفان 

        2.يطرة على مصر يف حسم الصراع العسكريأمهية الس

غري أن احلملة اليت قام ا الطرفان السين املسلم واملسيحي الصلييب باءت 

م إىل ذي 1164/ه559بالفشل بعد أن دامت ثالث أشهر أي من مستهل شهر رمضان 

  4.، وبعدها اتفق اجلانبان على الرحيل معاً عن مصر3احلجة من نفس السنة

 مسع من أن خاصة بعد  الدين كان دائم التفكري يف الرجوع إىل مصرلكن أسد

ة صاحب الروضتني يف هذا أخبار حول اتصال الوزير شاور باإلفرنج حيث يقول أبو شام

وقد كان بعد رجوعه من مصر ال يزال حيدث نفسه بقصدها ومعاودا حريصا على : "األمر

كان مما يهيجه على العود زيادة حقده على الدخول إليها يتحدث به مع كل من يثق إليه و 

    .5"شاور وما عمل معه 

م، 1166/ه562وظل التنافس خفيًا والرتبص حاضراً، إىل أن جاءت سنة 

فَأِذَن نور الني لشركوه أن يتجهز لفتح مصر، يف محلة حظيت مبباركة اخلالفة العباسية، يف 

َيا، فتقهقرت بامللك الصلييب؛ وا" شاور"الوقت الذي استنجد فيه  لتقى اجلمعان قرب مدينة املِنـْ

َيا"القوات االسالمية إىل مدينة  وحلق به اجليش الصلييب، حيث كان النصر حليف " املِنـْ

                                                

 .25؛ قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص10 محدي حسني، املرجع السابق، ص- 1
 .25 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 2
، 1يف أخبار الدولتني النورية والصالحية، جأبو القاسم شهاب الدين الدمشقي املعروف بأيب شامة، عيون الروضتني  - 3

 . 411، ص1997بريوت، : إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة : حتقيق
 .25 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 4
 .10، ص 2، جعيون الروضتني، أبو شامة - 5
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املسلمني هذه املرة، وكان نصيب صالح الدين يف هذا النصر ملحوظًا يف املعركة اليت عرفت 

  .1"البابني"باسم معركة 

تم إال مع احلملة الثالثة اليت متت أواخر سنة غري أن السيطرة على مصر مل ت

اليت متت بناًء على التوسل العاجل من جانب اخلليفة الفاطمي العاضد، و  ،م1168/ه564

الذي اتصل باإلفرنج من أجل التخلص من تبعية " شاور"الذي ذاق ذرعًا من تصرفات وزيره 

ن قد راسل الفرنج يستغيث م وكان شاور ملا بلغه جميء أسد الدي"نور الدين ورجال دولته، 

ويستصرخهم فأتوه على الصعب والذلول فتارة حيثهم طمعهم يف ملك مصر على اجلد 

والتشمري وتارة حيدوهم خوفهم من أن ميلكها العسكر النوري على اإلسراع يف املسري فالرجاء 

على مصر من ، ومل جيد شريكوه صعوبة يف دخول القاهرة، والسيطرة 2"يقودهم واخلوف يسوقهم

أجل تطويق الصليبني املتواجدين يف فلسطني، وكانت مآثر صالح الدين هذه املرة هي القبض 

  3.، فأرسل برأسه إىل اخلليفة حسب طلبه"شاور"على الوزير 

الوزارة، قال " أسد الدين شريكوه"توىل " العاضد"وبتكليف من اخلليفة الفاطمي 

ألعمال وأقطع اإلقطاعات، ووىل الواليات، وفرح بعث أسد الدين العمال يف ا: "ابن كثري

، وأشرف صالح الدين على تسيري دفة اإلدارة نيابة عن عمه، غري أن 4"بنفسه أياما معدودات

هذا املوقف يبدو متناقضاً، فشريكوه هو قائد جيش سين يدين بالوالء للخالفة العباسية يف 

  5.خلالفة الفاطمية يف القاهرةبغداد وهو يف نفس الوقت وزير يف دولة شيعية هي ا

                                                

  .26ص ؛ قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، 328، ص 9 ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج-1
 .15محدي عبد املنعم حممد حسني، املرجع السابق، ص. قرية كانت تقع جنوب مدينة املنيا املصرية: البابني

 .11، ص2 أبو شامة، عيون الروضتني، ج- 2
 .27 قاسم عبده قاسم ، املرجع السابق، ص - 3
  .20ملرجع السابق، ص؛ محدي عبد املنعم حممد حسني، ا256، ص12 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج- 4
 .27 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 5
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م كانت قد مضت عليه 1169/ه565وملا تويف أسد الدين شريكوه فجأة سنة 

. 1"صالح الدين األيويب"تسعة أسابيع يف منصب الوزارة، وكان من الطبيعي أن خيلفه ابن أخيه 

رية واالدارية إال لقد كانت وزارته هاته مبثابة الفرتة االنتقالية يف تاريخ مصر، ورغم جتربته العسك

أن األمر مل خيلو من صعوبات، فقد نافس صالح الدين يف هذا املنصب الكثري من قادة جيش 

عمه، زيادة على رغبة اخلليفة الفاطمي يف اسناد منصب الوزارة لشاب حديث السن من أجل 

ما تويف فل: " يقول ابن الكثري2التأثري فيه، غري أنه استطاع أن يتغلب على كل هذه املصاعب

أسد الدين رمحه اهللا أشار األمراء الشاميون على العاضد بتولية صالح الدين يوسف الوزارة بعد 

  .3"عمه، فواله العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية، ولقبه امللك الناصر

وهو كيفية السيطرة على اجليش " صالح الدين"وقد كان أهم مشكل صادف 

ن الفرسان البيض وثالثني ألف من املشاة السود؛ فاستشعر الفاطمي املؤلف من عدد كبري م

اخلطر منهم مبكرًا ففكر يف بناء جيش خاص به، مث إخراج اجليش الفاطمي من القاهرة، 

، ومت بذلك 4مؤمتن اخلالفة" جوهر"وقضى على جزء هام منه بعد حدوث حركة مترد قادها 

إىل جيش صالح ) األرمن(البيض الوصول حتقيق هدفني تطهري اجليش الفاطمي وانضمام 

الدين، والقضاء على جوهر الذي كان يف اتصاالت سرية متقدمة مع الصليبني من أجل 

االنضمام إليهم يف احلملة اليت خطط هلا، مما جعل صالح الدين خيفف من قوة احلملة الصليبية 

  .5"نور الدين حممود"خاصة بعد االمدادات اليت وصلته من 

 الصليبة على مصر عاد اجليش الصلييب خائبا إىل بيت بعد فشل احلملة

م، وكان من أهم نتائج فشل هذه احلملة استقرار قواعد سلطان 1169/ هـ565املقدس سنة 
                                                

  .22 محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص- 1
 .28 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 2
 .256، ص12 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج- 3
  .25-24 محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص ص - 4
 .29ه قاسم، املرجع السابق، ص قاسم عبد- 5
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صالح الدين على مصر، كما أا اقنعت اجلميع أن هذا القائد الشاب هو البطل الذي يتطلع 

وزراء املتآمرين، الذين عانت منهم طويًال الدولة إليه اجلميع، بدًال من أولئك اخللفاء الضعفاء وال

والده وباقي عائلته، فوزع " نور الدين حممود"م أرسل إليه 1170/ه566 الفاطمية، ففي سنة

: عليهم الوظائف، الرئيسية حبيث أصبح هو صاحب السلطة التامة يف مصر يقول ابن كثري

وته وقرابته، فأرسلهم إليه وشرط وأرسل صالح الدين إىل نور الدين يطلب منه أهله وإخ"

عليهم السمع والطاعة له، فاستقر أمره مبصر وتوطأت دولته بذلك، وكمل أمره ومتكن سلطانه 

؛ وكان نور الدين يلح على صالح الدين باختاذ خطوة هامة بإعالن اخلالفة 1"وقويت أركانه

ن ال يزال مرتددا يف ذلك ، لكن صالح الدين كا2العباسية يف القاهرة بدل اخلالفة الفاطمية

، وقد مهد صالح الدين األمر لذلك 3خوفا من وثوب أهل مصر عليه وامتناعهم عن ذلك

كان مبصر دار للشحنة تسمى : "باختاذه عدة إجراءات هامة حيث ذكر ابن األثري ذلك قائالً 

ة دار املعونة حيبس فيها من يريد  السلطان حبسه، فهدمها صالح الدين، وبناها مدرس

للشافعية، وأزال ما كان فيها من الظلم، وبىن دار العدل وهي مدرسة للشافعية أيضا، وعزل 

قضاة املصريني، وكانوا شيعة، وأقام قاضيا شافعيا يف مصر، فاستناب القضاة الشافعية يف مجيع 

  4".البالد يف العشرين من مجادى اآلخرة

 اخلالفة الفاطمية يف م باعالن اية1171/هــ567ومت رمسيا يف حمرم سنة 

القاهرة وعودة مصر على حضرية اخلالفة العباسية، وكان اخلليفة العاضد طريح الفراش حيث 

واتفق أن : "، يقول ابن األثري5مات بعد أسبوع، فاستقامت األمور لصالح الدين يف احلكم

ر العاضد مرض هذا الوقت مرضا شديدا، فلما عزم صالح الدين على قطع خطبته استشا
                                                

 .257، ص12 ابن الكثري، البدايةوالنهاية، ج- 1
 .34 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 2
  .29 محدي عبد املنعم حممد حسني، املرجع السابق، ص- 3
  .362، ص9 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 4
  .29د املنعم حسني، املرجع السابق، صمحدي عب. 34 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 5
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أمراءه، فمنهم من أشار به ومل يفكر يف املصريني، ومنهم من خافهم إال أنه ما ميكنه إال امتثال 

إىل سائر بالد مصر، ففعل، وكان العاضد قد ) باخلطبة للعباسيني( وكتب بذلك ،أمر نور الدين

وإن إن عويف فهو يعلم، : اشتد مرضه فلم يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع اخلطبة، وقالوا

تويف فال ينبغي أن نفجعه مبثل هذه احلادثة قبل موته، فتويف يوم عاشوراء ومل يعلم بقطع 

 )أي يف سنة سبع وستني ومخسمائة(وفيها : "، وعند ابن كثري كالم يف نفس املوضوع1"اخلطبة

فأمر صالح الدين بإقامة اخلطبة لبين العباس مبصر وأعماهلا يف اجلمعة الثانية، وكان يوما 

  .   2"شهودا، وملا انتهى اخلرب إىل امللك نور الدين أرسل إىل اخلليفة يعلمه بذلكم

  : الدور التاريخي لصالح الدين وقيام الدولة األيوبية-

كان انفراد صالح الدين بالسلطة يف مصر مقدمة لدوره الكبري يف تاريخ الصراع 

ملك بيت املقدس سنة " أموري"خاصة بعد وفاة نور الدين حممود وموت . ضد الصليبني

م، وكانت اخلطوة األخرية واألهم يف سبيل تأكيد زعامته هي معاجلة يف حزم 1174/ه 569

ورزانة ما جنم عن وفاة نور الدين حممود من منازعات وصراعات حول تركته، فقد دخل كبار 

"  امساعيلامللك الصاحل"القادة يف جيش نور الدين حممود يف تنافس للوصاية على ابنه الصغري 

ملا تويف نور الدين قام ابنه امللك : "، يقول ابن األثري3الذي كان يف احلادية عشر من عمره

وكان عمره إحدى عشرة سنة، وحلف له األمراء واملقدمون . الصاحل إمساعيل بامللك بعده

بدمشق، وأقام ا، وأطاعه الناس بالشام وصالح الدين مبصر، وخطب له ا، وضرب السكة 

بامسه، وتوىل تربيته األمري مشس الدين حممد بن عبد امللك املعروف بابن املقدم، وصار مدبر 

  .        4"دولته

                                                

 .365، ص9 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 1
 .264، ص12 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج - 2
 .38 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 3
 .396، ص9 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 4
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لقد بدأت عرى الوحدة االسالمية اليت بناها نور الدين تتفكك وتنهار، وأخذ 

صالح الدين يسوق اعرتاضاته على ما حيدث، فقد صمم على إعادة بناء الوحدة العربية 

مية اليت شادها عماد الدين زنكي وابنه نور الدين حممود من بعده، فكانت أول خطواته االسال

م، ويف 1174/ه570سنة " مشس الدين حممد"ضم دمشق بعد أن استغاث به حاكمها 

نفس السنة أعلن نفسه ملكًا على مصر والشام مبباركة اخلليفة العباسي، وألغى مجيع الضرائب 

ة االسالمية، وعمد إىل مسح آثار املذهب الشيعي وذلك ببناء اليت ختالف أحكام الشريع

املدارس السنية على املذهب الشافعي، فحول دار املعونة ودار العدل بالفسطاط إىل مدارس 

، كما أحل القضاء الشافعي، )املدرسة القمحية(شافعية، وبىن مدرسة مبكان يعرف بدار الغزل 

  .1أي املستشفى" بيمارستانال"وبىن عدة مرافق مدنية أخرى منها 

، 2"امللك الصاحل امساعيل بن نور الدين حممود"م، تويف 1181/ه577يف سنة 

وبذلك خلت الساحة من أي وريث شرعي للمملكة اليت بناها والده املتمثلة يف اجلبهة 

فاجته صالح الدين إىل حلب وحافزه يف ذلك . االسالمية بني حلب واملوصل ودمشق القاهرة

تهاء أجل اهلدنة بينه وبني الصليبني من ناحية، واهلدنة بينه وبني األمراء احملليني يف الشام قرب ان

  .         3واجلزيرة من جهة ثانية

، مث املوصل 4م1183/هـ579وفعال دخل صالح الدين حلب منتصرا سنة 

:  ذلك، يقول ابن األثري يف5م، وبذلك ازدادت اجلبهة االسالمية متاسكاً 1185/ه571سنة 

واستقر ملك صالح الدين مبلكها، وكان مزلزال، فثبت قدمه بتسليمها وكان على شفا جرف "

                                                

 .42 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 1
 .75، ص3بو شامة، عيون الروضتني، ج أ- 2
 .36 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 3
 .158، ص3 أبو شامة، عيون الروضتني، ج- 4
 .48 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 5
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ما : "وقد فرح صالح الدين ذا االنتصار وعرب عنه بقوله. 1"هار، وإذا أراد اهللا أمرا فال مرد له

  .2"سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من فتح مدينة حلب

/ ه572(ن يف مصر الست سنوات من بلغت الفرتة اليت قضاها صالح الدي

وقد كرسها لرتتيب األحوال الداخلية لتكون له قاعدة خلفية ) م1171/ه577 -م1176

  . متده بالدعم يف جهاده ضد الصليبني

/ ه580م إىل 1181/ه577قامت سياسة صالح الدين خالل سنوات 

ى االسالمية، م على أساس جتنب أي اصطدام مع القوات الصليبية قبل توحيد القو 1184

م، فقد 1193/ه589 –م 1187/ه583وكانت ممهدة ملرحلة قادمة ممتدة بني سنيت 

لقد كانت كل . بدأت فيها معركة االسرتداد املنظم وتقليص الوجود الصلييب على أرض فلسطني

وجهات النظر االسالمية قد احتدت على هدف واحد هو القضاء على الصليبني، ووجد 

دته منطقة متتد من النيل إىل الفرات باإلضافة إىل املساعدات املنتظرة من صالح الدين حتت قيا

شىت أحناء العامل العريب االسالمي أنذاك، يف اجلانب اآلخر كان املعسكر الصلييب مفككا، 

سرير املرض بالناصرة، كان واضحا أنه مل يعد قادرًا على حتمل " بلدوين"فعندما غادر امللك 

يف مستوى املسؤولية فـََقْد فـََقَد ثقة اجلنود بسبب " جي لوزينان"كن خليفته أعباء احلكم، ومل ي

؛ يف 3تصرفاته الطائشة، فثار عليه أتباع امللك وعاد إىل عسقالن وبدأت العداوة بني االثنني

خطرا على خطوط " أرناط"نفس الوقت سقطت الكرك يف يد املسلمني بعد أن مثل حاكمها 

  . 4جاز ومصرالتجارة بني الشام واحل

                                                

 .473، ص 9 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 1
 . 313، ص12 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج- 2
 .58ه قاسم، املرجع السابق، ص قاسم عبد- 3
ــه، ص- 4 ــــــ ـــ ـــ  .59 نفســ
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ــــــــخ 1وجاءت معركــــــــــــــة حطني  4هــ املوافق لـ 583 ربيع األول 25 بتاريــــــــــ

م، فكانت نقطة حامسة يف تاريخ الصراع الصلييب اإلسالمي، فقد كانت اهلزمية 1187يونيـــــــــــــو 

 2دد القتلى واجلرحى هائالً الذي منيت ا القوى املسيحية أكرب مما ميكن تصوره، فقد كان ع

، فكان من يرى القتلى ال يظن أم )االفرنج(وكثر القتل واألسر فيهم : "فقد قال ابن األثري

أسروا واحدا، ومن يرى األسرى ال يظن أم قتلوا أحدا، وما أصيب الفرنج، منذ خرجوا إىل 

، وما حدث بعد 3"عةالساحل، وهو سنة إحدى وتسعني وأربعمائة إىل اآلن، مبثل هذه الوق

حطني كان أشبه بنزهة عسكرية فقد سارعت املدن والقالع الصليبية على االستسالم إما 

  .لصالح الدين شخصيا وإما لقادة جيوشه

كان بطل هذه املرحلة بدون منازع هو صالح الدين األيويب قائد معركة حطني 

ت الذي تضامنت جمموعة من وحمرر القدس، غري أن األمور قد تبدلت بعد وفاته؛ ففي الوق

الظروف لصنع هذا البطل الكبري، فقد أحدثت وفاته فراغًا شديدا، فقد أدى ذلك إىل تفسخ 

دولته، نظراً لعدم وجود خليفة مناسب له، فقد ظهر التفكك من جديد بني القوى االسالمية، 

ما حكم فقد توىل امللك األفضل بن صالح الدين حكم دمشق، والساحل وبيت املقدس، أ

، أما حلب واملناطق املتامخة هلا فقد كانت "العزيز عثمان"مصر فقد أسندت البنه الثاين وهو 

، كذلك نال إخوة صالح الدين "الظاهر غياث الدين غازي"من نصيب اِبنه الثالث امللك 

، غري أن هذا الوضع مل يدم فقد ظهرت شخصية أيوبية جديدة 4نصيبهم من تركة صالح الدين

                                                

بكسر أوله وثانيه، وياء ساكنة، ونون، قرية بني أرسوف وقيسارية، وا قرب شعيب، عليه السالم، كذا قال :  حطني-  1
ن حسني احلطّيين الزاهد احلافظان أبو القاسم الدمشقي وأبو سعد املروزي، ونسبا إليها أبا حممد هّياج بن حممد بن عبيد ب

شهاب الدين أبو . نزيل مكة، حّطني بني طربية وعّكا، بينه وبني طربية حنو فرسخني، بالقرب منها قرية يقال هلا خيارة
 .274ص. 1995، دار صادر بريوت، 2، ط2عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي، معجم البلدان، ج

 .64ق، ص قاسم عبده قاسم، املرجع الساب- 2
 .26، ص10 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 3
 .84 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص- 4
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عت أن تعيد الدولة على نفس االراضي اليت كانت عليها زمن صالح الدين تقريباً، وهي استطا

وهو حفيه، الذي استطاع التقريب من مواقف الفرقاء " العادل سيف الدين أيوب"شخصية 

  .املسلمني، بشخصيته امليالة إىل الفكر الديبلوماسي واملبتعدة عن االستعمال القوة

دائما والة العهد، فرغم العمل العظيم الذي كان غري أن نقطة الضعف كانت 

  .يقوم به السالطني األيوبيني يف جهادهم إال أم مل يكونوا يهتموا بتحضري من خيلفهم

توران "الذي خلفه ابنه " العادل سيف الدين"وهذا ما انطبق على السلطان 

  .ولة املماليكالذي كان تنصيبه حاكماً مقدمة لزوال الدولة األيوبية وقيام د" شاه

بين الحروب الصليبية ومحاولة إحياء الخالفة العباسية :  المماليك-ب 

  :وحملة المغول على الشرق

   : معنى المماليك وأصلهم-

يُقصد باملماليك مجوع الرقيق األبيض الذين جاءوا إما نتيجة لألسر يف ميادين 

يف بيعهم بأمثان مرتفعة للخدمة يف احلرب أو جلبوا من طرف التجار إىل البالد االسالمية رغبة 

القصور غالبا، واقرتن لقب املماليك بالرقيق البيض دون السود، وكانت بالد الرتك من وسط 

آسيا وأحناء كثرية من أوربا ومن حبر البلطيق املصدر الرئيسي الذي يأيت منه املماليك وكان 

، وقد اهتم حكام الدول االسالمية 1هؤالء املماليك يفتخرون بأنفسهم وبانتمائهم إىل األتراك

واخللفاء منذ الدولة العباسية جبلب املماليك حىت أن مماليك اخلليفة العباسي املعتصم 

وفيها أسر : "، يقول أبو احملاسن ابن تغري بردي2بلغت بضعة عشر ألفاً ) م842/ه227:ت(

فا؛ املقاتلة منهم اثنا عجيف مجاعة من الّزّط وقدم م بغداد، وكانت عّدم سبعة وعشرين أل

                                                

 مطبعة جروس بريس، 1 فايد محاد حممد عاشور، اجلهاد االسالمي ضد الصليبيني واملغول يف العصر اململوكي، ط- 1
 .55ص) لبنان(طرابلس

 .233، ص2 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 2
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، وقد بىن هلم املعتصم مدينة خاصة م بعد أن اشتكى سكان بغداد كثريًا من 1"عشر ألفا

 2 اعتىن املعتصم باقتناء الرتك، فبعث اىل مسرقند: "سلوكات املماليك، يقول ابن تغري بردي

ومناطق الذهب، وأمعن  والنواحى لشرائهم وبذل فيهم األموال وألبسهم أنواع الّديباج 3وفرغانة

مثانية عشر ألفا، وهو األشهر؛ : ىف شرائهم حىت بلغت عّدم مثانية آالف مملوك، وقيل

، وحسب ابن طباطبا فقد ظهرت خطورة املماليك منذ الدولة 4"وألجلهم بىن مدينة سامرّا

ضعفوا اخللفاء، إّال أّن األتراك كانوا قد استولوا منذ قتل املتوّكل على اململكة واست"العباسية 

   5".فكان اخلليفة يف يدهم كاألسري، إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه، وإن شاءوا قتلوه

انتسب املماليك إىل جتار النخاسة أحيانا وإىل سادم الذين اشرتوهم أحيانا 

، وكان 6أخرى، وكانت تربط املماليك الذين نشأوا وعاشوا عند سيد واحد عالقة اخلشدانية

يك يشعرون أن خمتلفون عن الرقيق يف باقي العامل االسالمي فهم ال يوجهون للخدمة فقط املمال

بل قد حيررون وتُعهد هلم مناصب سياسية وعسكرية مرموقة مثل قيادة اجليش أو نيابة األقاليم 

أو وظيفة من وظائف الدولة العليا نظرا للرتبية اجليدة اليت خضعوا هلا يف صغرهم، فقد اهتم 

طني الذين توالوا على حكم مصر من أيوبيني ومماليك على تنشئتهم تنشئة إسالمية، السال

ويدرسون الثقافة االسالمية فيتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن والوقوف على معامل السرية 

                                                

 .233 ص،2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج - 1
بلد معروف مشهور على جنويب وادي الصغد مرتفعة عليه، ياقوت : بفتح أّوله وثانيه، ويقال هلا بالعربّية مسران:  مسرقند- 2

 . 248، ص3احلموي، معجم البلدان، ج
نة وكورة واسعة مبا وراء النهر متامخة لبالد تركستان مدي: بالفتح مث السكون، وغني معجمة، وبعد األلف نون: فرغانة - 3

يف زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على ميني القاصد لبالد الرتك، كثرية اخلري واسعة الرستاق، يقال كان ا 
 .253، ص4ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج. أربعون منربا، بينها وبني مسرقند مخسون فرسخا

 .233، ص2 بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري- 4
عبد القادر حممد مايو، دار القلم : الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية، حتقيق، حممد بن علي بن طباطبا - 5

 .240، ص1997العريب، بريوت، 
 .56 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 6
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النبوية الشريفة، حىت إذا فرغوا من ذلك انقلبوا إىل التدريب العسكري وتعلم أساليب احلرب 

القتال، فيتعلمون السباحة وركوب اخليل واللعب بالسيف والضرب بالرماح واملبارزة، وفنون 

فيكون جنديا كامال يلتزم بالطاعة واتباع األوامر وتنفيذها، وكان اململوك إذا ما ظهرت كفاءته 

، يقول ابن 1وشجاعته يف ميدان القتال أمكن ترقيته وعتقه وإدراجه يف سلك وظائف الدولة

هذا كما وقع يف دولة الّرتك باملشرق فإّن غالب جندها املوايل من الّرتك فتتخّري و : "خلدون

ملوكهم من أولئك املماليك الوبني إليهم فرسانا وجندا فيكونون أجرأ على احلرب وأصرب على 

  .2"الّشظف من أبناء املماليك اّلذين كانوا قبلهم وربوا يف ماء الّنعيم والّسلطان وظّله

ية املماليك وازدياد نفوذهم السياسي يف الدولة األيوبية يف النصف وتظهر أمه

األول من القرن الثالث عشر امليالدي عندما متكن هؤالء من خلع العادل الثاين من احلكم 

حمله يف ) م1249/ه647 -م1240/ه636" ( الصاحل جنم الدين أيوب"وإحالل امللك 

ره للعناصر اململوكية واستعملهم لتوطيد دعائم السلطنة وكان من نتيجة ذلك أن ازداد تقدي

، يقول ابن 3"البحرية"حكمه واالحتفاظ مبلكه، فأكثر شراءهم فزاد نفوذهم، ومساهم باملماليك 

أّن امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل بن العادل قد استكثر من املماليك : "خلدون

وم وجركس وغريهم إال أن اسم الرتك غالب الرتك ومن يف معناهم من الرتكمان واألرمن والر 

على مجيعهم لكثرم ومزيتهم وكانوا طوائف متميزين بسمات من ينسبون إليه من نسب أو 

سلطان فمنهم العزيزية نسبة إىل العزيز عثمان بن صالح الدين ومنهم الصاحلية نسبة إىل هذا 

، وسادت عالقة األستاذية 4"لصاحل الصاحل أيوب ومنهم البحرية نسبة إىل القلعة اليت بناها ا

                                                

 . 56 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 1
، ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب عبد الرمحن أبو زيد ابن خلدون، - 2

 .213،  ص1، ج1988خليل شحاته، دار الفكر بريوت، : حتقيق
 .61 فايد محاد حممد عاشور، املرجع السابق، ص - 3
 .430، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 4
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القوية بني السيد واململوك ألنه هو الذي رباهم وانفق عليهم ورعاهم رعاية إسالمية، فنشأ عن 

  .1شارته وينفذون أوامرهإ، فيكونون دوما رهن دماوسذلك رابطة ال انفصام هلا بني املماليك 

   :قيام دولة المماليك

بة، فقد واجهوا العدوان الصلييب على بالد قامت دولة املماليك يف ظروف صع

  .املشرق اإلسالمي عالوة على خطر التتار الذي اقرتب من بالد الشام ومصر

م باملنصورة يف الوقت 1249/ه647يف شعبان " الصاحل"لقد كانت وفاة امللك 

الذي اجتمع فيه الصليبيون على الزحف إىل القاهرة، وأخفي هذا اخلرب كي ال يصل مسامع 

العدو فيتشجع على غزو البالد، وبقي الطعام والدواء يدخل غرفته كما لو كان حياً، بأمر من 

بقصد عدم إذاعة اخلرب، واستمرت األوامر خترج بامسه وعليها عالمات " شجرة الدر"زوجته 

 وقوي املرض وتزايد بالسلطان جدا، فلما كانت ليلة النصف من : "السلطان، يقول ابن كثري

يف إىل رمحة اهللا تعاىل باملنصورة، فأخفت جاريته أم خليل املدعوة شجرة الدر موته، شعبان تو 

باملْلِك ألحٍد، ومل يكن " الصاحل" ومل يوص املِلُك 2"وأظهرت أنه مريض مدنف ال يوصل إليه

من بعده ألنه ال يصلح لذلك، فمهد بإبعاده إىل " املعظم توران شاه"راضيا على تولية ابنه 

 وأعلمت إىل : "، قال ابن كثري3زوجة أبيه أرسلت يف طلبه" شجرة الدر"لكن " يفاك"حصن 

أعيان األمراء فأرسلوا إىل ابنه امللك املعظم توران شاه وهو حبصن كيفا، فأقدموه إليهم سريعا، 

وذلك بإشارة أكابر األمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ، فلما قدم عليهم ملكوه عليهم وبايعوه 

  4".أمجعني

                                                

 .56د عاشور، املرجع السابق، ص  فايد محا- 1
  .364، ص6؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج177 ، ص13 ابن كثري، البداية والنهاية، ج- 2
 .63 فايد محاد حممد عاشور، املرجع السابق، ص - 3
 .364، ص6؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج177 ، ص13 ابن كثري، البداية والنهاية، ج- 4
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" الصاحل" اليت اختذا شجرة الدر إال أن خرب وفاة امللك االحتياطورغم كل 

قائد الصليبني فرأى أن يسرع بتوجيه ضربته قبل أن ينظم املسلمون " لويس التاسع"تسرب إىل 

صفوفهم ويكملوا استعدادام، مبأل الفراغ الذي أحدثه موت امللك، وفعال استطاعوا أن يهزموا 

  . 1ووصلوا إىل مشارف القصر امللكياملسلمني 

واستعد املسلمون من أجل مواجهة جديدة واستطاعوا أن يلحقوا هزمية كبرية 

جبيش الصليبني وانتهى الدور العسكري لصاحل لويس التاسع واجليش الصلييب بأكمله تقريباً بني 

مستوى احلدث مل يكن يف " املعظم توران شاه"أسرى وقتلى، لكن السلطان األيويب اجلديد 

فقد أنب ووبخ أمراء يشه على اهلزمية األوىل وأساء معاملتهم، كما أساء إىل شجرة الدر زوجة 

أبيه رغم أا حفظت له كرسي العرش حىت قدومه، فقررت رفقة معاونيها التخلص منه حىت ال 

/ ه648تفسد البالد بفساده وتضعف بضعفه فقتل يوم االثنني التاسع عشر حمرم سنة 

زوجة " شجرة الدر"، وكان يف ذلك اية دولة األيوبيني وقيام دولة املماليك على يد 2م1250

  ".الصاحل"امللك 

استطاعت شجرة الدر أثناء حكم زوجها امللك الصاحل أن تتعلم الكثري من أمور 

، اإلدارة والسياسة، فقد كانت ختلفه يف إدارة الشؤون الداخلية للملك يف حالة خروجه للجهاد

مما جعلها سيدة دولة بامتياز، ورغم ذلك اضطرت إىل مجع أعيان الدولة للتشاور يف امر 

السلطنة ومن حيكمها ويف االخري استقر الرأي على تنصيبها على مصر على أن يكون مقدم 

، وأقسم والعساكر اليمني، وصارت األمور كلها "عز الدين أيبك الرتكماين الصاحلي"اجليش هو 

وخطب هلا على منابر مصر " والدة خليل"ها وخرجت املراسيم والتوقيع وعالمتها موكولة إلي

، 3م1250/ ه648والقاهرة، ونقش امسها على السكة، واستقر األمر هلاو كان ذلك سنة 

                                                

 .63محاد حممد عاشور، املرجع السابق، ص  فايد - 1
 .472، ص1 املقريزي، السلوك، ج- 2
  .63 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 3
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 وتسلطن بعده زوجة والده أّم خليل شجرة الدّر باّتفاق األمراء وخشدا : "ابن تغري بردي

   1".وخطب هلا على املنابر مبصر والقاهرةشينها املماليك الصاحلّية، 

ورغم قدرة السلطانة على إدارة شؤون البالد وحب املماليك هلا إال أن أمورا كثرية 

تداخلت لتقف أمامها، فقد عارض ذلك األيوبيون يف الشام، أما اخلليفة العباسي يف بغداد 

إن كانت الرجال قد عدمت : "فإنه غضب لتويل امرأة شؤون البالد وأرسل إىل األمراء يقول

  .2"عندكم فأعلمونا حىت نسري لكم رجالً 

أمام هذا املوقف اضطرت شجرة الدر أن تتنازل باحلكم لألمري عز الدين ايبك 

املعز عز الدين "دامت فرتة حكمها مثانني يوماً، وامسه الكامل بعدما  منه، بعد أن تتزوجت

ر لرتكماين، وكانت بداية حكمه يف ربيع اآلخأيبك بن عبد اهللا الصاحلي النجمي املعروف با

مر بعد مناوشات مع األيوبيني الذي كانوا ال يزالون م، واستتب له األ1250/ ه648سنة 

  .3طامعني يف اسرتداد حكم مصر وربطها بالشام

وبعد أن استقر له حكم مصر فكر السلطان أيبك يف توطيد عالقته حباكم 

 بزواجه من ابنته، فلما علمت شجرة الدر بذلك األمر دبرت وذلك" بدر الدين لؤلؤ"املوصل 

م، يقول 1257/ه655مكيدة لقتله، قبل أن يتم الزواج فقتل يف احلمام يف ربيع األول سنة 

وقد كان عزم على تزوج ابنة صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ، فأمرت جواريها أن : "ابن كثري

جلواري يعركن يف معاربه حىت مات وهو كذلك، وملا ميسكنه هلا فما زالت تضر به بقباقيبها وا

 وتوىل عرش السلطنة من 4"مسع مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه األكرب سيف الدين قطز، فقتلوها

شجرة "بعده ابنه علي ومسي بامللك املنصور نور الدين علي ومل يكمل مخس عشرة سنة، أما 

                                                

 .372، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 1
 .464، ص1 املقريزي، السلوك، ج- 2
  .69 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 3
 .196، ص13نهاية، ج  ابن كثري، البداية وال- 4
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 األمري سيف الدين قطز نائبا للسلطنة وصار له ، وُعني 1فقد قتلت بعد مقتل زوجها بأيام" الدر

  . 2الشأن والتدبري

   :مواجهة المماليك للتتار

على املشرق االسالمي، " هوالكو"كل هذا حدث قبيل محلة التتار بقيادة 

، 3م1258/ه656سنة " املستعصم باهللا"واستيالئهم على بغداد ومقتل اخلليفة العباسي 

إلسالمي، فقد سيطروا على العراق وبالد الشام ووصلوا إىل غزة وهددوا باقي مناطق املشرق ا

  .م، وجاء الدور على مصر معقل املماليك لتتعرض هلذا اخلطر1258/ ه658يف أواخر سنة 

لقد وقف صغر سن امللك املنصور عائقًا أمام مواجهة اخلطر املغويل الصلييب، 

جرأته يف إختاذ قرارات حامسة فقد أنكر قطز عليه ضعف شخصيته، خاصة بعد صمته وعدم 

 ومل يتكّلم السلطان بكلمة ىف الس لعدم معرفته : "يف مواقف مصريية، قال ابن تغري بردي

، 4"باألمور ولصغر سّنه؛ فلهج الناس خبلع املنصور وسلطنة قطز حّىت يقوم ذا األمر املهمّ 

 صيب صغري ال يعرف تدبري ال بد من سلطان قاهر يقاتل هذا العدو، وامللك املنصور: وقال

وكانت قد كثرت مفاسد امللك املنصور علي بن املعز أيبك واستهرت : "، يقول املقريزي5اململكة

وطمع األمري يوسف الدين قطز يف أخذ السلطنة . يف اللعب وحتكمت أمه فاضطربت األمور

سني  يوم السبت رابع عشر ذي القعدة سنة مخس ومخ"ومتكن من ذلك يوم "، 6"لنفسه

. وستمائة قبض قطز على املنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما واعتقلهم يف برج بقلعة اجلبل

                                                

  .70 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 1
 . 99؛ فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص495، ص1 املقريزي، السلوك، ج- 2
  .70 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 3
 .73، ص7 ابن تغري بردي، السلوك، ج- 4
 . 101 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص- 5
 .507، ص1املقريزي، السلوك، ج  - 6
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جلس امللك املظفر سيف الدين قطز "، و1"فكانت مدة املنصور سنتني ومثانية أشهر وثالثة أيام

على سرير بقلعة اجلبل يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع ومخسني 

  .2وستمائة

وختلص قطز من معارضيه بتهويل خطر التتار، فقد عقد جملسا للمشاورة 

واالتفاق على وضع خطة ملواجهة خطر التتار، واتفق احلضور ويف مقدمتهم العلماء العلماء 

والفقهاء والقضاة على بيعة قطز بالسلطنة مث بايعه العسكر واألمراء والناس وأما من عارضه من 

ن أمر اجلهاد ضد العدو هو فقط الذي يفرض على قطز القيام بأمر األمراء فقد أقنعه بأ

السلطنة فإذا انتهى خطر التتار وزال مل يعد لقطز بالسلطنة مكان وميكن لألمراء تولية من 

ومجع القضاة والفقهاء واألعيان ملشاورم فيما يعتمد عليه : "، قال ابن تغري بردي3يرغبون فيه

من الناس ما يستعان به على جهادهم، فحضروا ىف دار الّسلطنة بقلعة ىف أمر التّتار وأن يؤخذ 

اجلبل، وحضر الشيخ عّز الدين ابن عبد السالم والقاضى بدر الدين الّسنجارّى قاضى الديار 

  .     4"املصرية وغريمها من العلماء، وجلس امللك املنصور علّى ىف دست السلطنة

دأ باعداد جيش قوي ملواجهة التتار، بعظم اخلطر وب" املظفر قطز"لقد أحس 

يف حشد العامة لدعم اجليش " العز بن عبد السالم"وهنا جيب االشارة إىل دور العامل الكبري 

 فكان االعتماد على ما : "، حيث ذُكر عنه أنه قال يف اإلجتماع املذكور سابقاً 5باملال والرجال

رق العدّو بالد اإلسالم وجب على العامل إنّه إذا ط: يقوله ابن عبد الّسالم، وخالصة ما قال

 ويف رمضان سنة 6"قتاهلم، وجاز لكم أن تاخذوا من الرعّية ما تستعينون به على جهادكم

                                                

 .507، ص1املقريزي، السلوك، ج  - 1
ــه، ص- 2 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .507 نفسـ
 .101 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص- 3
 .72، ص 7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 4
 .139 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 5
 .73، ص 7دي، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري بر - 6
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م، دارت معركة عند عني جالوت على أرض فلسطني أسفرت عن هزمية 1260/ه658

  . 1الترت

 تكوين لقد اُعتربت فرتة عشر سنوات من تاريخ دولة املماليك مرحلة مهمة يف

هذه الدولة وقد امتدت هذه املرحلة بني النجاح يف دحر محلة لويس التاسع عشر الصليبية سنة 

،  والشك يف )م1260/ ه658(وبني كسر شوكة اهلجمة الترتية سنة ) م1250/ه648(

  .2أمهية انتصار اجليش االسالمي يف عني جالوت لتدعيم أركان هذه الدولة الناشئة

غم الدمار الذي حلق العامل االسالمي من أثر الغزو املغويل فإن وميكن القول أنه ر 

احلمالت الصليبية كانت أكثر خطرًا ودماراً، فالترت كانت قوم عسكرية صرفة وبعد هزميتهم 

ذابوا يف احلضارة االسالمية لكن الصليبني كانوا أصحاب مشروع لن يتحق إال بالقضاء على 

  . 3الوجود احلضاري االسالمي

د االنتهاء من التتار ويف طريق العودة إىل القاهرة حدث خالف بني السلطان بع

قطز واألمري الظاهر بيربس، فقد كان هذا األخري يأمل يف احلصول على نيابة حلب كمكافئة له 

على ما قدمه من بطوالت يف تلك املعركة احلامسة، لكن امللك كان قد عني عليها عالء الدين 

وسبب ذلك : " لكي يكون خليفة له يراقب حركة التتار، حيث قال املقريزيبن بدر الدين لؤلؤ

، وكان هذا السبب  4"أن األمري بيربس سأل السلطان أن يوليه نيابة حلب فلم يرض فتنكر عليه

 فقتله واعتلى ،5"فحدث بيربس مجاعة من األمراء يف قتل السلطان"كافيا للحقد على قطز، 

                                                

 ؛ قاسم عبده قاسم، املرجع 516، ص1؛ املقريزي، السلوك، ج79، ص 7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 1
 .140السابق، ص 

 .140 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 2
ــه، ص - 3 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .141 نفسـ
 .519، ص1 ج املقريزي، السلوك،- 4
ـــه، ص- 5 ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .519 نفســ
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النا لبداية مرحلة جديدة من التاريخ وذلك بفضل االجنازات عرش املماليك، وكان ذلك إع

  .   1السياسية والعسكرية واإلدارية اليت سيحققها، ودام حكمه سبعة عشر عاماً 

 املماليَك يف  أثر كبري على سري األحداث التارخيية فقد جعل اخلالفةِ سقوطكان ل

وعلى مدى ) م750 - هـ132 ( فقد ظلت الدولة العباسية منذ،ورطة شرعية وسياسية كبرية

مراحل طويلة من تاريخ العامل االسالمي حامية للدين وجامعة لكلمة املسلمني حوهلا، فأصبح 

اخلليفة بذلك رمزا من رموز هذه الوحدة، لكن محلة املغول على بغداد أدت إىل تصفية اخلليفة 

ري أن الكثري آخر خليفة عباسي، غ) م1258/ه656)/ (هـ656 –ه 640(املستعصم باهللا 

من املسلمني استشعر خطورة الوضع وضرورة وجود شخصية ذات بعد روحي جتمع حوهلا كلمة 

املسلمني، فكانت فكرة بعث اخلالفة االسالمية من جديد، ولكن هذه املرة من مكان غري 

بغداد، بل من القاهرة، مما جعت الكثري يتساءلون عن النية وراء هذا التصرف وأبعاده 

  .ةالسياسي

بقدر ما كان خللفاء العصر العباسي يف بغداد، أمثال أيب العباس السفاح 

واملنصور واهلادي واملهدي والرشيد واملأمون واملعتصم من قوة ومهابة وعظمة يف قلوب 

املعاصرين هلم، بقدر ما كان خللفاء العصر يف القاهرة أمثال املستعني واملعتز واملعتمد واملقتدر 

  .2وع وخضوع لقوة كبار القادة يف الدولة واجليشمن ضعف وذلة وخن

لكن قوة اخللفاء العباسيني يف بغداد مل تدم ولعل ما آل اليه أمر اخلليفة املعتصم 

باهللا من تالعب على يد الوزير أبو طالب حممد بن أمحد مؤيد الدين بن العلقمي، مث القتل 

  .3على يد التتار هلو خري دليل على ذلك

                                                

 .142 قاسم عبده قاسم، املرجع السابق، ص - 1
 حامد زيان غامن، صفحة من تاريخ اخلالفة العباسية يف ظل دولة املماليك، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، - 2

 .09، ص1978
ـــه- 3 ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .10، ص نفسـ
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فقد انتهت اخلالفة العباسية ببغداد اية مؤسفة على يد جحافل وعلى أية حال 

التتار ومبساعدة ابن العلقمي، تلك اخلالفة اليت استمرت قائمة أكثر من أربعة قرون ما بني قوة 

، يقول ابن 1وضعف، ولكن حىت أيام ضعفها كان السم اخلليفة وقع خاص يف نفوس املسلمني

داد واستوىل الترت على سائر املمالك اإلسالمية فافرتق مشل  ملا هلك املستعصم ببغ: "خلدون

اجلماعة وانتثر سلك اخلالفة وهرب القرابة املرّشحون وغري املرشحني من قصور بغداد فذهبوا يف 

  . 2"األرض طوال وعرضا

) م1277/هــ676 (-)م1260/هــ658(هذا ما استشعره الظاهر بيربس 

اجة إىل تأييد شرعي مللكه خاصة وأن كثريا من عقب انفراده حبكم مصر، فأحس أنه حب

األعداء ظلوا مرتبصني به، وعلى رأسهم امللك الناصر صاحب دمشق، الذي أخذ يعمل من 

، ومن جهة أخرى ظل التتار الذين اختذوا بغداد مركزا 3أجل انتزاع حكم مصر من يد املماليك

الثة مل يكن للمماليك قوة متنحهم هلم مهددين حكم بيربس يف مصر ديدا كبريا، ومن جهة ث

، لتكون تلك القوة اليت يستند اليها يف 4الشرعية حلكم البالد؛ ففكر يف إحياء اخلالفة العباسية

حكم مصر باإلضافة إىل ذلك فسيصبح حامي محى اخلالفة االسالمية وصاحب السيادة العليا 

الظاهر "ت السلطان السلطان على ما عداه من ملوك وحكام؛ هذه هي أهم األسباب اليت دفع

  .5يقدم على إحياء اخلالفة العباسية" بيربس

غري أن الظاهر بيربس مل يكن أول من فكر نقل اخلالفة إىل مصر، بل سبقه 

عندما رحب باخلليفة العباسي املعتمد أثناء اخلالف الذي وقع بينه وبني " أمحد بن طولون"

" املوفق"روع إحتواء اخلالفة مل يتم نتيجة قبض غري أن مش) م882/هــ269(أخيه املوفق عام 
                                                

  .18، صزيان غامن، صفحة من تاريخ اخلالفة العباسية يف ظل دولة املماليك -1
 .664، ص3 ابن خلدون، العرب، ج- 2
 .19 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 3
  .169 -168 محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص ص - 4
 .19حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص - 5
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وفيها سار املعتمد حنو مصر، وكان سبب : "واحلجر عليه ببغداد، يقوا ابن االثري" املعتمد"على 

ذلك أنه مل يكن له من اخلالفة غري امسها، وال ينفذ له توقيع ال يف قليل، وال كثري، وكان احلكم  

فضجر املعتمد من ذلك، وأنف منه، فكتب إىل أمحد بن كله للموفق، واألموال جتىب إليه، 

طولون يشكو إليه حاله سرا من أخيه املوفق، فأشار عليه أمحد باللحاق به مبصر، ووعده 

؛ وجتدد أمل حكام مصر يف نقل اخلالفة العباسية إىل مصر زمن حممد بن طغج 1"النصرة

  2،)م944 -هــ 333( واألتراك عام األخشيد عندما تأزم املوقف بني املتقي وبني احلمدانيني

كذلك رحب السلطان املظفر قطز باألمري أيب العباس أمحد وهو أحد أمراء البيت العباسي 

، ومل يكن أمراء مصر الوحيدين الذين فكروا 3الفارين من وجه التتار عقب موقعة عني جالوت

  . 4ق هو اآلخر يف ذلكيف إحتواء اخلالفة العباسية بل فكر امللك الناصر يوسف صاحب دمش

وانقرض أمر : "إال أن الفكرة مل تتحقق إال مع الظاهر بيربس، يقول ابن خلدون

اخلالفة اإلسالمية لبين العّباس ببغداد وأعاد هلا ملوك الرتك رمسا جديدا يف خلفاء نّصبوهم 

خربه فعندما أرسل إليه بعض أمراء بالد الشام من . 5"هنالك من أعقاب اخللفاء األّولني

بوصول أمحد ابن اإلمام الظاهر ابن االمام الناصر العباسي ومعه مجاعة من عرب خفاجة إىل 

دمشق، سارع السلطان بيربس بالكتابة إىل هؤالء األمراء بضرورة التحفظ على هذا األمري 

وحلق مبصر كبريهم يومئذ : "، يقول ابن خلدون يف هذا الشأن6العباسي وإرساله فورا إىل مصر

                                                

 .415، ص6ثري، الكامل يف التاريخ، ج ابن اال- 1
  .169 محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص- 2
  .20 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 3
اتفق وقوع هذا كله يف العشر األخري من رمضان من سنة  موقعة عني جالوت وقعت بني املظفر قطز والتتار، -

 .220، ص 13اية، جابن الكثري، البداية والنه. م1260/ه658
 .20حامد زيان غامن، صفحة من تاريخ اخلالفة العباسية يف ظل دولة املماليك، ص - 4
 .663، ص3 ابن خلدون، كتاب العرب، ج- 5
 .21 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 6
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د بن اخلليفة الظاهر، وهو عّم املستعصم وأخو املستنصر، وكان سلطاا يومئذ امللك أمح

             1 ".الظاهر بيربس ثالث ملوك الرتك بعد بين أيوب مبصر والقاهرة

وقد تعمد أن يضفي الظاهر بيربس على موكب الوافد اجلديد مظهر اهليبة 

ء الدين وقاضي القضاة تاج الدين ويعض والعظمة، فقد استقبله شخصيا ومعه الوزير ا

األمراء، وخرج يف استقباله اليهود حاملني التوراة والنصارى حاملني االجنيل، ومل يلبث أن ترجل 

الظاهر بيربس حني تقابل مع اخلليفة اجلديد، وعانقه، وسار اخلليفة وهو البس شعار بين 

 فقام على قدم التعظيم : "بن خلدون، يقول ا2هـــ659العباس حىت وصل إىل قلعة اجلبل سنة

وركب لتلّقيه وسّر بقدومه، وكان وصوله له سنة تسع ومخسني فجمع الناس على طبقام 

، وهناك انعقد جملس عام حضره قاضي القضاة تاج الدين بن بنت 3"مبجلس امللك بالقلعة

جلديد بأن نسبه األعز وشهد يف هذا الس العربان الذين حضروا من دمشق صحبة اخلليفة ا

يتصل بالعباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، وأقر بذلك بعض القضاة والفقهاء، وقبل قاضي 

القضاة بذلك، فقام السلطان الظاهر بيربس وبايعه على كتاب اهللا وسنة رسوله واألمر باملعروف 

قاا، ونبعه والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا وأخذ األموال حبقها وصرفها يف مستح

القضاة والعلماء، مث أخذت له البيعة من سائر الناس، كما نقشت السكة بامسه وأُمر بالدعاء 

له يف اخلطب ولقب باملستنصر باهللا، وبذلك مت إحياء اخلالفة العباسية بالقاهرة بعد أن ظل 

: شأن، يقول ابن خلدون يف هذا ال4العامل االسالمي بال خليفة ملدة ثالث سنوات ونصف

وحضر القاضي يومئذ تاج ابن بنت األعز فاثبت نسبه يف بيت اخللفاء بشهادة العرب "

الواصلني معه باالستفاضة، ومل يكن شخصه خفّيا، وبايع له الظاهر وسائر الناس ونّصبه 

                                                

 .664، ص3 ابن خلدون، كتاب العرب، ج- 1
 .21 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 2
 .664، ص3خلدون، كتاب العرب، ج ابن - 3
 .22حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص - 4
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وصدرت . للخالفة اإلسالمية ولّقبوه املستنصر، وخطب له على املنابر ورسم امسه يف السّكة

طانية بأخذ البيعة له يف سائر أعمال السلطان، وفّوض هو للسلطان امللك الظاهر املراسم السل

سائر أعماله، وكتب تقليده بذلك وركب السلطان ثاين يومه إىل خارج البلد، ونصب خيمة 

وقام السلطان بأمر هذا اخلليفة ورّتب له أرباب . جيتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرأ كتاب التقليد

 1".اصب اخلالفية من كل طبقة، وأجرى األرزاق السنّيةالوظائف واملن

وإذا كان السلطان الظاهر بيربس قد حقق هدفه يف إحياء اخلالفة العباسية فقد 

 24بقي أن جيين مثرة هذا اجلهد وهو تقليد اخلليفة العباسي له حبكم البالد، ومت ذلك فعال يف 

والسلطان وقاضي القضاة واألمراء، هـ عندما خرج مجع كبري ضم اخلليفة 659شعبان عام 

حيث أقيمت هلم خيمة كبرية باملطرية وصعد إىل املنرب صاحب ديوان االنشا فخر الدين بن 

لقمان وقرأ تقليد اخلليفة املستنصر باهللا السلطان بيربس، كما خلع اخلليفة املستنصر خلعة 

اللون وعمامة سوداء السلطنة على السلطان الظاهر بيربس وهي عبارة عن جبة بنفسجية 

 وقام من : "، ويصف املقريزي يف كتابه السلوك يف معرفة دولة امللوك2وطوق من ذهب وسيف

بعده ابنه املستعصم باهللا عبد اهللا، فجمع األموال، وقطع كثريا من العساكر، فقدم التتار بغداد، 

 سنة وسبعة صفر سنة ست ومخسني وستمائة، وله يف اخلالفة مخس عشرة وقتلوه يف سادس

وانقرضت دولة بين العباس بزواله، وصار الناس بغري خليفة إىل سنة تسع . أشهر وستة أيام

ومخسني وستمائة، فأقيم يف تلك السنة خليفة مبصر قدم إليها من بغداد، لقب باملستنصر باهللا 

   3".أمحد بن الظاهر بن الناصر

                                                

 .664، ص3 ابن خلدون، كتاب العرب، ج- 1
 . 23 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 2
حممد عبد القادر عطا، دار الكتب : ، حتقيق1أمحد بن علي تقي الدين املقريزي، السلوك ملعرفة دول امللوك، ج -  3

 . 129، ص1997ية، بريوت، العامل
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قد فكر يف أن بقاء غري أن األمور مل جتر كما ظن وخطط الظاهر بيربس، ف

اخلليفة إىل جواره مبصر قد يؤدي إىل التفاف األهايل حول اخلليفة مما يتعرض معه منصبه 

م، وبالفعل بدأ يف 1262/ه660للخطر فخطط إلعادة اخلليفة العباسي إىل بغداد سنة 

 جتهيز موكب اخلليفة يف عدد كبري من اجلنود حلمايته لكن يبدو أن هناك من أشار إليه أال

يفعل ذلك ألن اخلليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعه وأخرجه من مصر فخشى عاقبة ذلك، 

، يقول 1وعمد إىل تقليل عدد اجلند املصاحبني للخليفة، غري أن التتار فتعقبوا خطواته وقتلوه

يع  وسار املستنصر باهللا يريد بغداد فحاربه التتار وقتلوه قبل أن تتم له سنة منذ بو : "املقريزي

   2".مبصر

وتأسف الظهر بيربس ملا حدث للخليفة املستنصر، وأخذ يف طلب أمري عباسي 

  .3جديد ليحل حمل اخلليفة املقتول

م األمري أبو العباس أمحد، فرحب به 1263/هـ661وفعال وصل إىل مصر عام 

اهللا أمري احلاكم بأمر "، وبويع باخلالفة بعد إثبات نسبه ولقب بــ4الظاهر بيربس ترحيبا كبريا

  . 5، وقلد السلطان الظاهر بيربس حكم وفوضت له سائر أمور تسيري البالد"املومنني

غري أنه استفاد من أخطائه السابقة وكف عن فكرة ارسال اخلليفة إىل بغداد، 

  . 6وفضل إقامته بالقاهرة مع حرميه وخدمه وغلمانه، ليكون حتت أنظاره باستمرار

                                                

 . 24 حامد زيان غامن، املرجع السابق، ص- 1
 . 129، ص1املقريزي، السلوك، ج - 2
 .172محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص - 3
 .547، ص1 املقريزي، السلوك، ج- 4
ـــه، ص - 5 ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 25زيان غامن، املرجع السابق، ص؛ 547نفســـ
 .25زيان غامن، املرجع السابق، ص؛ 550، ص1املقريزي، السلوك، ج - 6
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 العباسية يف مصر أن اصبحت هذه القاهرة مركز كان من نتائج إحياء اخلالفة

النشاط االسالمي الديين والسياسي والعسكري والثقايف بدًال من بغداد، وبرغم التشكيك يف 

  .  صحة نسب اخللفاء العباسيني بالقاهرة

لكن رغم كل هذا فإن سلطات اخلليفة العباسي مل تتعد األمور الدينية دون 

 اخلطبة على منابر مصر ومنابر البالد التابعة هلا عدا جامع سواها، خاصة ذكر امسه يف

السلطان بالقلعة فيذكر اسم السلطان فقط يف اخلطبة كذلك كان ينقش اسم اخلليفة على 

، 1السكة إىل جوار اسم السلطان، مث أسقط بعد ذلك اسم اخلليفة من السكة وأبقى يف اخلطبة

يد بغداد فحاربه التتار وقتلوه، قبل أن تتم له سنة منذ وسار ير : "ويعرب عن ذلك املقريزي بقوله

بويع مبصر، فصار من بعده ملوك مصر األتراك يقيمون رجال يسمونه اخلليفة، ويلقبونه بلقب 

اخللفاء، وليس له أمر وال ي وال نفوذ كلمة، بل يرتدد إىل أبواب األمراء وأعيان الكتاب 

  2."والقضاة، لتهنئتهم باألعياد والشهور

ويف بعض األحيان عندما خيشى السلطان من اخلليفة أو يتسرب إليه الشك من 

ناحيته، فإن السلطان ال يرتدد يف القبض على اخلليفة وعزله وسجنه، وتولية اخلالفة ملن يشاء 

  3.من أبناء البيت العباسي مبصر والذي تطمئن إليه خواطره

ليه حال اخللفاء بالديار والذي استقّر ع: "يقول القلقشندي يف هذا الشأن

املصرية أن اخلليفة يفّوض األمور العامة إىل السلطان، ويكتب له عنه عهد بالسلطنة ويدعى له 

قبل السلطان على املنابر إال يف مصّلى السلطان خاصة يف جامع مصاله بقلعة اجلبل احملروسة، 

                                                

 .26زيان غامن، املرجع السابق، ص - 1
 .129، ص1 املقريزي، السلوك يف معرفة دولة امللوك، ج- 2
 .27زيان غامن، املرجع السابق، ص - 3
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عات حىت للخليفة نفسه، من الوالية والعزل وإقطاع اإلقطا: ويستبد السلطان مبا عدا ذلك

  ، 1"ويستأثر بالكتابة يف مجيع ذلك

م استدعى السلطان الناصر فرج 1405/ه808يف يوم اإلثنني الرابع من شعبان 

، سلطان الديار املصرية )م1412/ه815(إىل) م1398/ ه801(برقوق الذي حكم من 

وبايعه باخلالفة بعد وفاة "مد أبا الفضل العباس بن اخلليفة املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا بن حم

فتلقب باملستعني باهللا، ولبس التشريف، واستقر بداره، وقد وصف املستعني هذا بأنه كان " أبيه

:  يف يوم االثنني رابعه: " يقول املقريزي2".دينا فيه خري وإحسان ولني، حشماً، وقورًا مهاباً 

ولبس . رر يف اخلالفة عوضا عن أبيهاستدعى أبو الفضل العباس بن حممد املتوكل على اهللا وق

     3".التشريف حبضرة السلطان ولقب باملستعني باهللا ونزل إىل داره

وحتدث القلقشندي عن استثناء آخر وقع يف تاريخ اخللفاء يف الديار املصرية 

ومل يزل األمر على ذلك إىل أن قبض على السلطان امللك الناصر فرج بن الظاهر : قلت: "قائالً 

املستعني «ق بالشام يف أوائل سنة مخس عشرة ومثامنائة على ما تقّدم ذكره، فاستقل اإلمام برقو 

من الكتابة على العهود ومناشري االقطاعات، والتقاليد، : خليفة العصر بأمر اخلالفة» باهللا

  4".والتواقيع، واملكاتبات وغريها

ا على قدميها بعد ما لقد أعاد املماليك اخلالفة بسرعة كبرية واحتضنوها وأوقفوه

وإذا كان مثة من يقول بأن سلطة اخلليفة كانت قبل املماليك ويف . اجتاحها هوالكو جبحافله

 كانوا يف احلقيقة والواقع ةادة من مضموا، وأن السالطني والقأثناء حكمهم صورية مفزغ

                                                

، 3الكتب العاملية، بريوت، ج أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، دار - 1
 .300ص

 .27زيان غامن، املرجع السابق، ص - 2
 .154، ص6 املقريزي، السلوك، ج- 3
 .300، ص، 3 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 4
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 من   كانت صورية يف كثري- كشخص حاكم- ، ورغم أن سلطة اخلليفة1اخللفاء الفعليني

املعاين، فإن املماليك استطاعوا أن يعززوا يف الكيان اإلسالمي واقع الوحدة والقوة املركزية 

  2.اجلامعة؛ فقد استطاعوا توحيد مصر وبالد الشام

املتوكل وظلت اخلالفة العباسية يف مصر على هذا احلال إىل أن جاء عهد اخلليفة 

باحلكم إىل السلطان العثماين سليم الذي تنازل ) م1544/ه950: ت(على اهللا الثالث 

، بعد تغلبه على املماليك ودخوله القاهرة، فسلمه اآلثار 3م1517/ه923األول سنة 

اإلسالمية الشريفة وهي البريق والسيف والربدة، وسلمه أيضًا مفاتيح احلرمني الشريفني، ومنذ 

  4.العثماين الرتكيذلك الوقت انتقلت اخلالفة من البيت القرشي العباسي إىل السلطان 

  :دور بيبرس في ترسيخ دعائم دولة المماليك

خلت الساحة أمام السلطان الظاهر بيربس بعد ختلص من سيف الدين املظفر 

قطز وبدأ يفكر يف توطيد دعائم دولته خاصة ان اخلطر املغويل مل يكن قد انتهى متاما، زيادة 

  :على خطر الصلييب الذي كان يهدد املشرق اإلسالمي

  :  القضاء على الثورات الداخلية-1

الذي عينه قطز، وحاول أن " علم الدين سنجر احلليب"وقام ا :  ثورة دمشق-

وكتب إلحضار : "، جاء يف السلوك5يستميل أمراء وسالطني حلب ومحص فرفضوا إجابة طلبه

 كلهم بالسمع البحرية البطالني من البالدة وكتب إىل امللوك والنواب خيربهم بسلطنته فأجابوا

والطاعة خال األمري سنجر احلليب نائب دمشق فإنه ملا استقر يف نيابة دمشق كان قد عمر 

                                                

 . 5، ص1، ج)مقدمة احملقق(، 1، جالقلقشندي، صبح األعشى - 1
ــه، ج- 2 ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ  .6، ص1نفســ
 .194، ص1981، 1إحسان حقي، دار النفائس، بريوت، ط:  حممد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق-3
 .194حممد فريد بك، املرجع السابق، ص. 166 محدي عبد املنعم حسني، املرجع السابق، ص - 4
 القرن الثالث عشر اهلجري، دار  أمحد عودات وآخرون، تاريخ املغول واملماليك من القرن السابع اهلجري إىل- 5

 .94، ص1990، )العراق(الكندي، إربد 
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سورها وحصنها فورد عليه اخلرب بقتل قطز وسلطنة بيربس يف أوائل ذي احلجة فامتعض لذلك 

  1".وأنف من طاعة بيربس

علم  "جهز بيربس جيشًا للقضاء على ثورة دمشق، فعاد اجليش حباكم دمشق

وقبض على األمري سنجر احلليب يوم اجلمعة م واعتقل بقلعة ال1261/ه656يف صفر " الدين

عاشر ربيع اآلخر واعتقله فركب األمري أيبك احلليب الكبري يف األمراء الصاحلية فلم توفق وتقنطر 

  2".عن فرسه خارج باب زويلة فأدخل إىل القاهرة ميتا

 من بقايا الفاطميني، يعرف بالكوراين سكن بزعامة رجل شيعي:  ثورة القاهرة-

جبل املقطم فلما كثر اتباعه أخذ يدعو لقلب نظام احلكم اململوكي، ومتخضت عن هذه 

، شق الثوار شوارع القاهرة واقتحموا اصطبالت اجلنود، )م1260/ ه658(الدعوة ثورة سنة 

هم وصلبهم على باب وأخذوا اخليول، فأرسل بيربس اجلند والقوا القبض على مجيع زعمائ

    3.زويلة

  .4 إحياء اخلالفة العباسية-2

كان امللك املغيث عمر بن العادل بن : 5 التخلص من العناصر األيوبية-3

الكامل، صاحب الكرك يناوئ سالطني املماليك منذ عهد عز الدين أيبك اعتقادًا منه أنه 

 سابقًا القضاء عليه لوال أن أحق منهم يف سلطان مصر والشام، وكان الظاهر بيربس قد قرر

، 6املغيث بعث برسالة شفاعة إىل اخلليفة احلاكم بأمر اهللا يسأله الشفاعة فتشفع له عند بيربس

قبض على امللك املغيث صاحب : "يقول ابن تغري برديفامه الظاهر بيربس مبراسلة املغول، 

                                                

 .521، ص1 املقريزي، السلوك، ج- 1
ـــه، ص- 2 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ  .495 نفسـ
 .94 أمحد عودات، املرجع السابق، ص- 3
 .فة العباسية يف القاهرة  كنا قد خصصنا مطلبا كامًال عن دور بيربس يف إحياء اخلال-4
 . 168-166 محدي عبد املنعم حممد حسني، املرجع السابق، ص ص - 5
 .96 أمحد عودات، املرجع السابق،  ص- 6
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فوصل به إىل القاهرة ىف يوم الكرك الذي كان معه تلك األيّام على قتال املصريني وغريهم، 

  1".األحد خامس عشر مجادى اآلخرة فكان ذلك آخر العهد به

حيث عقد عدة حتالفات مع ملوك مسلمني :  عقد حتالفات مع دول جماورة-4

  :غري مسلمني

، 2م1262/ه660 حالف ميخائيل الثامن باليوج امرباطور البيزنطيني سنة -

إىل القسطنطينة يف سفارة، وأشرف على بناء مسجد حيث وصل فارس الدين أقوش املسعودي 

   3.هناك

 حالف ملك صقيلية ونابلي منفرد بن فرديريك الثاين وتبادال اهلدايا سنة -

  4 .م1261/ه659

 حالف بركة خان، وهو خان القبيلة الذهبية أو مغول القبشاق، وهو أول من -

  5 .اعتنق االسالم من أوالد جنكيز خان

سالجقة الروم عمر الدين كيكاوي ووعده باملساعدة ضد  حالف سلطان ال-

   6 .أخيه قلبح أرسالن وضد هوالكو وأطماعه يف آسيا

  :وقد استعمل عدة أساليب لذلك الغرض وأمهها:  حتصني الثغور-5

 جتنيد العشائر املتامخة للحدود ليقوموا مبهمتهم خري قيام أمام أي عدو -

  7 .خارجي

                                                

 .120، ج7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 1
 .96 أمحد عودات، املرجع السابق، ص- 2
 .543، ص1 ابن تغري بردي، السلوك، ج- 3
 .97املرجع السابق، ص أمحد عودات، - 4
ـــه، ص- 5 ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .97 نفسـ
 .96 أمحد عودات، املرجع السابق،  ص- 6
ــــــه،  ص- 7 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .96 نفسـ
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، وإصالح 1 واألبراج واملناورة وتزويدها باملؤن والذخرية إعمار القالع واحلصون -

ما وقع فيها من األمور اليت تعيق حسن استعماهلان والنص التايل أليب احملاسن ابن تغري بردي 

وورد اخلرب بأن خليج اإلسكندرية قد انسد وامتألت فوهته بالطني : "يبني مدى اهتمامه بذلك

ا السبب فسري السلطان األمري عز الدين أمري جاندار وقل املاء يف ثغر اإلسكندرية ذ

سافر األمري سيف الدين بلبان الزيين أمري علم إىل الشام برسم :  ويف مجادى األول"، 2"فحفره

جتهيز مهمات القالع وعرض عساكر محاة وحلب ورجال الثغور وإلزام األمراء بتكميل العدد 

وأمر بعمارة ما خربه : "ال أيضاً عن تعمري احلصون، وق3"والعدة وإزاحة األعذار بسبب اجلهاد

وهي قلعة دمشق وقلعة الضلت وقلعة عجلون وقلعة صرخد وقلعة بصرى : الترت من قالع الشام

فعمرت كلها ونظفت خنادقها ووسعت . وقلعة شيزر وقلعة الصبيبة وقلعة مشيميش وقلعة محص

  .4"د وخزنت ا الغالت واألزواد أبراجها وشحنت بالعدد وجرد إليها املماليك واألجنا

حىت تعرف األخبار بسرعة وتصل األوامر يف الوقت املناسب :  تنظيم الربيد-6 

وضع للربيد نظامًا ربط به مجيع أحناء اململكة بشبكة من اخلطوط الربيدية، وكان مركزها قلعة 

الوالة يقول القلقشندي يف فإليها ترد الرسائل من احلكام والتقارير من . اجلبل باملقطم بالقاهرة

أن : وأما اتصال األخبار بالسلطان، فذكر قاضي القضاة سراج الدين اهلنديّ : "صبح األعشى

فأحوال الرعّية له ناس خيالطون الرعيّة، ويطّلعون على : ذلك خيتلف باختالف األحوال

 فوقه حىت يّتصل أخبارهم، فمن اطّلع منهم على شيء أاه إىل من فوقه، وينهيه اآلخر إىل من

وأحوال البالد النائية التصال األخبار منها من السرعة ما ليس يف غريها من . بالسلطان

املمالك، وذلك أن بني أّمهات األقاليم وبني قصر السلطان أماكن متقاربة، مشّبهة مبراكز الربيد 

                                                

 .97؛ أمحد عودات، املرجع السابق،  ص529، ص1 ابن تغري بردي، السلوك، ج- 1
ــــ - 2 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــــهنفســـ ــ ـــ ــ ــــــ  .07، ص2، جـ
ــــه، ج- 3 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .07، ص2 نفسـ
ـــــــه، ج- 4 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .527، ص1 نفسـ
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 حنو أربع مبصر والشأم إال أن هذه األماكن قريبة املدى بعضها من بعض، بني كل مكانني

غلوات سهم أو دوا، يف كّل مكان عشرة سعاة ممن له خّفة وقّوة، وحيمل الكتب بينه وبني 

من يليه، ويعدو بأشّد ما ميكنه إىل أن يوّصله إىل اآلخر ليعدو به كذلك إىل مقصده، فيصل 

ثالث ، فكان الربيد يصل من دمشق إىل القاهرة يف 1"الكتاب من املكان البعيد يف أقرب وقت

  2.أيام

عمل السلطان بيربس على إنشاء قوة برية وحبرية :  تقوية األسطول واجليش-7

قادرة على صد أعداء الدولة الذين قد يغريوا عليها برًا وحبراً، فإهتم بدور صناعة السفن يف 

وأمر . وبىن بثغر رشيد مرقبا لكشف البحر، 3االسكندرية ودمياط وكان يشرف عليها بنفسه

حبر دمياط فخرج مجاعة احلجارين وألقوا فيه القرابيص حىت متتنع السفن الكبار من بردم فم 

   .4دخوله واستمر ذلك إىل اليوم

م دخل بيربس يف عمليات 1265/ه663يف سنة:  مواجهة الصليبني-8

واسعة ضد اإلمارات الصليبية الساحلية، فسارعت ملكة بريوت إزبيال بنت امللك جون الثاين 

مث ) م1268/ه666(كما سيطرت جبوش بيربس على مدينة يافا .  اهلدنةإبلني تطلب

إنطاكيا بعد أن شدد عليها احلصار مث إمارة طرابلس، اليت كادت أن تسقط لوال ورود أنباء 

    5.محلة صليبية ثامنة من فرنسا بقيادة لويس التاسع، ولكن مراكب الفرنسيني اجتهت حنو تونس

ة املغول كانت قد خفت بعد معركة عني رغم أن هجم:  حرب املغول-9

جالوت إال أم كانوا يتحينون الفرصة من أجل معاودة اهلجوم على العامل اإلسالمي والسيطرة 

                                                

 .94، ص5 القلقشندي، صبح االعشى، ج- 1
 .98 أمحد عودات، املرجع السابق، ص- 2
ــه، ص- 3 ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .98 نفســ
 .526، ص1 ابن تغري بردي، السلوك، ج- 4
 .100 أمحد عودات، املرجع السابق، ص- 5
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عليه، وبدأ هذا األمر بالتنسيق والتعاون بني املغول والفرنج يف بالد الشام، مما دفع السلطان 

      1 .رالظاهر بيربس إىل حتصني الدولة ملواجهة هذا اخلط

، فحاول أن جيرب 2وتوىل بعد هوالكو ابنه أبغا وكان على قدر عال من احلنكة

، وتوجه بيربس جبيشه ملالقاة )م1268/ه666(الصلح مع املسلمني، بشروط تالئمه هو سنة 

وبذلك . م1273/ه671املاغول يف أرضهم ومتكن من االنتصار عليهم وطارد فلوهلم سنة

  .   يةأمن حدود الدولة الشرق

  :أسرة قالوون ودورها

م بعد 1279/م678توىل السلطان سيف الدين قالوون عرش املماليك سنة 

، حيدثنا ابن 3امللك العادل بدر الدين سالمش ابن الظاهر بيربس الذي كان عمره سبع سنوات

أصل هذا السلطان قالون من القفجاق مث من : "خلدون عن أصله وكيف قدم إىل مصر قائال

منهم يعرفون برج أعلى وقد مّر ذكرهم وكان موىل لعالء الدين آقسنقر الكابلي موىل قبيلة 

الصاحل جنم الدين أيوب فلما مات عالء الدين صار من موايل الصاحل وكان من نفرم 

واستقامتهم مث قدم اىل مصر يف دولة املظفر قطز مع الظاهر بيربس وملا ملك الظاهر قرّبه 

، وصار مدبرًا للمملكة، ولكن صغر سن 5"مث بايع البنه العادل"، 4"واختصه وأصهر اليه

السلطان كان ميثل عائقًا أمام حتقيق بعض أهداف الذي وضعها كبار رجال الدولة نصب 

وملا استوحش األمراء من السعيد وخلعوه "، 6أعينهم ومنها اجلهاد ضد البقايا املغول والصليبيني

ية عليهم كما قّدمناه ونصب أخاه شالمش بن الظاهر فوافقه رغبوا من األمري قالوون يف الوال

                                                

   .103، صأمحد عودات، املرجع السابق - 1
 . 297، ص 13 ابن الكثري، البداية والنهاية، ج- 2
 .295 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص- 3
 .453، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 4
ـــ- 5 ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه، ص نفسـ ـــ ــ ــــــ  .454ـ
 .295 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص- 6
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األمراء على ذلك طواعية له واتصلت رغبتهم يف واليته مّدة شهرين حىت أجام اىل ذلك 

فبايعوه يف مجادى سنة مثان وسبعني فقام باألمر ورفع كثريا من املكوس والظالمات وقسم 

  .1"الوظائف بني األمراء

ت اليت واجهت قالوون هو معارضة بعض األمراء من أعوان وكانت أول الصعوبا

 العصيانه وبايعه "شنقر األشقر"فقد أعلن نائب دمشق األمري الظاهر بيربس ملا قام به، 

العسكر ولقب بامللك الكامل وقبض على األمري حسام الدين نائب قلعة دمشق ألنه مل حيلف 

 خارجة عن حكم السلطان قالوون الذي ، وأصبحت بالد الشام2له وكذلك مجاعة من األمراء

، فأرسل إىل الشام ثالثة آالف بقيادة األمري 3اقتصر سلطانه على الديار املصرية وأعماهلا

حسام الدين أيتمش إلخضاع األمري الخضاع األمري شنقر األشقر خاصة بسبب األنباء اليت 

، 4 وجلأ إىل صهيونراجت حول حتالفه مع املغول، فلما علم بقدوم اجليش من مصر هرب

فّلما بلغ سنقر ذلك رحل عن عيسى بن مهّنا وتوّجه ىف الربيّة إىل احلصون : " يقول املقريزي

: الىت كانت بقيت ىف يد نّوابه، فتحّصن هو ومن معه ا ىف أواخر الشهر املذكور وهى

  .5"صهيون، كان ا أوالده وخزائنه ودخلها هو أيضا

كه لضرورة مجع الشمل وتوجيه قوة املسلمني حنو ونظرًا حلكمة قالوون وإدرا 

سنقر  بالعسكر إىل دمشق متخليا عن متابعة "سنجر احللىبّ "األمري طلب عودة ، العدو املشرتك

                                                

 .454، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 1
 .13، ص4 أبو الفدا، املختصر، ج- 2
 .296؛ فايد محاد عاشور، املرجع نفسه، ص436، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 3
  .296ص؛ فايد محاد عاشور، املرجع، 447، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 4

حصن حصني من أعمال سواحل حبر الشام من أعمال محص لكنه ليس مبشرف على البحر، وهي قلعة : صهيون
حصينة مكينة يف طرف جبل، خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة ليس هلا خندق حمفور إّال من جهة واحدة مقدار طوله 

عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي، معجم شهاب الدين أبو . ستون ذراعا أو قريب من ذلك وهو نقر يف حجر
 .436، ص1995، دار صادر بريوت، 3البلدان، ج

 .298، ص7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 5
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 وترّددت الرسل بينهم وبينه، واضطر الطرفان إىل االتفاق على وتنازل مبوجبه السلطان األشقر

 حتديد جيشه وتعهده بعدم التحالف مع قالوون لألمري شنقر ببعض املدن واحلصون مقابل

  . 1م1287/ه686املغول، كان هذا 

أما األمر الثاين الذي كان على قالوون احلسم فيه فهو تصفية الوجود املغويل 

م بدأ أبناء هوالكو يتطلعون للعودة 1280/ه680والصلييب من على أرض الشام، فمنذ 

  .فأرسل ابنه أبغا قوة استطالعية احتلت حلب

 أوحت املراسالت اليت متت بني األمري شنقر األشقر واملغول من جهة ومع لقد

الصليبيني من جهة أخرى، على وجود تصدعات يف اجلهة االسالمية، فتعامل قالوون بذكاء يف 

، 2هذه املسألة، فعقد صلحا ملدة عشر سنوات مع الفرنج الداوية واالسبتارية وأمري طرابلس

ر امللك املنصور قالوون حىت وصل إىل الّروحاء من عمل الساحل، وسا: "يقول ابن تغري بردي

ونزل عليها ىف يوم الثالثاء سابع عشر ذى احلّجة، وأقام قبالة عّكا، فراسلته الفرنج من عّكا ىف 

جتديد اهلدنة، فإّا كانت انقضت مّدا، وأقام ذه املنزلة حىت استهّلت سنة مثانني وسّتمائة 

ونزل الّلّجون، وحضر رسل الفرنج ا حبضرة األمراء، . ميس عاشر احملّرمرحل عنها يوم اخل

ومسعوا رسالة الفرنج، فآستشارهم السلطان فحصل االّتفاق على اهلدنة، وحلف هلم امللك 

املنصور على الصورة الىت وقع االّتفاق عليها، وانربم الصلح وانعقدت اهلدنة ىف يوم األحد ثالث 

   3".حة اقتضاها احلالملصل. عشر احملّرم

وهكذا تفرغ قالوون لعدو واحد، فحقق معه عدة انتصارات، كان أمهها هزميته 

، وقد كان لوفاة امللك املغويل أبغا بن )م1281/ه680(للمغول هزمية منكرة يف محص 

                                                

  .297؛ فايد عاشور، املرجع السابق، ص456، ص5 ابن خلدون، العرب، ج- 1
 .105 أمحد عودات، املرجع السابق، ص- 2
 .300، ص7نجوم الزاهرة، ج ابن تغري بردي، ال- 3
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، مت اسرتجاع حصن املرقب من الصليبيني الذين ال يشملهم 1هوالكو أثر كبري على سري الصراع

وقد كان هذا احلصن يف غاية املناعة وكان هلذا احلدث أثر  ) م1285/ه684(سنة الصلح 

كبري يف تقويض أركان الصليبني بالشام ألمهيته ومكانته، وجاء الدور على امللك بومهوند 

) م1287/ ه686(السادس ليدفع مثن حتالفه مع املغول، فاستعاد منهم مدينيت الالذقية 

   2).م1289/ ه688(وطرابلس 

وقد كان لسقوط مدينيت طرابلس والالذقية بيد املسلمني أثر كبري على الصليبيني 

  3.فلم يبق هلم سوى عكا وصيدا وصور وعثيلث

، وخلفه ابنه األشرف )م1290/ه689( السلطان قالوون سنة تويفعندما   

 رغم حماوالت األمري حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة إقصاءه عن ؛4خليل بن قالوون

نصب السلطنة، فقد تغلب خليل يف القضاء على املؤامرة، وكانت هذه أول صعوبة واجهها م

السلطان اجلديد، أما ثاين شيء كان عليه القيام به هو إكمال مشروع والده يف رد اهلجمة اليت 

م، ومل 1291/ه690، وفعال مت له ذلك بعد سنة 5قام ا الصليبيني يف عكا، مث اخضاعها

 إال معاقل قليلة يف بالد الشام، وهي ال تستطيع البقاء بعد اسرتجاع عكا من تبق للصليبيني

، خاصة بعد سقوط مدينة صور يف أيدي املسلمني دون مقاومة، وفر حاكمها 6قبل املسلمني

هنري الثاين على قربص، نفس الشيء بالنسبة لصيدا مث حيفا، مث أنطرطوس وعثليث، يف نفس 

، 7توحات اإلسالمية ومت جالء الغزاة من مجيع ديار العروبة واإلسالمالسنة، وبذلك تكاملت الف

                                                

 .16، ص4؛ أبو الفدا، املختصر يف تاريخ البشر، ج3، ص8  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج-1
 .106- 105؛ أمحد عودات، املرجع السابق، ص ص 23، ص4 أبو الفدا، املختصر يف تاريخ البشر، ج- 2
 .107- 106 أمحد عودات، املرجع السابق، ص ص - 3
 .3، ص8بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري - 4
 .108 أمحد عودات، املرجع السابق، ص - 5
 .24، ص4 أبو الفدا، املختصر، ج- 6
 .109 أمحد عودات، املرجع السابق، ص - 7
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ملا فتحت عكا، ألقى اهللا تعاىل الرعب يف قلوب الفرنج الذين : " ويصف ابو الفدا ذلك قائالً 

بساحل الشام، فأخلوا صيدا وبريوت، وتسلمها الشجاعي يف أواخر رجب، وكذلك هرب أهل 

مها، مث تسلم عثليث يف مستهل شعبان، مث تسلم أنطرطرس مدينة صور، فأرسل السلطان وتسل

واتفق هلذا السلطان . مجيع ذلك يف هذه السنة، أعين سنة تسعني وستمائة. يف خامس شعبان

من السعادة، ما مل يتفق لغريه، من فتح هذه البالد العظيمة، احلصينة، بغري قتال وال تعب، 

لفتوحات، مجيع البالد الساحلية اإلسالمية، وكان وأمر ا فخربت عن آخرها، وتكاملت ذه ا

  .  1"أمراً ال يطمع فيه وال يرام، وتطهر الشام والسواحل من الفرنج

لكن صراعا داخليا بني املماليك أدى إىل مصرع األشرف خليل بن قالوون؛ فقد 

ة يف اية تكاثر املماليك يف هذه الفرتة حىت بلغ عددهم يف عهد قالوون املميزين من اجلراكس

عهده ثالثة آالف وسبعمائة مملوك، وعىن م قالوون عناية خاصة، واتبع ابنه أشرف نفس 

السياسية فاشرتى يف عهده القصري الذي دام أربع سنوات ألفي مملوك مجيعهم من اجلراكسة، 

، وازداد لكنه خرج عن تقليد أسالفه فسمح هلم بالنزول من القلعة اراً على أن يبيتوا فيها ليالً 

عدد املماليك الربجية حبصوهلم مميزات خاصة أدى على الصراع مع املماليك األتراك وزعيمهم 

أنذلك بيدرا الذي قتل السلطان وهو يف رحلة صيد، فلم يهدأ بال الربجية اجلراكسة إال بقتل 

  2.بيدرا

وهكذا دب الضعف يف جسم دولة املماليك بعد الصراعات اليت ظهرت بينهم، 

ىل على الدولة سالطني ضعفاء، انشغلوا ذه الصراعات، وأمهلوا باقي أمور الدولة ومنها وتوا

  . االقتصادية خاصةً 

                                                

 .25، ص4 أبو الفدا، املختصر، ج- 1
 110 أمحد عودات، املرجع السابق، ص - 2
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حىت جاء السلطان الظاهر برقوق الذي كان على نصيب من احلنكة سنة 

، واستطاع يف بداية عهده أن يفشل مؤامرة عزله بالتعاون مع اخلليفة )م1382/ ه784(

  .  1)م1383/ه785( إىل عزله وعني مكانه الواثق باهللا سنة املتوكل، فسبقه هو

ويف فرتة الظاهر برقوق كانت محلة املغول الثانية بقيادة تيمورلنك، الذي استوىل 

م، وتعذر عليه مواجهته ألن املغول بعد دخول القاهرة عادوا 1393/ه795على بغداد سنة 

، وتوىل السلطنة بعده ابنه 2م1399/ه801إىل بالدهم، وتويف الظاهر برقوق بعد ذلك سنة 

، فوقع يف أسوأ مصري وهو خروجه للشام ملواجهة 3فرج برقوق الذي كان حديث السن

تيمورلنك لكنه أدرك حرج موقفه فهرب وترك جيشه يلقى أسوأ مصري على يد املغول، وهذا ما 

    4.أدى به إىل خسارة موقفه يف نفوس رعيته

ني الكيد للسلطان وخلعه، وتعرض املماليك بعد وظلت األمور تراوح موقعها ب

ذلك لعدة هجمات خارجية، كان أمهها غزوات الربتغاليني البحرية، لكن القوة اليت قسمت 

ظهر دولة املماليك هو ظهور األتراك العثمانني، فكانت معركة مرج دابق اية دولة املماليك 

  5.على يد السلطان العثماين سليم الثاين

  

  

  

  

  
                                                

 .234، ص11 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 1
 .120 أمحد عودات، املرجع السابق، ص - 2
 .168، ص12 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج- 3
 .121 أمحد عودات، املرجع السابق، ص - 4
ــــــه، ص - 5 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .131 نفسـ
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  : الظروف الثقافية لعصر القلقشندي-2 

مصر يف عهد املماليك ضة علمية وثقافية ال مثيل هلا، واهتم السالطني عرفت 

فقد اهتم بشىت ميادين العلم، ويرجع ذلك إىل التنشئة اليت كان املماليك يستفيدون منها، 

 الثقافة يدرسونف إسالمية، على الطريقةوا على حكم مصر على تنشئتهم السالطني الذين توال

يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن والوقوف على معامل السرية النبوية و  ،االسالمية

، وكان من الطبيعي أن يهتم هؤالء السالطني الذين نشأوا يف هذه الظروف العلمية 1الشريفة

، فقد كان السلطان الظاهر بيربس يهتم بدراسة التاريخ وقد قال يف لك عند وصوهلم للحكمبذ

، وتلقى السلطان الناصر حممد بن قالوون، 2"مساع التاريخ أعظم من التجارب: "هذا الشأن

  3 .علوم الفقه يف دمشق ونال شهادة فيها، لذلك كان يشارك العلماء يف كل أمر يقضون فيه

واستقّر العلم كّله صناعة : "ويشرح ابن خلدون هذه الظاهرة احلضارية قائال

فوا عن انتحاهلا فلم حيملها إّال املعرّبون من العجم شأن فاختّصت بالعجم وتركتها العرب وانصر 

فلم يزل ذلك يف األمصار اإلسالمّية ما دامت احلضارة يف العجم . الّصنائع كما قلناه أّوال

فلّما خربت تلك األمصار وذهبت منها احلضارة . وبالدهم من العراق وخراسان وما وراء الّنهر

 والّصنائع ذهب العلم من العجم مجلة ملا مشلهم من البداوة اّليت هي سّر اهللا يف حصول العلم

وال أوفر اليوم يف احلضارة من مصر فهي أّم العامل . واختّص العلم باألمصار املوفورة احلضارة

  .4"وإيوان اإلسالم وينبوع العلم والّصنائع

                                                

 . 56 فايد محاد عاشور، املرجع السابق، ص - 1
 .9، ص2001 القلقشندي أديبا، رسالة دكتوراه، جامعة مؤته  أمحد عبد الرمحن الذنيبات، أبو العباس- 2
ــه - 3 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .9، صنفســـ
 .749، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 4
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ا  التعليم جمانيلعِ علم واضحا يف هذا العصر، فقد جُ لقد كان االهتمام بطلبة ال

اهتمام  املسكن واملأكل واملشرب، ومل يقتصر م هلانتهم الدولة على التفرغ، فوفرتللجميع، وأع

: ريزي عن ذلك قائالً الناس بالعلم من اجلانب املعنوي بل تعداه إىل اجلانب املادي، وحيكي املق

ومنهم . اويفرق كل سنة يف أهل العلم والصالح مائتني ألف درهم الواحد إىل مائة دينار ذهب "

اء ؛ وكما اهتمت الدولة بطلبة العلم اهتمت بالعلم1"من له أقل من ذلك حبسب حاله

يف وقد ذكر املسبحّي : "وخصصت هلم حوافز مالية، قد عرب عن ذلك القلقشندي بقوله

 سأل العزيز باهللا يف محله رزق مجاعة من العلماء، وزير أبا الفرج يعقوب بن كّلسأن ال: تارخيه

ل منهم كفايته من الرزق، وبىن هلم دارا جبانب اجلامع األزهر، فإذا كان يوم اجلمعة وأطلق لك

حلقوا باجلامع بعد الصالة وتكلموا يف الفقه، وأبو يعقوب قاضي اخلندق رئيس احللقة وامللقي 

  .2"عليهم إىل وقت العصر، وكانوا سبعة وثالثني نفرا

صبح " القلقشندي يف كتابه قد عرب وقد اهتم السالطني املماليك ببناء املدارس و 

مث جاءت الدولة الرتكية فأربت على ذلك وزادت عليه، فابتىن : " عن ذلك بقوله"االعشى

ر قالوون بني القصرين جبوار املدرسة الصاحلية، مث ابتىن املنصو ) املدرسة الظاهرية(الظاهر بيربس 

مث ابتىن الناصر ، عل قبالتها تربة سنيةيت ذكره وج من داخل بيمارستانه اآل)املدرسة املنصورية(

مث ابتىن الناصر حسن بن ، جبوار البيمارستان املذكور) صريةاملدرسة النا(حممد بن قالوون 

 حتت القلعة، وهي اليت مل يسبق إىل مثلها، وال مسع )مدرسته العظمى(مد بن قالوون الناصر حم

 مث ابتىن ، يف القدر على إيوان كسرى بأذرعيف مصر من األمصار بنظريها، ويقال إن إيواا يزيد

 بالّصّوة حتت القلعة ومات ومل يكملها، )املدرسة األشرفية(ن بن حسني ابن أخيه األشرف شعبا

مث هدمها الناصر فرج بن الظاهر برقوق لتسلطها على القلعة يف سنة أربع عشرة ومثامنائة، ونقل 

وش بقلعة اجلبل؛ ومل تعهد مدرسة قصدت باهلدم أحجارها إىل عمارة القاعات اليت أنشأها باحل
                                                

 .446، ص5 املقريزي، السلوك، ج- 1
 .414، ص3 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 2
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بني القصرين جبوار املدرسة الكاملية فجاءت ) مدرسته الظاهرية(مث ابتىن الظاهر برقوق ؛ قبلها

        . 1"يف اية احلسن والعظمة،

وكانت النتيجة املباشرة الهتمام دولة املماليك بالعلم والعلماء أن عرفت البالد 

ة كان من مظاهرها كثرة التآليف يف مجيع امليادين، وخاصة يف ميدان التاريخ ضة علمية كبري 

  . الذي حنن بصدد البحث عن علم من أعالمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 .416، ص3 ج، صبح األعشى القلقشندي،- 1
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  :علم التاريخ في عصر القلقشندي   -3
  :  المنهج المتبع في كتابة التاريخ في مصر خالل هذا العصر-أ 

اإلسالمي على أرضها اهتماما خاصا عرفت مصر منذ املراحل األوىل للوجود 

 فقد كانت سري الفتوحات االسالمية على مدى أكثر من قرن قائمة على بالكتابة التارخيية،

الرواية الشفهية، ومل تظهر الرواية املكتوبة قبل أواخر القرن الثاين وأوائل الثالث للهجرة، وأخذت 

     .1ر خنبة من املؤرخنيروايات التاريخ منذ ذلك احلني تنمو وتزدهر، مع ظهو 

، والليث )م742/هــ128: ت( عبيد اهللا بن أيب جعفر هذه الفرتةرف يف فقد عُ 

، وظهرت يف اية )م7/ ه2ق(، ويوحنا النقيوس القبطي )م789/هـــ175:ت (2بن سعد

هذه املرحلة تآليف ومدونات يف أخبار الفتح اإلسالمي ملصر، وكان ذلك على يدي أيب قبيل 

كما جيد اإلشارة . الذي يـَُعد من أقدم الرواة يف مصر) م813/هــ199:ت( املعاريف بن هانئ

الذي كان مصدرا مهما للكثري من الروايات اليت نقلت ) م746/هــ132:ت(ليزيد بن حبيب 

 والكندي) م872/ هــ257: ت(عن الفتح االسالمي ملصر، نذكر منهم ابن عبد احلكم 

  .3)م873/هــ256: ت(

 هؤالء املؤرخون لظهور مدرسة املصرية للتأليف التارخيي وقد كان غالبية وقد مهد

مواضيعها يف هذه الفرتة تتحدث عن أحداث ما قبل االسالم وتاريخ السرية النبوية، وتاريخ 

اخللفاء الراشدين، وبعض املالحم والفنت والتنبؤات، وأحداث فتح مصر وأخبارها بعد الفتح، 

                                                

 .8 عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 1
 .248، ص2002، دار العلم للماليني، 15، ط5زركلي، األعالم، جخري الدين بن حممود ال -  2
، القاهرة، 1 إبراهيم فرغلي، احلركة التارخيية يف مصر وسوريا خالل القرن السابع اهلجري، العريب للنشر والتوزيع، ط- 3

 .86، ص 2000
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ط وتاريخ القضاة والتنظيمات املالية واإلدارية يف مصر، وشيء من وبعض الروايات عن اخلط

  :2، وميكن أن منيز يف هذه الفرتة بني تيارين خمتلفني يف الرواية التارخيية1فتوح إفريقية

 تيار اخلرب اإلسالمي الذي، وهو ما ميكن أن نسميه مدرسة الفسطاط وكانت -

  . ميازجها الكثري من تاريخ القدمي االسطوريمادته األساسية مستمدة من فتوح مصر واملغرب

 تيار القصص الذي يعتمد على اخلرافة واالساطري واملالحم، وقد عرف -

  .أصحابه بالقصاص

 وقد كان علم التاريخ يف هذه الفرتة على صلة واسعة بالعلوم األخرى كالفقه 

قهم ملنهج اإلسناد واحلديث على وجه اخلصوص، وقد تبلورت ثقافة ثقافة املؤرخني يف تطبي

  . 3املستعمل يف عادة يف علم احلديث

ونأيت بعد ذلك إىل القرن الثالث اهلجري التاسع امليالدي حيث نالحظ أن 

مؤرخي هذا القرن كانت هلم مصنفات يف التاريخ أكثر من مؤرخي القرنني السابقني، ومما مييز 

مام تراجع االهتمام أ هذه الفرتة مؤلفاتهذه الفرتة هو طغيان التأريخ احمللي املصري على 

أبو القاسم عبد الرمحن بن "بكتابة تاريخ صدر اإلسالم، وقد برز يف هذه الفرتة عميد املؤرخني 

، وهو واضع احلجر األول يف تاريخ )م872/ ه257: ت (4احلكم القرشيعبد عبد اهللا بن 

سة التارخيية املصرية، فلم يكن  لقد وضع ابن عبد احلكم اللبنة األوىل من املدر مصر اإلسالمية،

التاريخ املصري يتعدى شكل الرواية الشفهية، يتوارثها جيل بعد جيل، وكانت الرواية التزال 

وقد استفاد من ، 5حية يف صدور الرواه واحملدثني، فكان تدوينها يومئذ أقرب للتحقيق والضبط

) م997/هــ387:ت( زوالق مؤلفاته الكندي مث تداوهلا املصريون تباعا بالنقل، منذ ابن
                                                

 .87 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 1
 .133، ص2، ج1990ار العلم للماليني بريوت، ، ، د1 التاريخ العريب واملؤرخون، ط-2
 .90 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 3
 .313، ص3 الزركلي، األعالم، ج- 4
 .9 عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 5
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، وابن )م13/هــ7عاش يف القرن(، على ابن وصيف شاه )م1030/هــ420: ت(واملسبحي 

هـ 952(:، وابن حجر )م1441/ هـ843(:، واملقريزي )م1407/هـ809:ت(دقماق 

، )م1499/هـ902(: والسخاوي ،)م1470 /هـ874(: وابن تغري بردي ،)م1550/

  . 1)م1505/هـ911(:والسيوطي

ميكن القول أن مدرسة التاريخ اإلسالمي مبصر، قد استكملت أسباب نشأا و 

ومراحلها التأسيسية بظهور هذا املؤرخ الكبري، وذلك ألن املؤرخني الذين سبقوه تركوا مادة 

هائلة ولكن كان ينقصها الرتتيب والتنسيق، قبل أن تستكمل هذه املدرسة شخصيتها ومساا 

  .2على يده

كتابة التارخيية يف ذلك الوقت تطورا هاما، وقد كان هذا التطور لقد تطورت ال

جزءًا من التطور الثقايف العام الذي عرفه اتمع اإلسالمي يف القرون الثالثة األوىل، وقد كان 

  . 3هذا التطور تطورا إسالميا خالصاً، حبيث مل يتأثر مبؤثرات ثقافية أجنبية

اضراً، وتفسري ذلك هو االستقالل السياسي وبقي اإلهتمام بالتاريخ اإلقليمي ح

    4.يف تلك الفرتة، منذ اواسط القرن الثالث اذي متتعت به مصر

 كثريًا من طالب العلم بني أحناء الدولة اإلسالميةسهولة التنقل  محلتوقد 

  على الرحلة يف طلب الرواية وأخذها عن الشيوخ زيادة على رغبتهم يف رؤية)واملؤرخني خاصة(

 بذلك مصدر هام للمادة التارخيية هو املشاهدة فظهر. عجائب البالد ومشاهدة آثارها

  . 5واملشافهة

                                                

 .92 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 1
ــه، ص- 2 ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .92 نفســ
ـــه، ص نفسـ- 3 ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .95ـ
 .172، ص2 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 4
 .96 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 5
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وميكن القول أن القرن الثالث اهلجري يعد مرحلة انتقال بني ما كان يف القرنني 

  .    1األول والثاين اهلجريني، وبني ما ظهر من علوم وفنون يف القرون التالية

تارخيية هي انعكاس لألجواء السياسية فإن االضطرابات ومبا أن الظروف ال

السياسية اليت عرفتها مصر وحتول السلطة، وتغلب بنو إخشيد بعد ذهاب الدولة الطولونية، مث 

انتقال الدولة الفاطمية إليها من املغرب، كانت هلا تأثري واضح على حركة الكتابة التارخيية 

  .وتوجهات املؤرخني

رتة موضوع اهتمام مجاعة من أعالم املؤرخني والرواة الذين لقد كانت هذه الف

حممد بن يوسف بن "وكان يف طليعة هؤالء . 2 بعض آثارهمهم وانتهت إليوها أو عاصروهاعاش

، "الوالة والقضاة"، ومن أشهر مؤلفاته كتاب )م960/هــــــ350: ت (3"يعقوب الكندي

ضاة الذين تولوا حكم مصر منذ الفتح حىت زمن املؤلف، ويشتمل كتابه على تاريخ الوالة والق

 4أبو حممد بن حسني بن حسن بن زوالق الليثي املصري"ومن كبار مؤرخي املرحلة 

            . 5الذي كتب ذيال لكتاب قضاة مصر للكندي) م997- هــ387ت(

كذلك شهدت املدرسة املصرية يف كتابة التاريخ خالل القرن الرابع اهلجري، 

تطورا هاما يف الكتابة التارخيية، إذ بدأ املنهج التارخيي يأخذ شكال واضحا حتددت فيه معامله 

األساسية، حيث انتشر التدوين بصفة عامة، وحترر املؤرخون فبعد أن كان جمرد ناقل للرواية 

نقلوا التارخيية ولعب دور اإلخباري الذي ينقل املعلومة التارخيية مع ذكر سلسلة الرواة الذين 

هذا اخلرب، فأصبح البحث عن ذات اخلرب دون التقيٍد بسلسلة الرواة الذين طالت بفعل مرور 

                                                

، دار الكتاب العريب، 1حممد عبد اهلادي أبو ريدة، ج:  آدم متز، احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجري، ت- 1
 .332، ص1، ج5بريوت، ط

 . 42 حممد عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 2
 .148، ص7 الزركلي، األعالم، ج- 3
ــه، ج- 4 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .178، ص1 نفسـ
 .98 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 5
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الزمن، ومتحيص اخلرب والتأكد من صحته من خالل املعلومة اليت حيملها، وهكذا حتولت 

ة املدرسة املصرية إىل حماولة استيعاب احلدث التارخيي، وكان األمري عز الدين املسبحي يف مقدم

  .  1أساتذة هذه املدرسة التارخيية اجلديدة

واتضح هذا األسلوب يف األعمال الكثرية اليت عكف القاضي أبو عبد اهللا حممد 

على إجنازها واليت رغم أا مل )  هـ1064-هــ454: ت (2بن سالمة بن جعفر القضاعي

، الذين ظهروا بعد تصلنا مجيعها ومل نقف على معظمها إال من خالل أعمال املؤرخني املصريني

عصر القضاعي، ويبدو واضحا تزايد عدد املؤرخني يف القرن الرابع اهلجري، ألن املؤرخني 

يعتربون هذه القرن هو قرن اجلغرافيا العربية أيضا باإلضافة إىل التاريخ، وقد اعترب ذلك جزء من 

  .3النشاط الذي عرفته مجيع نواحي احلياة مبا يف ذلك خمتلف فروع املعارف

أما إذا جئنا للقرنني اخلامس والسادس اهلجريني، فنجد أنه قد حدث للتاريخ 

نوع من اليقظة حيث عاد املؤرخون يزاحم بعضهم بعضاً، وكان السبب يف ذلك هو تلك 

األوضاع السياسية واحلضارية اليت حدثت للشرق االسالمي، من التحدي الفرجني الصلييب من 

احية أخرى، وظهور دول إسالمية تواجه هذا اخلطر، وتتصدى ناحية، مث هجوم املغول من ن

  . 4له، وكان هذا السبب يف ظهور مؤرخني كبار يف يف مطلع هذه الفرتة

نظرا للتطور العمراين الذي عرفته مصر منذ بناء الفسطاط مث بناء العسكر إىل 

من عمران وخراب، قد جعل جانبها مث بناء القطائع الطولونية مث القاهرة املعزية وما تقلب عليها 

االهتمام خبطط مصر ودروا وأحيائها، ورغم أن املقريزي كان قد بلغ القمة يف كتاباته يف هذا 

                                                

 . 56عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص - 1
 .146، ص6 الزركلي، األعالم، ج- 2
 .100لي، املرجع السابق، ص إبراهيم فرغ- 3
ــه، ص- 4 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .100 نفسـ
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اال إال أنه ميكن احلديث عن كتابات سابقة يف هذا اال قم ا الكندي والقضاعي، 

   1.وشرف الدين أيب علي حممد بن اسد اجلواين

احلضارية اليت ساعدت على العودة إىل االهتمام  وال شك أن من األوضاع

 الثقافية والعلمية، تلك املدارس اليت أنشأها السالجقة يف املشرق لتكون عامال واليقظةبالتاريخ 

  .2تراث أهل السنة واجلماعةو   املذهب الشافعي من عوامل احلفاظ على

و الدفاع الذايت أما يف القرن السابع اهلجري فتمثلت املهمة الكربى للمؤرخني ه

فظهرت يف املشرق على مدى نصف .  وتذكري املسلمني مباضيهم العظيم،ضد التحدي الصلييب

، وسبط )م1233/هـــ630: ت(ابن األثري : قرن سبع تواريخ عاملية، كتبها مؤرخون كبار منهم

، )م1186/ هــ583: ت(، وابن نظيف، وابن أيب الدم )م1256/هــ653:ت (3بن اجلوزي

، وابن أيب )م1248/ه646: ت( ، والقفطي)م1225/ه622:ت( ت احلمويوياقو 

  . 5)م1288/ه686: ت (4أصيبعة

وكان املؤرخون املصريون يف العصرين األيويب واململوكي، خيتلفون يف نزعام 

  :6ومذاهبهم، ولقد رتبهم الباحثون طبقات مخس

  . طبقة لكتابة السري اخلاصة-

  . طبقة الرتاجم العامة-

  .ة لتواريخ املدن والبلدان طبق-

  . طبقة التاريخ العام-

                                                

 .173، ص2 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 1
 .101 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 2
 .246، ص8 الزركلي، األعالم، ج- 3
ــــه، ج- 4 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .197، ص1 نفسـ
 .104هيم فرغلي، املرجع السابق، ص إبرا- 5
ـــه، ص- 6 ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .104 نفسـ
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حيث " ابن ميسر"و" ابن العميد"وقد ظهر يف مصر خالل تلك الفرتة كل من 

 امخرية من ُعمريهبيني مث قضيا السنوات العشرين األتكونا يف ظل خالفة بغداد وسلطنة األيو 

بني عصر سياسي وعصر آخر،  فمثال جسور االستمرار يف الفكر التارخيي ما ،يف ظل املماليك

  . 1شكال من أشكال التأكيد على وحدة ذلك الفكر يف منهجه ومساره

ومل تكن القاهرة مركز املؤرخني املصريني بل مثلت اإلسكندرية أيضا قطبا مهما 

يف كتابة التاريخ خاصة تاريخ املدن ومن بني املصنفات اليت كتبت يف هذه الفرتة كتاب بعنوان 

ملؤلف جمهول واشتمل على فتح االسكندرية، واحلديث عن " ائل اإلسكندريةرسالة يف فض"

ملنصور بن سليم " الدرة السنية يف تاريخ االسكندرية"أسوارها ومساجدها، وكتاب آخر بعنوان 

أليب على " فضائل اإلسكندرية"م، وكتاب بعنوان 1276/هـــــ674السكندري املتويف سنة 

  .2باغاحلسني بن عمر بن احلسن الص

من أكثر القرون تأليفاً،  الثالث عشر امليالديو   اهلجري القرن السابعلقد كان

أي (وقد أحصى الدكتور مصطفى شاكر يف مدة مائة عام . باختالف املوضوعات وتنوعها

حنو ثالث مائة مؤرخا كتبوا ما يزيد ) منتصف القرن السادس إىل منتصف القرن السابع اهلجري

ة مؤلف يف التاريخ، وقد شكل مؤرخو مصر أكثر من ربع مؤرخي املشرق على أكثر من سبعمائ

، وميكن 3االسالمي يف تلك الفرتة، كما أن أعماهلم تقارب ثلث كتب التاريخ اليت كتبت فيها

القول أن هذا العدد الضخم من املؤرخني ومؤلفام، إمنا كان نوعا من االستجابة للتحدي 

اليقظة ضد األخطار اليت كادت يف تلك الفرتة تسحق منطقة احلضاري لألمة اإلسالمية ومن 

  .  4الشرق األوسط كلها

                                                

 .106 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 1
ــــه، ص- 2 ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  .109 نفســـ
 . 98،  ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 3
 .465، ص1؛ مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج110رجع السابق، ص إبراهيم فرغلي، امل- 4
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وميكن تصنيف من عمل يف علم التاريخ يف مصر خالل هذه الفرتة إىل ثالث 

  :فئات

 وقد اهتم هذا الصنف بأمرين مها سري احلكام :موظفو الدواوين -1

واا الثقافية، واليت يشكل التاريخ جانبا والسالطني، وتعليم ناشئة الديوان صناعة الكتابة وأد

وهكذا قدمت لنا هذه الفئة من املؤرخني جمموعة من السري السلطانية وغريها تزيد . هاما منها

 سرية، كما قدمت جمموعة من الكتب بلغ بعضها من الضخامة أن أضحى موسوعات  31عن

 "للنويري، ومسالك األبصار" اية األرب: "كربى تصل العشرين والثالثني جملداً، ومنها

  .1للقلقشندي" صبح األعشى"للعمري، و

 وكان شغلهم التارخيي يتجه خباصة إىل الرتاجم وعلم :علماء الدين -2

الرجال، وتعليم الناشئة كل ما يتعلق برواة احلديث واحلُفاظ، ويتوسعون أحيانًا فيشملون 

وأهل تقى ونسك، وهكذا وصلت إلينا باهتمامهم مجيع املعاصرين من كم ساسة وكتاب وجتار 

ثروة واسعة من كتب الرجال يف شكل طبقات وووفيات ومعاجم، بلغت حوايل مائة كتاب يف 

الرتاجم، ومائة وعشر كتب يف الطبقات، ومائة وتسعة وعشرين يف السري املختلفة مبا يف السرية 

  .      2النبوية

ذي كان اجليل األول منه أجنبيا  فإن أوالد اجلند اململوكي ال:أوالد الجند -3

بعمق، وغلبا ما ين فقد تبىن هذه الثقافة على الثقافة العربية، جديدا يف اإلسالم، أما اجليل الثا

عاش هذا اجليل ميسور احلال بسبب الثروة اليت تركها هلم آباؤهم، فحاولوا أن يتميزوا يف 

افة إىل أنه بسبب طبيعته الرتاكمية، قابل الوسط الثقايف، وكان التاريخ أهون العلوم مركبا باإلض

ابن "إلعطاء اجلديد على الدوام، مع جتدد األحداث واأليام، لذلك كان ميدانا مغريا ألمثال 

 وأمثاهلم، "ابن دقمان" و"مغلطاي" و"ابن أيبك" و"بيربس املنصور الدواداري"و" تغري بردي
                                                

 .98، ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق،ج- 1
ــه، ص - 2 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .98 نفسـ
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السياسية وأخبار املعارك والسالطني وكان اهتمامهم منصبا يف غالب األحيان على األحداث 

 وبعض ما أنتج هؤالء كان موسوعات تارخيية ضخمة وقعت يف ،ونزعات األمراء واحلياة العامة

  .1جملدات كثرية وصل بعضها إىل عشرين أو مخسة وعشرين جملدا

عىن املؤرخون املصريون خالل هذه الفرتة لتاريخ مصر، وكانت النظرة اإلقليمية 

 تارخيا ملصر بامسها، زيادة على بعض األراجيز 38، ويكمن أن حنصي أكثر من هي السائدة

  .2الشعرية أو شروحاا هذا كما أحصي أكثر من ثالثني تارخيا يف تاريخ املدن

من هنا ميكن أن نقول أن التوجه املوسوعي الذي ظهر يف هذه الفرتة هو حماولة 

ابق رائع من واقع سيئ ويف هذا استمساك بالعمود إلعادة ثقة األمة بذاا واهلرب إىل تاريخ س

الفقري للحضارة االسالمية املهددة، كي ال تنهار أمام اخلطر اخلارجي، وتذكري هلا باملاضي 

  . 3الذي انتصرت فيه على كل الصعاب اليت واجهتها

أهم مؤرخي العصر وأكبر التآليفات التاريخية خالل القرن -ب 

 ):م13/ه8(

  :لعصر أهم مؤرخي ا-1

وهو مجال الدين أبو احلسن ): م1216/ه613ت ( ابن ظافر األسدي -أ

م، وخلف أباه يف التدريس 1171/ه567على بن ظافر األزدي اخلزرجي، ولد مبصر سنة 

باملدرسة القمحية املالكية بالقاهرة، وعمل بعد ذلك للملك األشرف، ولكن عاد إىل بلده 

  .4م1215/ه613 منتصف شعبان سنة ، وتويف بالقاهرة يف)م1215/ ه612(سنة

  :أهم مؤلفاته

                                                

 .98 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ص - 1
ــــــه، ص - 2 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .98 نفسـ
 .106ي، املرجع السابق، ص إبراهيم فرغل- 3
ــه، ص- 4 ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .113 نفســ
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خبار عدد من الدول ألى السنني وقد رتب فيه ع:  أخبار الدول املنقطعة-

 إفريقية اإلسالمية كاحلمادية والسلجوقية والطولونية واإلخشيدية وأخبار الدولة الفاطمية يف

  . الكتاب السابقهو جزء من" أخبار الدولة السلجوقية"ن كتاب أومصر، وميكن القول 

وهو يضم ألوان احلكايات اليت انتشرت بعضها يف كتب :  وبدائع البداية-

  .1التاريخ واألدب كاألغاين والعقد الفريد والزخرية والعمدة وغري ذلك

 أخبار الشجعان ويبدو أنه كتاب تارخيي أيضا ومنه نسخة خمطوطة باملتحف -

  . 2الربيطاين بلندن وله مؤلفات أخرى ضائعة

أبو حممد عبد العظيم بن ): م1258/ه656ت( زكي الدين المنذري -ب

، )م1158/ه581(عبد العظيم بن القوي زكي الدين املنذري، ولد مبصر يف غرة شعبان سنة 

ومسع مبكة ودمشق وحران والرها واإلسكندرية، مث درس يف اجلامع الظافري بالقاهرة، وويل 

ية حنو عشرين سنة، وتويف رابع ذي احلجة سنة مشيخة الشافعية يف دار احلديث الكامل

  .3 باإلسكندرية )م1258/ه656(

التكملة "له عدة مؤلفات يغلب عليها تراجم رجال احلديث وأشهرها كتابه 

يعترب املؤرخ املنذري حافظ عصره دون منازع، وإماما وحجة ثبتا ورعا فيما . 4"لوفيات النقلة

اجلرح والتعديل بارعا يف علم الرجال واإلفتاء، واسع االطالع يقوله وينقله، وناقدا ماهرا يف علم 

  .5على األدب، ومكثرا من رواية الشعر، هذا إىل جانب الزهد والورع والتصوف

  :6وله كتب أخرى أشهرها

                                                

 .114 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 1
 .114؛ إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص256، ص5 كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، ج- 2
 .114 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 3
 .107،ص 3 املرجع السابق، ج مصطفى شاكر،- 4
 .115 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 5
 .115؛ إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص108،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 6
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) م1281/ م681:ت( ترمجة أيب بكر الطرطوشي وقد ذكره ابن خلكان -

   .يف وفيات االعيان

ي حممد بن سالم السلمي بالوالء البخاري  اإلعالم بأخبار شيخ البخار -

  .وذكره صاحب كتاب كشف الظنون). م870/ه255: ت(البيكندي احملدث 

، كما نقل "بغية الوعاة" تاريخ من دخل مصر، وقد نقل عنه السيوطي يف -

  ).      هــ738ت(عنه الكامل االدفوي 

 و عبدأب( وهو جرجيس ):م1273/ هـــ672: ت( المكين بن العميد -جـ 

) م1205/ه602(بن أيب اليسر بن ايب املكارم املكني بن العميد ولد بالقاهرة سنة ) اهللا

ملوظف نصراين لديوان احلرب، وشغل وهو شاب وظيفة مماثلة وملا فقد ويل أبيه وايل سوريا 

عالء الدين طربيس، حضوته لدى السلطان دعى مجيع موظفي ديوانه إىل مصر فيهم أيب 

، غري ان االبن مل )م1238/ه636( فوضعوا هناك يف السجن وتويف األب سنة اليسري وابنه

يلبث أن استعاد حريته ووظيفته يف سوريا ، وبعد أن ثارت حوله الشبهات يف سوريا ذهب 

  1 ).م1273/ هـــ672(على دمشق معتكفا وتويف سنة 

 اجلامع ومؤلفه حيمل اسم تاريخ ابن العميد كل عنوان اموع املبارك والتاريخ

فهو ) م1260/ه658(وهو يف أخبار العامل من أول اخلليقة على عهد امللك الظاهر بيربس 

  : 2تاريخ عاملي وقد جعله قسمني

 القسم األول من أول اخلليقة إىل ظهور االسالم اختصر فيه التواريخ وذكر -

  . ما حدث لألمم وذكر قصص األنبياء وملوك النصارى الروم إىل ظهور اإلسالم

تاريخ "ومساه ) م1260/ه658( القسم الثاين من ظهور اإلسالم إىل سنة -

  .1وقد ترجم كتابه إىل عدة لغات" املسلمني
                                                

 .109،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 1
ــــه، ص - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .109نفســـ
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وهو تاج الدين حممد علي بن ): م1278/ هـ677ت ( ابن ميسر سنة –د 

) م1278/ه677(يوسف بن جنب راغب املعروف بان ميسر القاضي الفاضل تويف سنة

ؤرخ قليلة جدا وهي تذكر أنه مؤرخ فاضل وبارع له تصانيف عديدة وأنه واملعلومات عن هذا امل

دفن يف املقطم ومن مؤلفاته يف التاريخ كتاب قضاة مصر وال نعلم شيئا عنه سوى انه كان من 

 وكتاب يف تاريخ مصر أو أخبار مصر وهو 2"رفع اإلصر"بني مصادر ابن حجر العسقالين يف 

/ ه320( ذيل به ابن امليسر على تاريخ املسبحي املتوىف سنة تاريخ على السنني يف جملدين،

  .4 وكان يف إثين عشر جملداً 3 )م1029

كتب ذيال باسم ): م1341/هــ741: ت( المفضل بن أبي الفضائل -هــ 

وفيه تراجم بعض السالطني " النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد"

  ".تاريخ املسلمني يف اليمن واهلند والترت"و" ة اليعاقبةتاريخ البطارك"واملماليك، و

 وهو أبو الفضل حمي الدين ):م1293/هــ692: ت(ابن عبد الظاهر  - و

عبد اهللا بن عبد الظاهر بن نشوان اجلذامي املصري الضرير، كان كاتب اإلنشاء وصاحب 

   5.ديوان اإلنشاء يف بالط امللك بيربس مث لدى السلطان قالوون

وذكره " شيخ أهل الرسل"وقد ذكره السيوطي، و" النظم الفائق والنثر الرائق"له 

  .6، وقد جاء كالمها بأسلوب أديب غين بالبديع"فوات الوفيات"ابن شاكر يف 

  :7أما الرتاث التارخيي البن عبد الظاهر فيتكون من

                                                                                                                                          

 .116 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 1
 .111،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 2
 .117 إبراهيم فرغلي، املرجع السابق، ص- 3
 .111، ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 4
 .98، ص7 ابن تغري بردي، املنهل الصايف، ج- 5
 .112،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 6
ـــه، ص - 7 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .113 نفسـ
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د من  الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر بيربس وهو منظومة شعرية وهو ميت-

هــ 639ت (، وقد اختصر شافع العسقالين )م1265/هــ663(أول سرية إىل سنة 

  . هذه السرية نثراً ) م1251/

  ).قالوون (1"تشريف األيام والعصور بسرية السلطان امللك املنصور "-

وهي يف " األلطاف اخلفية من السرية الشريفة السلطانية املكية األشرفية "-

ولعلها آخر ما كتبه ابن عبد الظاهر ). م1293/ هــ693: ت (سرية امللك األشرف خليل

  .قبل وفاته

باإلضافة على كتب أخرى يف التاريخ، وترجع أمهية مؤلفات ابن عبد الظاهر 

أنه حفظ لنا الكثري من وثائق العصر يف صورا األصلية، حيث أعترب مصدرا هاما للكثري من 

وا عن سالطني املماليك األوائل ومنهم بيربس املؤرخني الذين جاؤوا من بعده الذين كتب

، واملقريزي نقل عنه "صبح األعشى"وقالوون واألشرف، فقد اعتمد عليه القلقشندي يف 

  .2"اخلطط"الكثري يف كتاب 

أمحد بن عبد الوهاب بن أمحد  هو ):م1332/هـ732:ت: ( النويري–ز 

، 3ن، البكري، النويري، الشافعيبن عبد الوهاب بن عبادة، الشيخ اإلمام املؤرخ شهاب الدي

/ ه660يعترب النووي رأس املدرسة التارخيية املصرية يف العصر اململوكي، ولد حوايل سنة 

م، درس باألزهر الشريف، وختصص يف دراسة احلديث والتاريخ واألدب، اشتغل يف 1262

حيح شبابه مدة يف بنسخ الكتب اجلليلة، وكان أنيق اخلط، كان يكتب النسخة من ص

                                                

، 2، ج1973إحسان عباس، دار صادر بريوت، :  بن شاكر، فوات الوفيات، حتقيقحممد بن شاكر بن أمحد - 1
 .179ص

 .114،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 2
حممد حممد أمني، اهليئة : يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا أبو احملاسن، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، حتقيق -  3

 .381، ص1هرة، جاملصرية العامة للكتاب، القا
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كان فقيهًا فاضًال، مؤرخًا بارعاً، وله : "، يقول ابن تعري بردي1البخاري ويبيعها بألف دينار

مشاركة جيدة يف علوم، وكتب اخلط املنسوب، قيل إنه كتب صحيح البخاري مثان مرات، 

  .2"وكان يبيع كل نسخة من البخاري خبطه بألف درهم

 ونال عطفه وحظوته، وتقلب يف اتصل النووي ببالط امللك الناصر بن قالوون،

عدة وظائف إدارية ومالية ظهرت فيها مجيعاً، كفايته وتفوقه، لكن حبه لألدب جعله يعتزل كل 

/ ه710هذا ويتفرغ للتأليف، وميكن القول أن النويري انقطع يف الفرتة الفاصلة بني 

 موسوعته م، إىل العلم والتتأليف فأنتج لنا بعدها أول جزء من1320/ ه720 –م1310

،  فقال عنه ابن تغري بردي يف املنهل 3م1321/ه721سنة " اية األرب يف فنون األدب"

وكان يكتب يف كل يوم ثالث كراريس، وألف تارخيًا مساه منتهى األرب يف علم : "الصايف

  4".األدب يف ثالثني جملداً 

خ مل تعاجل األدب فقط بل تعدته إىل التاري" اية األرب"لكن موسوعة 

واجلغرافية، والسياسة امللكية، والبيان والبديع، واألمثال واألوصاف، ويفيض بالكالم على املواد 

العلمية احملضة مثل الطب والرياضة والكمياء وغريها، مصممة على مخس أقسام كل قسم 

األوىل تشمل : ينقسم إىل عدد من األبواب، وهذه الفنون اخلمسة تنقسم إىل جمموعتني كبريتني

إىل الرابع، وتشمل عشرة جملدات، وتشمل اموعة الثانية على الفن اخلامس : ن الفن األولم

  5 .فقط، وتشغل واحداً وعشرين جملداً 

                                                

 .70 حممد عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 1
 .381، ص1 ابن تغري بردي، املنهل الصايف، ج- 2
 .70 حممد عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 3
 .381، ص1 ابن تغري بردي، املنهل الصايف، ج- 4
 .72 حممد عبد اهللا عنان، املرجع السابق، ص- 5
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لكن النويري مل يبتكر خمطط الكتاب بل اقتبسه مع بعض التصرف من مؤلف 

ي الذ) م1318/ ه718: ت(معاصر له هو حممد بن إبراهيم الكتيب املعروف بالوطواط 

     1".مباهج الفكر ومناهج العرب"وضع موسوعة صغرية عنواا 

وقد وضع النويري خطته على أساس األقاليم اجلغرافية أوًال، مث على األساس 

الزمين، من األسرات احلاكمة، وتوسع خاصة يف السرية النبوية ويف تاريخ مصر والشام، وخاصة 

بار، وحفظ لنا أحيانًا كثرية بعضًا مما ضاع من املماليك، ومجع مادته من خمتلف املؤرخني الك

آثارهم، ومنهم ابن ميسر، واجلزري، وابن السباعي، وابن األثري، وابن واصل، وابن خلكان، 

وابن عبد الظاهر، والنسوي، وهنا جند النويري املؤرخ احلقيقي فهو ال يكتفي مبا يأخذ عن 

          2 .معلوماتهاآلخرين، ولكن يضيف إىل األحداث رأيه وخرباته و 

عمر بن على بن اْمحَد بن وهو ): م1403/ه803:ت (: ابن الملقن-ح

، تويف أبوه 3ُحمَمد االنصاري سراج الدين أَبُو َحْفص املصرى الشاِفِعي اْلَمْعُروف بِاْبن امللقن

 كان وعمره سنة فنسبه الناس على زوج أمه الذي كان يلقن القرآن، فعرف بابن امللقن، وإن

، اختص يف علم احلديث، فجاءت جهوده ومعارفه وإنتاجه يف التاريخ من 4يرفض هذا االسم

، 5"من أكابر العلماء باحلديث والفقه وتاريخ الرجال : " باب خدمة احلديث، قال الزركلي

بالرغم من أنه اشتغل يف كل فن حىت قرأ يف كل مذهب كتاباً، وبرع يف الفقه ويف اخلط ويف 

                                                

 .120، ص3ع السابق، ج مصطفى شاكر، املرج- 1
 .122، ص3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 2
؛ 57، ص2002، دار العلم للماليني، 5خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي، األعالم، ج - 3

اء الرتاث العريب إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين ، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، دار إحي
 .792، ص1بريوت، ج

 .120، ص3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 4
 .57، ص 5 الزركلي، األعالم، ج- 5
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له حنو :" ويف اإلفتاء، وكان له عدد كبري من املؤلفات، يقول الزركلي يف االعالماألصول 

  :، ومن أمهها2، وبعضها يف جملدات تبلغ العشرين1"ثالمثائة مصنف

ه، ورتبه 780وقد وصل فيه املؤلف إىل سنة :  نزهة النظار يف قضاة مصر-1

   3 .طبقة بعد طبقة، وأورد يف آخره منظومات يف أمساء القضاة

ذكر فيه تراجم كتب ستة هم :  إكمال ذيب الكمال يف أمساء الرجال-2

أمحد بن حنبل وابن خزمية وابن حبال والدارقطين، واحلاكم، ويبدو أن معظمه ضاع حىت أن 

ومن تصانيفه ومما "السخاوي مل يطلع إال على جملد واحد منه، وقد ذكره يف الضوء الالمع قائالً 

 ذيب الكمال ذكر فيه تراجم رجال كتب ستة وهي أمحد وابن خزمية مل أقف عليه إكمال

  .4"قد رأيت منه جملدا وأمره فيه سهل: وابن حبان والدارقطين واحلاكم، قلت

وهو يف طبقات الشافعية، من :  العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب-3

بعمائة، أخذ من ه، وعدة األمساء فيه ألف وس770زمن الشافعي رضي اهللا عنه، إىل سنة 

األوىل يف أصحاب الوجوه : وقد رتبه على ثالث طبقات. طبقات االسنوي وابن كثري والسبكي

 طبقة، أما الثانية فهي دوم وفيها ست وثالثون طبقة، والثالثة على حروف 34وهذه على 

  .  5املعجم

وهو : 6 االشارات إىل ما وقع يف املنهاج من األمساء واألماكن واللغات-4

لإلمام النووي، وقد قسمه املؤلف " اية املنهاج إىل ما استدرك على املنهاج"خمتصر كتاب 

األول يف الناحية اللغوية، والثاين يف األمساء املشرتكة واملرتادفة، والثالث يف أمساء : ثالث أقسام

                                                

ــه، ص- 1 ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .57 نفســ
 .120، ص3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 2
ـــه، ص- 3 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .120 نفسـ
  .102، ص6 السخاوي، الضوء الالمع، ج- 4
 .126، ص3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 5
 .791، ص1 الباباين، هدية العارفني، ج- 6
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سنة ه مث زاد عليه بقدره 743بدأ يف تأليفه سنة . األماكن وحتقيقها يف مواطنها وضبطها

  .  1ه758مث مل يزل يزيد حىت . ه745

وهو يف جملد صغري مجع فيه مجلة من طبقات العلماء :   كتاب الصوفية-5

   2.االعيان وأوتاد األقطار يف كل قطر وأوان

  

    :لهذا العصر) الموسوعية( أكبر التآليف التاريخية -جـ

مفاتيح "ب إذا كان التأليف العريب على الطريق املوسوعية قد بدأ مع كتا

م فإن القرن الثامن 997/ هـ387حملمد بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي املتوىف سنة " العلوم

اهلجري يف مصر ميتاز بظاهرة ثقافية خاصة، وهي أنه عصر املوسوعات العلمية واألدبية 

الكربى؛ فقد ظهرت فيه طائفة من العلماء الذين توفروا على مجع أشتات العلوم والفنون 

فة يومئذ، يف مؤلفات جامعة مل تعرفها اآلداب العربية من قبل، وكتبت فيه عدة املعرو 

وأقطاب هذه احلركة ثالثة . موسوعات جليلة ما زالت تتبوأ مقامها الفذ يف تراث األدب العريب

/ هـ733أمحد بن عبد الوهاب النويري، املتوىف سنة : من أكابر العلماء والكتاب املصريني هم

، وأمحد بن فضل اهللا العمري، املتوىف "اية األرب يف فنون األدب"تاب م صاحب ك1333

، وأبو العباس "مسالك األبصار يف ممالك األمصار"م، صاحب كتاب 1348/ هـ749سنة 

  3".صبح األعشى يف كتابة اإلنشا"القلقشندي يف كتابه 

طابع  لكنها ذاتاملتنوعة احملتوى ) املوسوعات(وهذه أهم التآليف الكربى 

  :ا هذا العصراليت عرفهو  ،تارخيي

  

                                                

 .126، ص3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 1
ـــه، ص- 2 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .126 نفسـ
 .3، ص1، ج)مقدمة احملقق( القلقشندي، صبح األعشى - 3
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  : المختصر في علم التاريخ للمحي الكافيجي-1

حمي الدين أبو عبد اهللا، حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي، "ولد 

ـــ" احلنفي ، يف بالد الروم قبل التسعني وسبعمائة للهجرة ونشأ ا، متتلمذ "الكافيجي"املعروف ب

" الربهان حيدرة"و" احلافظ الربازي"، و"خلايفالربهان ا: "على يد مجاعة من العلماء، منهم

ولقي العلماء : "، يقول السيوطي1، وغريهم"الشمس الفنري"و" عبد الواحد الكوتاين"و

األجالء، فأخذ عن الشمس الفنري، والربهان حيدرة، والشيخ واحد، وابن فرشته شارح 

  .2"امع، وحافظ الدين البزازي

 حج أكثر من مرة، والقدس ومصر، اليت ِارحتل إىل الشام واحلجاز، حيث

، متخذًا من القاهرة موطناً )م1438/هــ831: ت"(أشرف برسباي"دخلها يف أثناء سلطنة 

منصرفا إىل التدريس والفتوى، فاجتمع به مشاهري علمائها " الربقوقية"له، وقد تنزل يف 

فيه اجتهادًا يف حتصيل وتالميذها من سائر املذاهب، كما قصده الطلبة من خارجها وقد رأوا 

العلم، ودأبًا يف تقريره، وتقدما يف أكثر فروعه، كالفقه، واألصول، والفرائض، والكالم، 

عالمة الدهر وأوحد العصر، ونادرة : "واحلديث، واللغة، والفلسفة، حىت وصفه السخاوي بـــــ

؛ وهذا 4"ملعقوالت كلهاإماما كبرياً يف ا: "؛ ولدى السيوطي3"الزمان، وفخر هذا الوقت واألوان

) م1453/هـــ857:ت" (الظاهر جقمق"ما أهله لتويل بعض الوظائف الدينية، إْذ أسند له 

) م1461/هـــ865:ت" (األشرف اينال"، كما أسند له "األشرف برسباي"مشيخة زاوية 

، فظل ا حىت تويف يف الرابع من مجادى الثانية سنة تسع وسبعني "مشيخة الشيخونية"

                                                

، اهليئة املصرية العامة "من دولة املماليك اجلراكسة" حممد كمال الدين عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات - 1
 .16، ص1992للكتاب، القاهرة، 

 .117، ص1 جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج- 2
 .261، ص 7 السخاوي، الضوء الالمع، ج- 3
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، : ، حتقيقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي - 4

 . 117، ص 1صيدا،ج
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، ويهمنا منه 2، كانت أهم مؤلفاته يف املختصرات1مثامنائة للهجرة، خملفا وراءه تراثًا ضخماً و 

له املختصر يف علم : "السخاوي بعنوان آخر بقوله، يذكره "صر يف علم التاريخاملخت"مؤلفه 

     3".األثر واملختصر املفيد يف علم التاريخ

 مؤلفات الكافيجي، فرغ من تأليفه من أهم" املختصر يف علم التاريخ"يعترب 

. 4م، مرتبا على مقدمة وثالث أبواب، وخامتة1462/هـــ867يوم الثالثاء الثامن رجب سنة 

  :وجاءت كما يلي

  :5 مقدمة-1

  . اإلشادة بفوائد علم التاريخ-أ

  . الدافع إىل تأليفه- ب

  . عنوان الكتاب-جــ

  . تنظيم مادة الكتاب-د

  .دد الكتابة فيه االحتياط ملا هو بص- هــ

  .6 يف مبادئ علم التاريخ التأريخ: الباب األول-2

  . التعريف بلفظ التاريخ لغة واصطالحاً -أ

  الوقت:  التعريف بالزمان- ب

، الشهر )السنة الشمسية والقمرية( التعريف بأقسام الزمان لغويا وفلكيا -جــ

  .واليوم

                                                

 .19 حممد كمال الدين عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص - 1
 .118، ص1 جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة، ج- 2
 .260، ص7 السخاوين الضوء الالمع، ج- 3
 .  22عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص حممد  - 4
ــه - 5 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .22، ص نفســـ
ـــه، ص - 6 ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .23 نفسـ
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  . السبب يف اختاذ املسلمني للتأريخ-د

  .التاريخ من لدن اهلجرة العلة يف - ه

كانوا يسمون كل سنة باسم "بعد أن :  التاريخ الختاذ املسلمني للتأريخ-و

  ". احلادثة اليت وقعت فيها ويؤرخون ا، أصبحوا يتخذون العدد للتاريخ

  ).التقومي عند خمتلف الشعوب(  حصر التواريخ املشهورة-ز

  . حتديد موضوع علم التاريخ-حـــ

  .ب االحتجاج إىل علم التاريخ التعليل لوجو -ط

  . الشروط الواجب توافرها يف املؤرخ-ك

  : 1 يف أصول علم التاريخ ومسائله: الباب الثاني-3

  . ِاعتبار وجه احلضور والعيان- أ  

  . اعتبار وجه العلم واليقني- ب

  . ِاعتبار وجه غلبة الظن-جــ

  . اعتبار وجه تعارض بال ترجيح–د 

  .  ه الوجوه األربعة السالفة ِاعتبار وجه غري هذ- هـ

 فقد جعله يف بيان شرف أهل العلم، ويف فضل العلم، : الباب الثالث-4

  : 2وقد أورد قصتني من باب التذكري واالعتبار: ويف بيان ما يفيد التذكري واالعتبار

  . قصة العنقاء- أ  

  . قصة ذي القرنني- ب

اغ مؤلفه من حتريره،  شغلت عدة سطورن وأريد ا التأريخ لفر : الخاتمة-5

  .على ما نبه إليه قبل
                                                

 .26، ص عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفاتحممد  - 1
ـــه، ص - 2 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .28 نفسـ
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  :  أسلوب الكتاب-

ن املؤلف صاحب زج فيه لغيت العلم واألدب، ذلك ألأسلوب الكتاب تتما

ارات وامكانيات علمية وأدبية كبرية، يف مجيع ااالت التارخيية والفقهية والفلكية، كل هذا هم

   1.تائج والعرب ومقارنه االحداث واألفكارجتلى يف حتليله للظواهر وقدرته على استخالص الن

   : مصادر الكتاب-

مل ُيصرح مبصادر كتابه ومل ينسب مادته إىل أصحاا، اللهم إال يف ثالث 

   2 :مواضع، نسب يف

اية اإلدراك يف دراية "يف كتابه ) م1311/هــ710:ت( أوهلا إىل الشريازي -

  ، "األفالك

أبكار "يف كتابه ) م1233/ه631:ت" (السيف اآلمدي" وثانيها  لــ-

  ، "األفكار

  . يف كتابه الصحاح يف اللغة) م1003/هــ393:ت" (اجلوهري" يف ثالثها لـــــ -

لكن ُيالحظ استعماله عدة مصادر أخرى رغم أنه مل يصرح ا لكن مادا 

  :واضحة يف الكتاب، ومنها

  . عرائس االس للثعليب-

  .     ن يوسف الكنديلعمر بن حممد ب" فضائل مصر "-

  : تقويم الكتاب-

وميكن القول أن الكتاب كان نرباسا للعديد من املؤلفني الذين جاءوا من بعده 

يف كتابه " السخاوي: "لفوا كتبا يف نفس اال؛ ونذكر منهم على سبيل املثالأوالذين 

                                                

 .29، ص عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفاتحممد  - 1
ـــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .30، ص نفســـ
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، حيث "علم التاريخالشماريخ يف "يف كتابه " السيوطي"، و"اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ"

  . 1ميكن اعتباُر هذين املؤلفني امتدادا له و إضافة إليه أيضاً 

ترجع أمهية الكتاب يف كونه الكتاب الوحيد الذي أُلف يف تلك املرحلة حول 

مصطلح علم التاريخ مستوفيًا جلانبيه النظري والتطبيقي، رغم أن بعض مادته مقتضب فهو ال 

  . أقالميتعدى أن يكون أشبه برؤوس

حممد "هو )م1405/هـــ907:ت (: تاريخ الرسل والملوك البن الفرات-2

بن أمحد بن حممد بن علي بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن حممد احملب أبو الشفاء بن 

ولد يف سنة "، 2"الشهاب بن ناصر الدين املقرئ املالكي ويعرف بابن الفرات باسم النهر

 بالقاهرة، وقرأ ا القرآن، وتال به أليب عمرو علي )م1336/هـــ735(سبعني وسبعمائة تقريبا 

الفخر الضرير، وأخذ الفقه عن عبيد البشكالسي، والشهاب املغراري، ويف النحو عن احملب بن 

هشام، قرأ عليه مجيع التوضيح ألبيه، ومسع على قريبه ناصر الدين حممد بن احلسن ابن الفرات 

لشيخة وجلس يؤدب األطفال برأس الزجاجيني، وأخذ عنه ابن فهد احلنفي، وأيب الفرج بن ا

شدا على طريقة التعليم يف . ، والرجل من أوساط الشيوخ احملدثني أو املوظفني3"والبقاعي

عصره بعد احلديث احلديث يف مصر ويف دمشق، ومسع من حفاظ عصره كما أمسع وتكسب 

هي كما ويل خطابة املدرسة املعزية مبصر حبوانيت الشعوب يف ظاهر القاهرة على باب املقا

ومن . لكنه كان هلجا بالتاريخ ال يزال مكبا على كتابته كما يقول السخاوي. وعقود الزواج

باب اهلواية حتول ابن الفرات مؤرخا ذا مشروع من أجرأ املشاريع التارخيية هو أن يقدم تارخيا 

  .4لتارخيي الكبري تاريخ الدول وامللوكعاما وإسالميا جيمع فيه كل شيء وهكذا ولد كتابه ا

                                                

  .31 حممد كمال الدين عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص - 1
 .313، ص2؛ ابن حجر، إنباء الغمر، ج78، ص7 السخاوي، الضوء الالمع، ج- 2
 .78، ص7ضوء الالمع، ج السخاوي، ال- 3
 .128،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 4
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كتب ابن الفرات يف تارخيه مسودة تبلغ مائة جملد، بيض منها حنو العشرين، 

أي القرون الثامن والسابع " الثالثة األخريةقرون وهي ال.  منهافُت عليها واستفدتوق

وأربعمائة لف  ثالث ومثامنائة هجرية املوافق ألوآخر ما كتب إىل إنتهاء سنة. والسادس

 وكان هلجًا بالتاريخ فكتب تارخيًا كبريًا جّدًا بّيض بعضه : "يقول عنه ابن حجر، 1ميالدي

فأكمل منه املائة الثامنة مث السابعة مث السادسة مث هكذا صنع يف حنو من عشرين جمّلداً مث شرع 

 من أّول القرن التاسع، يف اخلامسة وشرع يف تبييض املائة الرابعة فأدركته الوفاة وكتب شيئاً يسرياً 

   2 ".وتارخيه يف هذا كثري الفائدة إالّ أنه بعبارة عاّمية جّداً 

وطريقة ابن الفرات أن يتخري من املصادر ما يريد الكالم عنه فيثبته بالنص 

احلريف بعد ذكر املصدر، الذي قد يذكره تفصيال أو يذكر عنوانه فحسب أو صاحبه وحده، أو 

ن ابن الفرات مل ألكتاب منظم على أساس السنني كما ا" هل التواريخأ قال: "يكتفي بالقول

  .3ينس الوفيات فهو يثبتها يف ذيول احلوادث

  :وترجع أمهية تاريخ ابن الفرات من أمرين إثنني

أنه حفظ لنا أقساما كبرية من بعض الكتب الضائعة، واملؤلفني  -1    

اهولني أحيانا متام اجلهل، ومن هؤالء مثًال تواريخ ابن أيب طي اليت فقدت كلها، وكتاب 

لسبط بن عبد الظاهر، " نظم السلوك"البن أيب أصيبعة، وكتاب " املختار من عيون التواريخ"

مجهرة اإلسالم ذات "وكتاب " معادن الذهب يف تاريخ امللوك والعلماء وذوي الرتب"وكتاب 

   4.البن املكرم، وغريها كثري" ذخرية الكتاب"أليب الغنائم، و" النظامالنثر و 

                                                

 .128، ص 3مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج - 1
 .313، ص2 ابن حجرن إنباء الغمر، ج- 2
 .128،ص 3 مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج- 3
ــه، ص- 4 ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .128 نفسـ
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لُُه بدقة، وهو ال يذكر تاريخ احلادث فقط، -2     تاريخ عصره فإنه ُمَسج 

. ولكن يذكر اليوم كما يذكر الوقت بدقة، فاألقسام األخرية من تارخيه حتسبها جريدة يومية

أحداث القرن السادس يتابع السنني مع اإلشارة وقد تدرج يف ذلك حسب األجزاء فهو يف 

أحيانا لألشهر واأليام، ويف السابع منذ أواسطه وحىت أواسط الثامن، يسجل بالشهور ويضيف 

. يام والساعات هي طريقة التأريخ عندهويف القرن التاسع تصبح األ. صادراأليام ما أمكنته امل

  .1واعتمد يف ذلك على ما يسمع ويقرأ ويشهد

  :2امور أخرى هيأحظ على ابن الفرات املؤرخ أربعة ويال

  . أنه يتخري النصوص األقدم واملعاصرة لألحداث حني ينقل عن املصادر-1

  . أنه يناقش بعض االحداث أحياناً ويرجح خرباً على آخره-2

 أنه ذو ميل أديب واضح فهو ينقل احيانا القصائد الطويلة ويبدي الرأي -3

  .األدب

  . اللحن الفاحش والعبارة العامة جداً يف كثري من األحيان أنه يقع يف-4

أما الدات العشرون اليت بيضها . مل يبق لنا شيء من مسودة ابن الفرات

  . فقد بقي منها عشر جملدات حمفوظة خبطه. للقرون السادس والسابع والثامن

  : الجوهر الثمين في سير الملوك والسالطين البن دقمان-3

ين ابراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي، املعروف بابن دقمان هو صارم الد

، تدرج جده ألبيه عز الدين أيدمر أحد أمراء الناصر حممد بن قلوون )م1408/ه809:ت(

يف وظائف الدولة اململوكية إىل أن ويل نقابة اجليوش املنصورة عوضا عن مشس الدين املهمندار 

                                                

 .128، ص 3مصطفى شاكر، املرجع السابق، ج - 1
ــه - 2 ــــــــ ـــ ـــ ــ  .128، ص نفســـ
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ائة للهجرة، وظل شاغال هلذه الوظيفة إىل ، سنة سبع وعشرين وسبعم)م1332/ه732:ت(

  1.حني وفاته يف سادس سنة أربع وثالثني وسبعمائة للهجرة

ولد صارم صارم الدين ابراهيم، يف حدود اخلمسني وسبعمائة، ونشأ يف طبقة 

أوالد الناس، ودرس وتفقه على املذهب احلنفي، واشتغل بالعلم، وأسندت إليه وظيفة خزن 

مث عزل وعاد إىل القاهرة، " دمياط"ت الصالحية، كما توىل قبل وفاته والية الكتب يف اخلانقا

    2 .فمات ا بعد قليل، يف ذي احلجة سنة تسع ومثامنائة عن حنو الستني عاماً 

  :له عدة مؤلفات من أمهها

  . االنتصار لواسطة عقد األمصار-

  . ترمجان الزمان يف تراجم األعيان-

  .امللوك والسالطني اجلوهر الثمني يف سري -

  . الدر املنضد يف وفيات أمة حممد-

  . فوائد الفوائد-

  . الكنوز اخلفية يف تراجم الصوفية-

  . نزهة االنام يف تاريخ اإلسالم-

  . نظم اجلمان يف طبقات أصحاب إمامنا النعمان-

  .      ينبوع املزاهر يف سري امللك الظاهر-

 زمانه، اما السيوطي فقد حتدث عن نعته ابن حجر مبؤرخ الديار املصرية يف

، واعتمد عليه الكثري من املؤرخني "االنباء"حسن حماضرته، وأشار ابن حجر يف صدر كتابه 

  ".  البدر العيين"، و"ابن حجر"، و"ابن الفرات"و" ابن تغري بردي"مثل 

   
                                                

 . 106 حممد عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص - 1
ــه - 2 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 106، ص نفســـ
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  : المواعظ واإلعتبار في ذكر الخطط واآلثار للمقريزي-4

، أمحد بن علي عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن ولد تقي الدين أبو حممد

  . 1حممد بن متيم بن عبد الصمد بن متيم

ترك املقريزي عدة مؤلفات يف جمال التاريخ واألنساب والعقائد والفقه واألدب، 

والعلوم البحته زادت على حنو مائيت جملدة كبار، ولكن مل يبق من هذه املؤلفات إال النزر 

    2.عناوينه لدى من ترجم له، أو اعتىن بالفهرسة العامةاليسري، املثبت 

واسندل للمقريزي وظائف مهمة ومتنوعة، كان بعضها يف مصر وبعضها يف 

الشام، فقد كتب التوقيع، وويل احلسبة بالقاهرة سنة إحدى ومثامنائة، واخلطابة جبامع عمرو 

 احلديث باملؤيدية، ودخل دمشق ومبدرسة الناصر حسن، واالمامة جبامع احلاكم ونظره، وقراءة

الناصر فرج قضاء "مراراً، وتوىل ا نظر وقف القالنسي والبيمارستان النوري، كما عرض عليه 

   3".تيمور لنك"له لدى ) سفرياً (قضاة الشافعية يف الشام، فأىب، ورشحه ألن يكون رسوًال 

  :4له عدة مؤلفات أمهها

  .ميني اخللفاء اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاط-1

  . إغاثة األمة يف كشف األمة-2

  . اإلملام بأخبار من بأرض احلبشة من ملوك اإلسالم-3

  . التاريخ الكبري املقفى يف تاريخ مصر والواردين عليها-4

  . تراجم ملوك الغرب-5

  . درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة-6
                                                

؛  حممد كمال الدين عز 24، 23ص. 1990، عامل الفكر، 1 حممد كمال الدين عز الدين، املقريزي مؤرخاً، ط- 1
 .157الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص 

 . 51  حممد كمال الدين عز الدين، املقريزي مؤرخاً، ص-2
  .173 حممد كمال الدين عز الدين، أربعة مؤرخني وأربعة مؤلفات، ص - 3
ــه  -4 ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .51، صنفســـ
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 .عظ واالعتبار بذكر اخلطط واألثارأما كتابه الذي هو حمور حديثنا فهو املوا

  :1وخططها، انقسم إىل مقدمة وسبع أجزاء" مصر"يف تاريخ لفه وأ

وأشار فيها املقريزي إىل ما دفعه لتأليف الكتاب، وتضمن حمتواه : املقدمة

  :ومنهجه يف تنظيم مادته، وقد شرح ذلك بقوله

علمني قد جرت أْن يأتوا "
ُ
بالرؤوس الثمانية قبل أعلم أن عادة القدماء من امل

 الغرض والعنوان واملنفعة واملرتبة وصحة الكتاب ومن أّي صناعة هو وكم  : افتتاح كل كتاب وهي

 أما الغرض يف هذا التأليف فإنه مجع ما  : فيه من أجزاء وأّي أحناء التعاليم املستعملة فيه فنقول

وعها معرفة مجل أخبار إقليم ِمصر تفّرق من أخبار أرض ِمْصر وأحوال سكاا كي يلتئم من جمم

وهي اليت إذا حصلت يف ذهن إنسان اقتدر على أن خيرب يف كل وقت مبا كان يف أرض ِمْصر من 

اآلثار الباقية والبائدة ويقص أحوال من ابتدأها ومن حلها وكيف كانت مصائر أمورهم وما 

  2". ية بذلك األثريتصل بذلك على سبيل االتباع هلا حبسب ما حتصل به الفائدة الكل

  :3ويشرح املقريزي منهجه يف تقسيم الكتاب كما يلي

 يشتمل على مجل من أخبار أرض ِمضر وأحوال نيلها  : وأما أجزاءه أوهلا

  . وخراجها وجباهلا

  .  يشتمل على كثري من مدا وأجناس أهلها : وثانيها

  .  يشتمل على أخبار فسطاط ِمصر ومن ملكها : وثالثها

  .  يشتمل على أخبار القاهرة وخالئقها وما كان هلم من اآلثار : هارابع

                                                

ــــ - 1 ـــ ــ ــهنفســـ ـــ ـــــ  .140، صـــــــ
 .140حممد كمال الدين عز الدين، املقريزي مؤرخاً، ص؛ 9،ص1املواعظ واالعتبار، ج املقريزي، - 2
 .10، ص1املواعظ واالعتبار، ج املقريزي، - 3
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  .  يشتمل على ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من األحوال : وخامسها

  .  يشتمل على ذكر قلعة اجلبل وملوكها : وسادسها

  .  يشتمل على ذكر األسباب اليت نشأ عنها خراب إقليم مصر : وسابعها

      . ل جزء من هذه األجزاء السبعة عدة أقساموقد تضمن ك

سلكت فيه ثالث :" ويتحدث املقريزي عن مصادر الكتاب قائالً :مصادره

النقل من الكتب املصنفة يف العلوم، والرواية عمن أدركت من شيخة العلم وجلة : أحناء، وهي

  . 1"الناس، واملشاهدة ملا عاينته ورأيته

لنقل من داوين العلماء اليت صنفوها يف أنواع فأما ا:  المؤلفات السابقة-1

العلوم، فإين أعزو كل نقل إىل الكتاب الذي نقلته منه، ألخلص من عهدته وأبرأ من جريرته، 

فكثريًا ممن ضمين وإياه العصر، واشتمل علينا املصر صار لقلة إشرافه على العلوم وقصور باعه يف 

هجم باإلنكار على ما ال يعرفه، ولو أنصف لعلم أن معرفة علوم التاريخ، وجهل مقاالت الناس ي

العجز من قبله وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه وال حيتاج يف الشريعة 

   2 . إليه وحسب العامل أْن يعلم ما قيل يف ذلك ويقف عليه

أمحد لكن السخاوي يذكر يف كتابه الضوء الالمع شيئا مهما عندما يتحدث عن 

واعتىن : "ن عبد اهللا بن احلسن بن طوغان بن عبد اهللا الشهاب األوحدي، فقد اورد ما يليب

وبيض  بالتاريخ وكان هلجا به وكتب مسودة كبرية خلطط مصر والقاهرة تعب فيها وأفاد وأجاد

    3"بعضها فبيضها التقي املقريزي ونسبها لنفسه مع زيادات

                                                

 .10،ص1املواعظ واالعتبار، جاملقريزي،  - 1
 .11،ص1املواعظ واالعتبار ، ج املقريزي، - 2
 .956، ص1وء الالمع، ج السخاوي، الض- 3
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واية عمن أدركت من اجللة واملشايخ،  وأما الر :األخذ الشفهي عن العلماء -2

فإين يف الغالب واألكثر أصرح باسم من حّدثين إال أن ال حيتاج إىل تعيينه، أو أكون قد أنسيته، 

   .1 وقّل ما يتفق مثل ذلك

 وأّما ما شاهدته فإين أرجو أن أكون وهللا احلمد غري :المشاهدة الشخصية -3

الثمانية ما فيه قنع وكفاية، ومل يبق إال أْن أشرع فيما متهم وال ظنني، وقد قلت يف هذه الرؤوس 

قصدت، وعزمي أن أجعل الكالم يف كل خط من األخطاط، ويف كل أثر من اآلثار على حدة، 

   2 .ليكون العلم مبا يشتمل عليه من األخبار أمجع وأكثر فائدة وأسهل تناوًال 

ءوا بعده، فقد ظهرت لقد كان للمقريزي األثر الكبري على املؤرخني الذين جا

  .بصماته واضحة على تطور علم التاريخ من ناحية املنهج أو املادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 .11،ص1املواعظ واالعتبار، ج املقريزي، - 1
ــه - 2 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .11،صنفســـ
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  : حياة القلقشندي-4
  : ِاسم ونسب القلقشندي- أ

هو أبو العباس أمحد بن عبد اهللا الشهاب بن اجلمال أيب اليمن الفزازي 

  . 1القلقشندي مث القاهري الشافعي، نسبة إىل بلدة قلقشندة

إنباء "وهناك اختالف يف تسمية أبائه فقد أورد ابن حجر العسقالين يف كتاب 

أمحد بن علي بن أمحد، القلقشندي نزيل القاهرة، تفقه ومتهر : "ما يلي" الغمر بأنباء العمر

وتعاىن األدب، وكتب يف اإلنشاء وناب يف احلكم، وكان يستحضر احلاوي وكتب شيئًا على 

كتابًا حافًال مساه صبح األعشى يف معرفة اإلنشاء وكان مستحضراً جامع املختصرات، وصنف  

الضوء "، ويذكر السخاوي يف 2 "ألكثر ذلك، مات يف مجادى اآلخرة عن مخس وستني سنة

َأْمحد بن عبد اهللا بن َأْمحد بن عبد اهللا الشَهاب بن اْجلمال : "ما يلي"الالمع ألهل القرن التاسع

، وهو يقارن 3"ن َعلّي بن َأْمحد بن عبد اهللا فَالصَواب ِيف اْسم أَبِيه َعليّ القلقشندي، يَْأِيت ِيف ابْ 

ويرجح بني كال النسبني على أن اسم والده هو علي، وبالتايل يكون نسبه بأن امسه أمحد بن 

علي بن أمحد بن عبد اهللا الشهاب بن اجلمال أبو اليمن الفزازي القلقشندي مث القاهري 

أمحد بن علي بن أمحد القلقشندي : " يرد امسه يف كتاب هدية العارفني قائالً الشافعي، يف حني

  .4"شهاب الدين أبو العباس املصري الشافعي

                                                

 .تقع على اجلنوب من مركز طوخ، مديرية القليونة:  قرية قلقشندة- 1
سن حبشي، الس ح: ، حتقيق3أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  إنباء الغمر بأبناء العمر، ج - 2

 .178، ص 1969 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، - األعلى للشئون اإلسالمية 
، منشورات دار مكتبة 1مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج  -  3

 .355 بريوت، ص –احلياة 
، طبع وكالة 1لباباين البغدادي، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، جإمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم ا - 4

 .122، ص1951املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول، 
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لكن معظم الذين ترمجوا للقلقشندي اعتمدوا على ما جاء به السخاوي يف 

د من سبقه ، وهو يف ذكر ذلك ينتق1" فَالصَواب ِيف اْسم أَبِيه َعليّ : "النجم الالمع حني قال

 انتقاد رغم لكن. 2"ومسى العيين واملقريزي والده عبد اهللا وهو وهم: "يف ترمجته حيث يقول

السخاوي للعيين واملقريزي إال أنه مل يقدم دليال على ما ذهب إليه ورغم أما معاصران 

  .3للقلقشندي، لكن ما حيسب البن حجر أنه كان معاصرا البنه جنم الدين وقد ترجم له أيضاً 

حيث يتحدث عنها " من فزارة" بين بدر"نتمي إىل أسرة عريقة تنحدر من قبيلة ي

وبنو بدر من فزارة قبيلتنا : "القلقشندي نفسه يف أحد كتبه اليت خصصها لألنساب، فيقول

 وجياورهم -القليوبية من الديار املصرية–اليت إليها نعزي، وفيها ننتسب، وهلم أجل بالد العرب 

 بين مازن بن فزارة، ولكل منها بالد ختصه، والزالت بينهما العداوة فيها بنو عمهم من

: والشحناء، ولبين بدر منهم الرياسة والقوة والغلبة، وأهل بلدتنا قلقشندة من القليوبية فرقتان

 .       4"فرقة بين بدر، وفرقة من بين مازن

  : مولده ونشأته تعليمه-ب

 بقلقشندة، على 5)م1355/ه756(كان مولد أبو العباس القلقشندي سنة 

أن هذا التاريخ متفق عليه، ومل حيدث أن اختلف يف ذلك إثنان من املؤرخني الذين ترمجوا 

له، حيث أشار معظم املؤرخني إىل سنِه عند الوفاة فذكر ذلك املقريزي وابن تغري بردي، 

 /هــ821والسخاوي، حيث تويف يف القاهرة ليلة السبت عاشر مجادى اآلخرة سنة 

  .        6عن حنو مخسة وستني سنة. م1418

                                                

 .355، ص 1السخاوي، الضوء الالمع، ج - 1
 .8، ص2 السخاوي، الضوء الالمع، ج- 2
 ). األبياريمقدمة احملقق إبراهيم ( القلقشندي، اية االرب، - 3
 .177 القلقشندي، اية االرب،  ص- 4
 .8، ص2 السخاوي، الضوء الالمع، ج- 5
 . 37، صاملرجع السابق الذنيبات،  أمحد- 6
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وبقي ا حىت سن اخلامسة " قلقشندة"تلقى القلقشندي تعليمه األول يف قريته 

عشر تقريباً، إْذ ال يعرف سن انتقاله إىل االسكندرية، ويبدو أنه شعر بأن بلده ضاقت 

 الدين واألخذ من عن آماله ورغبته يف العلم فارحتل عنها طلبا لالستزادة والتفقه يف

  .1مشاهري العلماء

من ذكائه وقدرته على احلفظ واالستظهار " إنباء العمر"ولعل ما ذكره صاحب 

لتقي هناك العلماء، ويتتلمذ يواالستحضار، كان دافعا للقلقشندي للسفر لإلسكندرية، ل

 2"سراج الدين أبو حفص عمر بن أيب حسن الشهري بابن امللقن"على يد الشيخ العالمة 

، وقد أجازه 4، وشرف الدين مسعود زاره يف دمشق3الذي كتب له إجازته يف الفتيا

، كما تذكر املصادر أن القلقشندي درس على يد 5للتدريس القاضي تاج الدين بن غنوم

ومسع من ابن الشيخة : "، حيث يذكر ابن حجر العسقالين يف امع املؤنس"ابن شيخة"

  .7م1410/ ه813مشق مرة أخرى سنة ، مث زار د6"وغريه من شيوخنا

غري أن املصادر ال تتحدث كثريأ عن رحلته يف طلب العلم بني قلقشندة 

  .واالسكندرية مث القاهرة، إال ما ذكره هو يف كتبه

  

  

  
                                                

 . 64 أمحد الذنيبات، املرجع السابق، ص- 1
ــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 65، صنفســـ
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ   .60، صنفســـ
، مركز امللك فيصل للبحوث - دراسة حتليلية– الظمياء حممد عباس السامرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي - 4

 .31، ص2001، 1والدراسات اإلسالمية، ط
 . 61 أمحد الذنيبات، املرجع السابق، ص- 5
ـــه - 6 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 65، صنفســـ
 .31، املرجع السابق، ص الظمياء السامرائي- 7
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 :          الوظائف التي تقلدها القلقشندي

ديوان "التوقيع يف : ه عدة وظائف يف ظل اإلدارة اململوكية ومنهايلإسندت أُ 

، وكان متوليه خيتار من بني العلماء املشهورين يف 2، واملباشرة يف ديوان األحباس1"إلنشاءا

" الصالح ابن العوام"، كما خدم نائب اإلسكندرية 3القدرة على اإلفتاء والتقوى والصالح

، فقد أورد ابن حجر 5، وناب يف احلكم عن قاضي القضاة الشافعي اجلالل البلقيين4مدة

أمحد بن علي بن أمحد، : "ما يلي" إنباء الغمر بأنباء العمر" كتاب العسقالين يف

القلقشندي نزيل القاهرة، تفقه ومتهر وتعاىن األدب، وكتب يف اإلنشاء وناب يف 

  . 6"احلكم

منعطفًا كبريا يف حياة القلقشندي العلمية، إذ ) م1388/ه791(ومتثل سنة 

 البدري حممد بن فضل اهللا العمري، أيام ، من لدن املقر7عني فيها كاتبًا للدرج الشريف

توليه رئاسة دواوين يف الديار املصرية، وتدرج القلقشندي يف العديد من الوظائف التابعة 

: لديوان اإلنشاء، فعمل موقعاً، للدست حيث قال ابن تغري بردي يف كتابه املنهل الصايف

، أحد موقعي الدست أمحد بن عبد اهللا، القاضي شهاب الدين القلقشندي الشافعي"

  . 9، وغريها من وظائف هذا الديوان8"ونواب احلكم

                                                

 25عز الدين، ابو العباس القلقشندي مؤرخا، ص حممد - 1
ــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  25، صنفســـ
 .30 الظمياء السامرائي، املرجع نفسه، ص؛178، ص 3ابن حجر العسقالين،  إنباء الغمر بأبناء العمر، ج - 3
 25قلقشندي مؤرخاً، صبو العباس الأ حممد عز الدين، - 4
ـــــــه - 5 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  25، صنفســـ
 .178، ص 3ابن حجر العسقالين،  إنباء الغمر بأبناء العمر، ج - 6
 .8، ص، دار الكتاب العلمية، بريوت1أمحد بن علي القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، ج أبو العباس - 7
ن عبد اهللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين، املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، يوسف بن تغري بردي ب - 8

 .352حممد حممد أمني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ص: حتقيق
 .30 الظمياء السامرائي، املرجع السابق، ص- 9
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   : مساهمات القلقشندي العلمية-5
  : أهم مؤلفات القلقشندي-أ

سنقتصر يف هذا املقام على ذكر مؤلفات القلقشندي التارخيية أو اليت ختدم 

ى العديد من علم التاريخ وعلى رأسها صبح االعشى الذي يعترب موسوعة كبرية حيتوي عل

  : املعلومات التارخيية

  : صبح األعشى في صناعة اإلنشا-1

املراد باإلنشا الكتابة الديوانية، وهو ديوان كان يتوىل متقلده مهام جسيمة 

ترجع إىل تنظيم املراسالت العامة، سواء منها الصادرات أو الواردات، والعمل على تنظيم 

يون، وال ريب أن اهتمام مبثل هذه األمور يتطلب الربيد، واالهتمام بشؤون اجلواسيس والع

  .     1من الكاتب أن يكون قوي املالحظة حاد الذكاء، ذا خربة ومرونة سياسية

حيتوي كتاب صبح األعشى على أربعة عشر جملداً تشتمل على ما يقرب سبعة 

أو آالف صفحة، وهو كتاب رائع من الكتب اليت ال يستغين عنها األديب، أو املؤرخ، 

املهتم بالنظريات السياسية، ألنه حوى على كل فن طرفاً، مع سالسة يف األسلوب، 

وانسجام بني املوضوعات، وقد مساه صاحبه ذه التسمية ألنه نور . وروعة يف التعبري

يهتدى به، فاألعشى يف اللغة العربية هو ذلك املصاب مبرض يفقد على اثره الرؤية إذا 

ريب أن املصاب ذا املرض ال ينتظر الفرجة إال بطلوع نور انعدمت أشعة الشمس، وال

الصباح، فإذا كان هذا الكتاب مبثابة الصبح لالعشى، فمعىن ذلك أن الكتاب لن يوفقوا 

  . 2يف مهمتهم ما مل يدرسوه، ولن يبدعوا يف صناعتهم إذا مل جيعلوه رائداً ومناراً 

                                                

، العدد اخلامس، السنة جملة دعوة احلق،  حممد بن عبد العزيز الدباغ، نظرات حول كتاب صبح األعشى للقلقشندي- 1
 . 46، ص 1963السادسة، 

 .15، ص ،1أمحد بن علي القلقشندي، صبح األعشى، ج أبو العباس - 2
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 خاص، ووضع له تصميما وقد سار القلقشندي يف تأليفه للكتاب على منهاج

  .2، وبناه على مقدمة وعشر مقاالت وخامتة1حدد به املوضوعات اليت يهتم بدراستها

  .أما املقدمة فخصصها ملبادئ جيب تقدميها قبل اخلوض يف كتابة اإلنشا

  :وأما املقاالت العشرة ففصلها كما يأيت

   .ية والعمليةفيما حيتاج إليه الكاتب من األمور العلم:  املقالة األوىل-1

  .يف املسالك واملمالك:  املقالة الثانية-2

بات والواليات وغريمها يف ذكر أمور تشرتك فيها أنواع املكات:  املقالة الثالثة-3

مساء والكىن، وكيفية تعيني صاحب ديوان اإلنشاء القصص واملربعات وحنوها من ذكر األ

ل قدر منها من األقالم، ومقادير على كتاب االنشا، ومقادير قطع الورق وما يناسب ك

البياض وبيان املستندات اليت تصدر عنها ما يكتب من ديوان اإلنشاء وكتابة امللخصات 

  .وبيان الفواتح اخلوامت

فهي مقالة تعلم الكاتب ما حيتاج إليه من النظم املتعلقة باملكاتبات االدارية 

  .واملصطلحات اخلاصة اليت ال يستغين عنها يف رسائله

     .يف املكاتبات:  املقالة الرابعة-4

  .يف الواليات:  املقالة اخلامسة-5

وحتويل السنني ، 3 يف الوصايا الدينية واملساحمات واالطالقات والطرخانيات-6

  .والتذاكر وذكر نسخ من ذلك

  .يف اإلقطاعات واملقاطعات:  املقالة السابعة-7
                                                

 .48 -46؛ حممد الدباغ، املرجع السابق، ص ص 24-21،ص ص 1 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 1
 .47 حممد الدباغ، املرجع السابق ، ص - 2
مكاتبات خاصة توجه إىل أشخاص عجزوا عن مسايرة وظيفتهم لكرب سنهم فيخربون بواسطتها أن :  الطرخانات- 3

حممد بن عبد العزيز الدباغ، جملة دعوة احلق، العدد اخلامس، السنة السادسة، . عطايا امللك ال تزول عنهم رغم عجزهم
 .47ص 
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  .يف اإلميان:  املقالة الثامنة-8

  .يف عقود الصلح والفسوح الواردة على ذلك: التاسعة املقالة -9

يف فنون من الكتابة يتداوهلا الكتاب ويتنافسون يف :  املقالة العاشرة-10

  .عملها ليس هلا تعلق بكتابة الدواوين السلطانية والغريها

فذكر فيها أمورا تتعلق بديوان اإلنشاء غري أمور الكتابة، كالكالم عن : اخلامتة

  . طارات احلمام الرسائلي، وأبراجه، واملناور، واحملرقاتالربيد وم

وأثر القلقشندي واضح فيما أورده من الوثائق اليت توضح كيف كان يـَُقلد كبار 

املوظفني وظائفهم، وما دونه من الكتب والرسائل تبادهلا األمراء مصر واخللفاء، 

لعصر الذي كتبوا فيه مما يرفع والسالطني، وقد استمد مادته من مصادر عاش مؤلفاا يف ا

وليس من اليسري . من شأا يف حتقيق النظم السياسية واإلدارية واملالية واحلربية والقضائية

االهتداء بتلك الوثائق لعدم اهتمام القلقشندي بوضع عناوين تسهل مهمة الباحث يف 

الرسائل يف وتقع معظم هذه . الكشف عن هذه الوثائق وما تشتمل عليه من املوضوعات

جزئني السابع و الثامن من صبح االعشى، وتكمن أمهية معلوماته يف اعتماده على 

  .         1مصادر آلت إىل الضياع

  : 2 كتاب نهاية األرب في معرفة أنساب العرب-2

ألفه القلقشندي للمقري اجلمايل العثماين األموي، وقدمه هدية إليه شأنه شأن  

وهؤالء هم عشرية املقري : "تابه مبينا سبب تأليفه للكتاب ك، ويذكر ذلك يف3كتاب عصره

                                                

اإلسالمي العام والتاريخ املصري الوسيط، مكتبة  على ابراهيم حسن، استخدام املصادر وطرق البحث، يف التاريخ - 1
 . 169،ص 1980، القاهرة، 3النهضة املصرية، ط

، دار 1إبراهيم اإلبياري، ج: أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، اية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق - 2
 . 15، 14، ص1980الكتاب اللبناين، بريوتن 

درويش احلسىن البغدادي، نظرات يف كتاب اية االرب يف معرفة أنساب العرب للقلقشندي،  السيد عبد الستار بن - 3
 .20،   ص2011، دار الفتح، 1ط
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اجلمايل املوضوع له هذا الكتاب ومن جرثومة نسبه ومن غرائب االتفاق الذي أوجبه سعده 

واثبته حظه إن اقتضت اتفاقية حروف املعجم جعل حيه أول األحياء الواردة يف هذا الكتاب 

ه أعز اهللا تعاىل نصره قد أكمل الدهر سعده، ذكرا ولو تقصد ذلك متقصد مل يتأت له لكن

  :وأسعد الوقت جده، واعقمت األيام عن مثله فلم تأت بنظريه له مثله وال بعده

   وعن رأيه أمر املمالك يصدر       ا ــــــــــــــــه مصر تكامل عزهــــــــعزيز ب

ــــــوتلقى له كل امللوك مسامع ــ   1ر وجيهرــــــــا يسوتصغي له فيم        ا ـــــــ

  :2وقسم كتابه كما يلي

  مقدمة -   

  الباب األول مقدمة يف ذكر أمور حيتاج إليها يف علم األنساب ومعرفة القبائل -   

  الفصل األول يف فضل علم األنساب وفائدته -   

  الفصل الثالث يف طبقات األنساب -   

  الفصل الرابع يف ذكر مساكن العرب القدمية -   

  ل اخلامس يف بيان أمور حيتاجها الناظر يف علم األنساب إليها الفص-   

  الباب الثاين املقصد يف معرفة تفاصيل أنساب قبائل العرب -   

  يف ذكر عمود نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم -   

   :يف ذكر تفاصيل قبائل العرب مرتبة مقفاة على حروف املعجم-   

رم، البالبيش، العطويون، بنو بدا، بنو جابر،   بنو احلارث، بنو الكالع، آل أيب احل

بنو حدان،  بنو دمهان، بنو ساعدة، بنو شيبة، بنو عبد القيس، بنو عفري، بنو فضالة،بنو 

  . مغيلة

  .الباب الثالث خامتة يف ذكر أمور تتعلق بأحوال العرب -   
                                                

 .30، ص1 القلقشندي، اية األرب، ج- 1
ـــه، ص- 2 ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .4،5 نفســ
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  .الفصل األول يف معرفة ديانات العرب قبل االسالم وعلومهم -   

  . الثالث يف ذكر حروب وأيام العرب يف اجلاهلية الفصل-   

  .الفصل الرابع يف اجلاهلية وهي ثالث عشرة نارا -   

   .الفصل اخلامس يف ذكر أسواق العرب املعروفة قبل اإلسالم-   

  :1 قالئد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان-3

مقدمة  هو كتاب متمم ومكمل لكتابه األول يف األنساب، يشرح ذلك يف 

 وبعد، فلما كان العلم بقبائل العرب من الزم كتابة اإلنشاء الذي أمهل جانبه، : "تابه قائالك

 وعز طالبه؛ وكان كتايب وسكن لقلة معانيه بعد احلركة ضاربه، ورفض تداوله حىت قل معانيه

فري، قد احتوى من ذكر القبائل على اجلم الغ، "ة األرب يف معرفة قبائل العرباي"املسمى 

الشعوب باليسري؛ إال أن من القبائل املذكورة فيه ما  وطمع يف االستكثار فلم يكتف من ذكر

أخىن عليها الزمان، وجهل حاهلا اآلن يف الوجود والعدم فلم تعرف هلا أرض ومل يوقف هلا على 

مكان؛ مع أن القدر الذي حيتاج كاتب اإلنشاء منه إىل األخذ بتفصيله، ويضطر إىل معرفة 

  2".تفريعه وتأصيله؛ من يضمه نطاق الديار املصرية من عربان الزمان

كان املقر األشرف و : " لصاحب ديوان اإلنشاء قائالً أهدى القلقشندي كتابه

العايل املولوي القاضوي الكبريي النظامي املدبري السفريي اليميين املشريي األصيلي العريقي 

ة، لسان اململكة، مالك زمام األدب، جامع أشتات نظام امللك جني السلطن: الكفيلي الناصري

نشاء الشريف الفضائل أبو املعايل حممد اجلهين البارزي الشافعي املؤيدي، صاحب دواوين اإل

كانت خزانته العالية عمرها اهللا تعاىل بدوام أيامه، وأراه من حماسن مجعها ...باملمالك اإلسالمية

لفاضل يف منامه؛ قد سعدت بإسعاد جدوده، وخصت من يف اليقظة ما ميتنع أن يراه القاضي ا

                                                

إبراهيم اإلبياري، دار : بقبائل عرب الزمان، حتقيقأبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، قالئد اجلمان يف التعريف  - 1
 .4،5ص . 1982، 2الكتاب املصري، دار الكتاب اللبناين، ط

ــه -2 ـــ ــــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  . 2، صنفســ
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نفائس التأليف بكل نفيس ال سيما مصنفات آبائه وجدوده؛ مع اشتماله من شريف النسب 

أحببت أن  ...نعلى الصفقة الراحبة، ومتسكه من االنتساب إىل العرب العاربة من بين قحطا

 سلك الزمان اآلن وجودهم، أخدم جانب عالها مبختصر من ذكر قبائل العرب املنتظم يف

  1".واحمليطة بعنق اآلفاق يف هذا العصر عقودهم

  :2وقسم القلقشندي كتابه كما يلي

 املقدمة يف ذكر أمور ُحيتاج إليها يف علم األنساب، ومعرفة القبائل وفيها -1

  : مخسة فصول

  .يف فضل علم األنساب ومسيس احلاجة إليه: الفصل األول

ان من يقع عليه اسم العرب، وذكر أنواعهم وما ينخرط يف يف بي: الفصل الثاين

  .سلك ذلك

  .يف معرفة طبقات األنساب، وما يلتحق بذلك: الفصل الثالث

يف ذكر مساكن العرب القدمية اليت منها درجوا إىل سائر : الفصل الرابع

  .األقطار

  .يف ذكر أمور حيتاج إليها الناظر يف علم األنساب: الفصل اخلامس

  : قصد يف معرفة تفاصيل أنساب القبائل وفيه فصالن امل-2

يف ذكر عمود النسب النبوي، على صاحبه أفضل الصالة : الفصل األول

  .والسالم، وما يتفرع عنه من األنساب

  .يف ذكر تفاصيل القبائل، وما يتيسر ذكره من مساكنهم اآلن: الفصل الثاين

لناصري املؤلف له هذا اخلامتة يف ذكر نبذة من أوصاف املقر األشرف ا

       .الكتاب، ومناقبه، ونُبذة من سريته الغراء

                                                

 .3، 2 القلقشندي، قالئد اجلمان،  ص- 1
ـــه - 2 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .4،5، ص1نفســـ
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مآثر اإلنافة يف معامل "اإلضافة على الكتاب الذي حنن بصدد دراسته ب

أهم كتب لكننا إقتصرنا على  ااالت فهناك جمموعة من الكتب يف شىت" اخلالفة

  :1ذه املؤلفات األخرىه منو القلقشندي اليت هلا عالقة بالتاريخ من قريب أو بعيد، 

  . حلية الفضل وزينة الكرم، يف املفاخرة بني السيف والقلم-

وهو ملخص لكتاب صبح ( ضوء الصبح املسفر وجىن الدوح املثمر -

  ).األعشى

  . الكواكي الدرية يف املناقب البدرية-

  

  :  العلوم المساعدة لعلم التاريخ في مؤلفات القلقشندي-ب

   : علم األنساب-1

أدرك القلقشندي كل االدراك أمهية علم األنساب عند العرب وتعلقهم منذ 

القدم واهتمامهم به درسا واستقصاًء، فقد كان مبثابة السياج للقبيلة اليت كانت مظهراً 

جاللة قدره وعلو "مصغرًا لألمة ، فكان إشتغال القلقشندي بعلم األنساب بالرغم من 

  .2"مكانته، ورفعة ذكره

 القلقشندي بشرف هذا العلم وجاللة قدره، وهو اشتغال أيب بكر وقد استدل

باألنساب، واستدل القلقشندي بأيب القاسم بن خرية االشبيلي ) رضي اهللا عنه(الصديق 

أن أبا بكر الصديق كان نسابة وأورد " رحيان وريعان الشباب يف مراتب اآلداب"يف كتابه 

عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من يف ذلك حادثة حيث خرج مع النيب صلى اهللا 

                                                

 .29ن، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص حممد كمال الدين عز الدي- 1
؛ جواد مطر املوسوي، علم األنساب عند القلقشندي، جملة املورد، العدد األول، 6 القلقشندي اية األرب، ص- 2

 .  83وزارة اإلعالم، بغداد، العراق، ص. 2007السنة 
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، وتدل هذه 1ربيعة ودارت بينه وبينهم حماورة َدلت على علو كعبه يف علم األنساب

 اليت أوردها القلقشندي أمهية األنساب و اهتمام 2"دغفل بن حنظلة"احملاورة اليت مجعته بــــ

  .العرب بذلك

من بين عوف بن " مريزيد بن الكيس الن"وقد ذكر القلقشندي نسابة وهو 

سعد بن ثعلبة بن وائل، وكذا النحاس بن أوس بن احلارث بن سعد بن هذمي العدواين من 

وصنف القلقشندي يف علم ". أنه من أنسب العرب: "قضاعة، الذي قال عنه أبو عبيدة

: ت(، والبهيقي )م/هـــ224:ت(أبو عبيد : االنساب مجاعة العلماء، ومن أهم

  ..3 )م/هـــ464:ت(بن عبد الرب ، وا)م/هـــــ408

: ت(" األحكام السلطانية"يف كتابه " املاوردي"ويستعني القلقشندي بـــ 

، فيقسم طبقات )م/هـــ538: ت(" الكشاف"يف كتابه " الزخمشري"و) م/هـــ405

  :4األنساب إىل ست

عدنان، وجيمع على شعوب، ويسمى : وهو النسب األبعد مثل:  الشعب-1

  .لقبائل تتشعب منهشعباً، ألن ا

ربيعة ومضر، وجتمع قبال : وهي ما انقسم فيها الشعب، مثل:  القبيلة-2

  .ومسيت قبيلة لتقابل االنساب فيها

وهي ما انقسم فيها القبيلة، مثل قريش أو كنانة، وجتمع على :  العمارة-3

  . عمارات وعمائر

                                                

 .  83لقشندي، ص؛ جواد مطر املوسوي، علم األنساب عند الق6 القلقشندي اية األرب، ص- 1
 .84، جواد مطر املوسوي، علم األنساب عند القلقشندي، ص 6القلقشندي اية األرب، ص - 2
 .  83؛ جواد مطر املوسوي، املرجع السابق، ص6 القلقشندي اية األرب، ص- 3
 .  85-84؛ جواد مطر املوسوي، املرجع الساابق، ص ص13 القلقشندي اية األرب، ص- 4
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ناف، وبين بين عبد م: وهي ما انقسم فيها أنساب العمارة مثل:  البطن-4

  .خمزوم، وجتمع على بطون وأبطنة

بين هاشم، وبنو أمية، : وهو ما انقسم فيه أنساب البطن مثل:  الفخذ-5

  .وجيمع على أفخاذ

      . بين العباس، واملطلب: وهي ما اِنقسم فيها أقسام الفخذ مثل:  الفصيلة-6

بــه من وقد أشار القلقشندي إىل أمهية علم األنساب حيث قال أن املعرفة 

األمور املطلوبة، واملعارف املندوبة ملا يرتتب عليها من األحكام الشرعية واملعارف الدينية 

  :       1فقد وردت الشريعة املطهرة باعتبارها يف مواضع منها

 العلم بنسب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه النيب القرشي اهلامشي الذي  -

فإنه ال بد لصحة اإلميان من معرفة ذلك، وال يعتذر كان مبكة وهاجر منها إىل املدينة، 

  .مسلم يف جهل به وناهيك بذلك

 التعارف بني الناس حىت ال يعتزى أمحد على غري آبائه، وال ينتسب إىل -

  . سوى أجداده

 اعتبار النسب يف اإلمامة اليت هي زعامة العظمى العتبارها من قريش، ولوال -

فة هذه القبائل وتعذر حكم اإلمامة العظمى اليت ا عموم املعرفة بعلم النسب لفاتت معر 

  .إصالح

  .           مراعاة النسب الشريف يف املرأة املنكوحة-

  . التفريق بني جريان أحكام الرق على العجم دون العرب-

وعن عالقة علم األنساب باألحكام الشرعية واملعارف الدينية فإن أحكام 

 والعاقلة يف الدية، والنسب يف اإلمامة اليت هي الزعامة املرياث، والنكاح، والوقف،

                                                

 .  83طر املوسوي، املرجع السابق، ص جواد م- 1
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العظمى، وكفاءة الزوج للزوجة يف النكاح، ومراعاة النسب الشريف يف املرأة املنكوحة، 

  .1والتفريق بني جريان أحكام الرق على العجم

وعلى الباحث يف علم األنساب أن يكون على اطالع جبغرافية بالد العرب 

رة العربية ، ومنازل وأماكن وجود القبائل العربية وحتركاا وهجراا،  وحدود شبه اجلزي

كذلك جيب أن قابلية التفريق بني العرب واألعراب، والعرب والعجم، وأن يكون على 

  .         2معرفة بطبقات العرب

صبح : "وإدراكا من القلقشندي إىل أمهية األنساب تناوهلا يف ثالث كتب وهي

قالئد اجلمان يف "، و"اية األرب يف معرفة أنساب العرب"، و"ة اإلنشااألعشى يف صناع

يف كل واحد كان يضيف وحيذف وينظم ويستدرك ما فاته، " التعريف بقبائل عرب الزمان

  .3وهذا يدل على ما يف علم األنساب من جاللة القدر، وعلو املكانة، ورفعة الذاكرة

  :  علم الجغرافيا-2

ابن "ي يف مجع مادته اجلغرافية وعرضها إىل موسوعة وقد اعتمد القلقشند

مسالك األبصار يف ممالك "املسمى ) م1349/هــ739:ت" (فضل اهللا العمري

كما اعتمد وبدرجة أقل على كتب املؤرخني املسلمني االوائل مثل ابن " األمصار

 واإلدريسي، خرداذبة، وابن حوقل، واملسعودي، واهلمذاين، واملهليب، والسمعاين، والبكري،

  .  4والغرناطي، وابن سعيد وياقوت احلموي، وأيب الفدا

                                                

 .  86، صجواد مطر املوسوي، املرجع السابق - 1
 .  86جواد مطر املوسوي، املرجع السابق، ص. 19-15 القلقشندي اية األرب، ص ص - 2
 . 86 جواد مطر املوسوي، املرجع السابق، ص- 3
؛ أمحد عزت عبد 17، ص1981ارة الثقافة بغداد،  صباح حممود حممد، دراسات يف الرتاث اجلغرايف العريب، وز - 4

 .208الكرمي، أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح األعشى، ص
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وقد وزع القلقشندي مادته اجلغرافية املتناثرة عرب كتبه على عدة مواضيع ميكن 

  :1تصنيفها إىل ما يلي

  . شكل األرض وجهاا األربع وأقاليمها السبع، مث يعرج على البحار-

  : على النحو التايل جغرافية املماليك واألمصار، وجاءت -

  .  جغرافية بالد مصر ممزوجة بتارخيها من الفتح على عصر املماليك-أ

 وصف بالد الشام من حيث حماسنها وعجائبها، حبرياا وأارها، جباهلا - ب

  .وزرعها، باالضافة إىل عرض تارخيي مللوك الشام من اجلاهلية حىت عصر املماليك

صيله ومواشيه، مث يفصل الكالم عن مكة  احلجاز جبباله وعيونه، وحما-جـ

  .واملدينة والطائف، يف سرد تتداخل فيه الروايات التارخيية مع املادة اجلغرافية

 وقد احتلت إمرباطورية املغول وما جاورها مث األجزاء األخرى من شبه -د

  .جزيرة العرب وبالد السند واهلند، حيزا مهما من دراسة القلقشندي

مل القلقشندي وصف بالد الروم وآسيا الصغرى وبالد األملان  كما مل يه-هـــ

ومملكة البندقية وجنوى، وروما، وفرنسا، وجاليسيا، وملبارديان والبلغار والصقالبة، بالرغم 

  . من اتسام املعلومات اخلاصة ده املناطق باإلجياز

ع وقد اهتم القلقشندي يف دراساته اجلغرافية بدراسة عدة أصناف من مواضي

  : اجلغرافيا وهي

اهتم القلقشندي باجلغرافية الطبيعية لكنه يهتم :  الجغرافيا الطبيعية-1

  :2باجلانب الوصفي دون التحليلي وقد قسم معلوماته املتناثرة كما يلي

                                                

 املكتبة العربية أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح األعشى، حممد حممود الصياد، نظرة جغرايف يف صبح االعشى، - 1
 .17اث اجلغرايف العريب، ص ؛ صباح حممود حممد، دراسات يف الرت 203ص. 1973القاهرة، 

 .211صص حممد حممود الصياد، نظرة جغرايف يف صبح االعشى،  - 2
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إن املعلومات اليت أوردها القلقشندي عن شكل األرض وأقاليمها :  األرض-أ

ق بوصف األرض، إمنا هي عرض ملعلومات والبحار احمليطة ا وإىل ذلك مما يتعل

قال يف تقومي "، "و قيل"اجلغرافيني العرب وآرائهم، لذلك فهو كثريا ما يكرر عبارة 

ن "قال يف الروض املعطار"، و"قال الشريف اإلدريسي"و" قال املسعودي"و" البلدان

  1 .وهكذا

هار، رض مقسمة خبطني، األول هو خط الليل والنويذكر القلقشندي أن األ

واخلط الثاين يقسمها مشاال وجنوبا، مث يسرد بعض ما قيل عن األقاليم السبعة من 

  .     األرض

قال القلقشندي أن كلمة ريح عند العرب وجتمع على : الرياح:  املناخ- ب

الرياح، وأن لفظ الريح يف القرآن مل يأت إال يف الشر، والرياح مل يأت إال يف اخلري، يقول 

َوُهَو الِذي �: ، وقوله�2إِنا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َصْرَصرًا ِيف يـَْوِم َحنٍْس ُمْسَتِمر � ِ :اهللا تعاىل

أما سبب حدوث الرياح فيذكر القلقشندي أنه  .�3يـُْرِسُل الريَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ يََدْي َرْمحَِتهِ 

 ويتحامل على اهلواء، فيحركه دخان يرتفع من األرض فيضربه الربد يف ارتفاعه فـََيتَـَنكسْ 

اهلواء بشدة فيحصل الريح، ويبدو من خالل تفسري القلقشندي هلذه الظاهرة تأثره ببعض 

النظريات اليت ظهرت يف القرون الوسطى واليت حاولت تفسري الكون والظواهر الطبيعية، 

  4.لىولعله يريد بأن ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل متدد اهلواء وصعوده إىل أع

  :5ويقسم الرياح على أربع

                                                

حممد حممود الصياد، نظرة جغرايف ؛ 40-11، ص ص راسات يف الرتاث اجلغرايف العريبصباح حممود حممد، د : انظر- 1
 .214 -201صص يف صبح االعشى، 

 .19 سورة القمر اآلية - 2
 .57اآلية  سورة األعراب - 3
 .20، صاملرجع السابق، صباح حممود حممد - 4
ــــه - 5 ـــ ــ  . 22، صنفســـ
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وتأيت من الشرق من مطلع الثريا على بنات نعش، وتسمى أيضا :  الصبا-

  . القبول الستقباهلا مطلع الشمس

ومهبها من مغرب الشمس إىل حد القطب اجلنويب، وتسمى أيضا :  الدبور-

  .الريح الغربية هلبوط من جهة املغرب

  . الشمايل إىل مغرب الشمسومهبها من ناحية القطب:  الشمال-

  .ومهبها من حد القطب االسفل إىل مطلع الشمس:  اجلنوب-

وهي ريح ب بني مهيب رحيني، ومتيل يف طبعها إىل " النكباء"ويذكر القلقشندي 

  .  النوع الذي هي أقرب إليه يف مهبه

يقول القلقشندي إن الرعد صوت هائل يسمع من السحاب، ويكتفي : الرعد

    1 . ويروي بعض املعتقدات العامة حوله، مث بعض ما يُنسب للفالسفة من آراء وأقوالبذلك، مث

ويعرفه القلقشندي الربق بأنه ضوء بني جوانب السحاب، ويسرد كذلك : الربق

    2.وكذا آراء بعض احلكماء من أنه ناتج عن احتكاك اهلواء بالدخان. بعض معتقدات العامة

دي أن الثلج ينزل كالقطن املندوب على أعايل اجلبال يذكر القلقشن: الثلج والربد

وُتذهب حرارة الشمس بعضًا منه، أما يف املناطق الباردة فيبقى الثلج على قمم اجلبال طول 

السنة، اما سبب تكوينه فينقل القلقشندي، ما ذكره بعض احلكماء أنه خبار يتصاعد من 

  3.ورة نتيجة اخنفاض درجات احلرارةلصاألرض إىل طبقات اجلو العليا فيتكاثر على هذه ا

                                                

 .24، صاملرجع السابق،  صباح حممود حممد- 1
ــــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .25، صنفســـ
ـــــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .27، صنفســـ
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أما الربد فإنه ال يقع إال يف اخلريف والربيع، وأما سبب تكونه فيقول القلقشندي إنه 

خبار يتصاعد من األرض ويرتفع يف اهلواء فال تدركه الربودة حىت جيتمع قطرات مائيةن مث تدركه 

          1).أي يتجمد(بـََرداً حرارة من اجلوانب فتنهزم برودا على مواطنها فتنعقد 

يقول القلقشندي أن هذه الظواهر اليت ):  قوس قزح واهلالة( الظاهرات الضوئية -جــ

تشاهد حول الشمس أو القمر يف السحب اليت تتكون من بلورات الثلج، ناجتة عن انكسار 

، وهو بذلك 2الضوء يف تلك البلورات ذات األشكال املنشورية السداسية اليت تطفو يف اهلواء

  .  يقرتب من التفسري العلمي لظاهرة قوس قزح

إختلف العرب يف تقسيم السنة على فصول، فقد :  طبائع الفصول األربعة-د

قسمها البعض على أربع فصول يسمى أوهلا الربيع األول الذي تسميه العامة باخلريف، أما 

  . ميه الناس الصيفالصيف فعامة الناس تسميه الربيع الثاين، مث القيظ الذي يس

وهناك من يقسم السنة على فصلني الشتاء والصيف، ويقسم منهما إىل ثالثة أزمنة، 

الومسي مث الشتاء مث الربيع، أما : ويسمى كل زمن باسم الغيث الواقع فيه، فأزمنة الشتاء هي

  .مث احلميم مث اخلريف) بتشديد الياء(الصّيف: الصيف فأزمنته

ر القلقشندي أن فصل الربيع بتمييز حبرارته ورطوبته هلبوب أما طبائع الفصول فيذك

والعرب تسمى املطر الذي ينزل يف اخلريف . ريح اجلنوب، مما يؤدي إىل ذوبان الثلوج يف ايامه

ربيعاً، ويقال لألرض اليت يصيبها الربيع ربيعية، أما الصيف فيتميز حبرارته وجفافه، وب فيه 

ميز بربودته وجفاف هوائه وب فيه رياح الشمالية، واخلريف عند رياح الصبا، اما اخلريف فيت

العرب املطر الذي يأيت يف آخر القي، أما الشتاء فهو بارد رطب، ب فيه ريح الدبور، ويقال 

  .       3"الشىت" للمطر الذي ينزل فيه بــ

                                                

 .28 ص،املرجع السابق،  صباح حممود حممد- 1
ــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .28، ص نفســـ
ــه - 3 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .30، ص نفســـ
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  : 1 الوصف املناخي عند القلقشندي- هــ

أيت بأراء خاصة به يف جمال اجلغرافية الطبيعية  مل يكن القلقشندي قادرا على أن ي-

  .وخاصة املناخ إمنا كان ينقل âراء الفالسفة واحلكماء يف كل حالة

 لقد جاء الوصف املناخي عابرًا وضائعًا بني الصفحات اجلغرافية والتارخيية -

  .األخرى

ل  يذكر القلقشندي يف كثري من احلاالت الصفة املناخية ملوقع جغرايف، ويهم-

  .الكثري من املواقع األخرى، بدون تبيان احلالة املناخية هلا

 أورد العديد من املصطلحات املناخية الغامضة، وهذا ما مل يعط فكرة واضحة -

  .عن احلالة املناخية لألقليم

 من خالل العرض اجلغرايف ملنطقة احلجاز يبني القلقشندي رأيه يف تأثري البيئة -

  .هو الرأي نفسه الذي أورده العالمة ابن خلدون يف مقدمتهاجلغرافية على السكان و 

 اتبع القلقشندي طريقة مقارنة بني األقاليم واملواقع اجلغرافية وهذا أسلوب علمي -

  .مفيد جداً يف الدراسات اجلغرافية

 تعلق واهتمام القلقشندي بدراسة األمساء اجلغرافية وتعليلها، وهو ما يعرف حديثاً -

  .       2ألماكنبعلم أمساء ا

   : الجغرافيا اإلقتصادية-2

إهتم القلقشندي كثريًا باألمور االقتصادية، فهو عندما يتحدث عن الديار 

املصرية مثًال يعين باحلديث عن ر النيل وزيادته ونقصه، وما تنتهي إليه الزيادة ويبلغه النقص، 

على حني استعماله يف الزراعة ، وكيفية قياس مناسيبه، واجلسور احلابسة ملياهه، عن األرض 

وأصناف األراضي وما خيتص منها بكل صنف، ومزارعها وأصناف مزروعاا وأحوال زرعها 
                                                

 .40-30، ص ص املرجع السابق، صباح حممود حممد - 1
ـــــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .209، صنفســـ
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وأسعار الغالت، والعملة املستعملة، وما يتعامل به وزنا من الدنانري املسكوكة، واملوازين 

ة العامة للدولة ومصادرها وامليزاني. واملكاييل واملقاييس املستخدمة يف عمليات البيع والشراء

املختلفة من مال اخلراج، وما يتحصل من استخراج املعادن والزكاة واملكوس املفروضة على 

التجار الواصلني عن طريق البحر على الديار املصرية، أو القادمني برًا عن طريق الشام، على 

ة عن جغرافية مصر غري ذلك من النواحي اليت يستطيع أن خيرج منها اجلغرايف بصورة كامل

  1.االقتصادية، على عهد املماليك

/ هــ606:ت(ويذكر القلقشندي تصنيفًا للرتبة املصرية منقوال عن ابن ممايت

يتضمن ثالث عشر صنفا ختتلف باختالف الزراعة وعدمها، وبسبب ذلك تتفاوت ) م1201

الذي يورده القلقشندي الرغبة فيها وختتلف قيمتها باختالف ما يزرع فيها، وال يقوم التصنيف 

على اخلصائص الطبيعية للرتبة وإمنا أساسه يف املقام األول مبلغ متتعها مبياه النيل والغلة سبق 

زرعها فيها، ويتحدث عن أنواع من األرض تطرق إليها الفساد بسبب الظروف الطبيعية احمليطة 

ي اليت تسمى علميا اليت فسدت مبا استحكم فيها من مواقع الزرع وه" اخلرس"ا كأرض 

وهي " املستبحر"وال يزال وصف اخلرس مستعمال للداللة عليها يف الريف املصري، و" الَقَلوِية"بـــ

إا أرض واطئة إذا حصل املاء فيها : "، واليت يقول عنها القلفشندي2األرض السيئة الصرف

وهي " السباخ" مث هناك ،3"ال جيد مصرفًا له عنها، فيمضي زمن املزارعة قبل زواله بالنضوب

، وهي يف نظر القلقشندي أردا أنواع "أرض غلب عليها امللح حىت مل يعد ينتفع بزراعتها"

األرض، وهي ليست كذلك اآلن فقد أصبح األراضي امللحة مع التقدم العلمي من أسهل 

  4.أنواع األراضي استصالحاً 

                                                

 .213، صاملرجع السابق، صباح حممود حممد - 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .214، صنفســـ
 .448، ص 3 القلقشندي، صبح االعشى، ج- 3
 .214حممد حممود الصياد، املرجع السابق، ص - 4
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لقشندي الذي تبني وهكذا جند املعلومات االقتصادية متناثرة يف مؤلفات الق

  .      مدى موسوعيته وتنوع معلوماته

  : الجغرافيا اإلدارية-3

يف حديث القلقشندي عن مصر والشام واحلجاز وغريها من البلدان يتناول 

األقسام اإلدارية يف كل منها، وما يف كل قسم من كور ونواح وأعمال مستقرة، ويتحدث عن 

منتجات، وعمن اجنبت من رجال، وقد يتطرق به أطواهلا وعروضها، وعما اشتهرت به من 

احلديث على ذكر تارخيها وآثارها ومكاا يف التاريخ العام، للدولةن وال يفوته، يف واحدة منها 

أن يضبط امسها ليتجنب القارئ أي خطأ، يف نطق االسم، وله يف هذا احلديث إشارات 

ورمبا غلط : "يقول" منوفة" حديثه عن ُلطاٌف ومقارنات تدل على الدقة واليقظة، فهو مثال يف

، ويعلق على كالم العمري، عن احمللة الكربى 1"بعض الناس فظن اا منف وبينهما بعد كثري

ووقع يف التعريف التعبري عنها مبحلة املرحوم وهو وهم، وإمنا هي قرية من قراها، أما : "بقوله

 بالديار املصرية والثابت يف الدواوين أسيوط فإثبات األلف فيها هو اجلاري على ألسنة العامة

  .              2"حذفها

 أن أنه من الضروريومادام الرجل يتحدث عن التقسيم اإلداري فهو يرى 

يقف القارئ على ترتيب الديار وكيفية إدارا، وأرباب الوظائف كنواب السلطنة والكشاف 

 القلقشندي يف رسم صورة حية ، وينجح3والوالة وغريهم، والسلطات املخولة لكل منهم

للجغرافية التارخيية للبالد اليت حتدث عنها يف العصر الذي عاش فيه، ويصبح بذلك مصدراً من 

  .املصادر اليت ال ميكن أن يستغىن عنها يف دراسة اجلغرافيا املدن واألقاليم واإلدارة لتلك الفرتة

  

                                                

 .406، ص 3، جصبح األعشى القلقشندي، ال- 1
ــه - 2 ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .396، ص نفســـ
 .212د الصياد، املرجع السابق، صحممد حممو  - 3
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  : علم أسماء األماكن-4

ألماكن وتعليلها، حيث يروي مجيع ما يعرفه من اهتم القلقشندي بذكر أمساء ا

أما : "تفسريات لألمساء، وقد ينفرد هو بتفسري خاص به، فمثال يتحدث عن مصر ويقول

مث يديل . 1"تسميتها مصر فقيل أن نقراووس ابن مصرمي أول من مساها باسم أبيه مصرمي تربكاً 

ا حداً فاصًال بني املشرق واملغرب وجيوز أن تكون مسيت مصر لكو: "القلقشندي بدلوه قائالً 

  .2"إذ املصر يف أصل لغة العرب اسم للحد بني األرضني

فقد اختلف يف سبب تسميته شاماً حسب القلقشندي فقد مسي " الشام"أما 

نسبة لسام بن نوح النه نزل به وامسه بالسريالية شام بشني معجمة والعرب تنقلها إىل السني 

خمتلفة األلوان باحلمرة والسواد والبياض فسمي شاماً لذلك كما يسمى املهملة، وقيل ألن أرضه 

  .اخلال يف بدن اإلنسان شامة، وقيل مسيت شاماً ألا من مشال الكعبة والشام لغة يف الشمال

ويسري القلقشندي على نفس املنوال يف ذكر األماكن واألمصار ما أختلف فيه 

ويف كتاباته أمثلة كثرية ال يتسع االمر لذكرها من نظريات حول أصل االسم ويرجح أحدها، 

  3 .مجيعاً 

وهكذا ميضي القلقشندي باحثًا دقيقًا عن علل األمساء وأسباا يف عبارة 

  4 .واحدة ومنطق سليم، فيسهم يف تكوين فرع جديد من فروع اجلغرافيا احلديثة

ثري من وذا ميكن القول أن القلقشندي ساهم مسامهة كبرية يف وضع نواة لك

    .العلوم اليت أصبحت فيما بعد اختصاصات قائمة بذاا

  

                                                

 .351، ص 3 القلقشندي، صبح االعشى، ج- 1
ـــه - 2 ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .351، ص نفســـ
 .214حممد حممود الصياد، املرجع السابق، ص - 3
ـــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .214، صنفســـ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )الشكل واحملتوى(كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة                                        الفصل الثاين  

 97

  

  

  ):الشكل والمحتوى(كتاب مآثر اإلنافة في معالم الخالفة 

  : تاريخ تأليف الكتاب-1  

  :   الشكل–2  

  . تنظيم الكتاب وتقسيمه–           أ 

  )كيفية النقل من املصادر ( كيفية مجع وعرض املادة–           ب 

 .اللغة واألسلوب–           جـ 

  :وى احملت–3  

  ).املؤلفات ( مصادر الكتاب–          أ 

  : املادة التارخيية املتعلقة باخلالفة يف مآثر اإلنافة–        ب 

  . مفهومها، حكمها، وكيفية انعقادها- 1              

  : رسوم وتقاليد اخلالفة يف مآثر اإلنافة- 2              

  . ألقاب اخلالفة-                     

  . الوظائف املساعدة ملنصب اخلليفة-                     

  . ترتيب اخلالفة-                     

  . شعار اخلالفة-                     
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  :  تاريخ تأليف الكتاب-1
يدور موضوع الكتاب حول اخلالفة االسالمية وهذا ما يبدو جليا من خالل 

اية "و" صبح األعشى يف صناعة اإلنشا"كتايب عنوانه وحمتواه، وقد ألفه القلقشندي بعد  

" صبح األعشى"وخباصة " مآثر اإلنافة"، فقد أشار إليهما يف كتاب 1"األرب يف أنساب العرب

وَكتب املكتفى كتابا بِاْلَفْتح ِإَىل َسائِر األقطار قد ذكرته برمِتِه على طوله ِيف كتايب : "كقوله

، 3 عند ذكر العهود واملكتباتالكالم عنه الذي أكثر من ،2"صبح اْألَْعَشى ِيف ِكَتابة اإلنشا

ــــل املوجــــــــامالحظ التكويُ  ــ ــ ه، وذكر ــــ فكثريا ما كان الثاين يصحح األول ويتممود بني الكتابنيـ

 فنشأ إمساعيل : "4يف كتاب مآثر اإلنافة بقوله" اية األرب يف أنساب العرب"أيضا كتاب

 وتزوج منهم وهم بنو جرهم بن قحطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشد بن بينهم وتعلم لغتهم

سام بن نوح عليه السالم وقد أوضحت الكالم على ذلك مبسوطا يف كتايب اية األرب يف 

   5".معرفة قبائل العرب

 آخر ما ألف القلقشندي، ومل يُذكر هذا و ه"مآثر اإلنافة"  كتابويبدو أن

، 6وخفي امسه على احملدثني" شذرات الذهب"وال كتاب : الالمعالضوء "الكتاب يف كتاب 

                                                

 . 12ص. 1997، دار الفكر، دمشق، 2 شوقي أبو خليل، من كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة للقلقشندي، ط- 1
 .272، ص1ج القلقشندي، مآثر اإلنافة، - 2
ـــه، ص - 3 ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــــــــــ ـــ ـــ  )مقدمة احملقق"(ج"نفســ
اية "و" صبح األعشى" سنخصص مبحثا خاصا يف الفصل الثالث للمقارنة بني مادة مآثر اإلنافة ومادة كتايب - 4

 ".األرب
  .272، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
ـــ- 6 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــه، ص نفسـ ــــــ ــ ـ ــ  )مقدمة احملقق"(ج"ــ
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إىل حني تأليف هذا الكتاب يف مبادئ سنة تسع ": "مآثر اإلنافة"ويقول القلقشندي يف كتابه 

  . 1"عشرة ومثامنائة

العزيزي العايل املولوي السيدي النبوي اإلمامي األعظمي "وقد ألفه للديوان 

 أمهية اخلالفة، وأا رفعت من قدر الديار املصرية، بعد أن وقد أشار فيه على" املعتضدي

أمحده على أن رفع قدر الديار املصرية، بنقل اخلالفة إليها وقدمها على : "حلت فيها بقوله

  .2سائر املمالك، فأمست ومدارها يف املهمات عليها

لية وقد أشار إىل سبب تأليفه هلذا الكتاب، فذكر أنه أراد خدمة اخلزانة العا

أحببت أن أخدم خزائنه العالية بتأليف يف معامل اخلالفة يشتمل على دقائق حقائقها : "فقال

ويتكفل بذكر لوازمها املستظرفة ولواحقها حمليا له من جواهر املناقب املعتضدية مبا يعلو به 

املثل وخيلد قدره وتغلو به قيمته ويرتفع به ذكره ليسري هذا التأليف بانتسابه اليه يف اآلفاق سري 

بذكر مناقبه الشريفة ذكره على مر الدهور وتعاقب الدول ومسيته مآثر االنافة يف معامل اخلالفة 

إْذ مل أكن من قبيل هذا الشأن وال من فرسان هذا امليدان بل أمري املؤمنني أمتع اهللا الوجود 

  . 3"بوجوده بذلك أدرى ومبعرفته أجدر وأحرى

 مثل ما أوردنا يف االستشهاد ب يف التمهيد،صرح القلقشندي بعنوان الكتا

ن يفصح عن أ مؤلفاته يف كل هجرت العادة عندكما و ،  وضعه له بعد ذكره لسبب.4السابق

    .  نفس الشيء يف صبح األعشى واية األرببالبداية، وقد قام العنوان يف 

السالم  الذي يدور عليه، ذلك ألن اخلالفة يف ا نفاسة الكتاب تأيت من املوضوع

أعظم مؤسسة دينية، حددت نظام احلكم، ووضعت ُأسسه وطرقه، ومل يُؤلف كتاب واحٌد 
                                                

 .211، ص21القلقشندي، مآثر اإلنافة، ص - 1
 .58 أمحد عبد الرمحن الذنيبات، املرجع السابق، ص- 2
 .4 ص 1القلقشندي، مآثر االنافة، ج  - 3
ــــــه، ص  - 4 ــــــــ ـــ ـــ ــ  .4نفســـ
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يشتمل على ما يتعلق باخلالفة، وإمنا هي شذرات جندها متفرقة يف التواريخ وكتب احلديث 

بة، حىت و بَـ والفقه واإلدارة، فجاء القلقشندي فجمع أخبارها منذ نشأا إىل أيامه، مفصلة مُ 

     1. هذا الكتاب أول مرجع يرجع إليه الباحث يف هذا املوضوعغدا

  2:فقد أفرد القلقشندي للمواضيع املتعلقة باخلالفة أبواباً وفصوالً خاصًة، مثل

  . معىن اخلالفة، ومن تكون عنه اخلالفة-

  . شروط اخلالفة، وبيان الطُرق اليت تنعقد ا اخلالفة-

  .ا يلزم الرعية للخالفة فيما يلزم اخلليفة الرعية، وفيم-

  . فيما ينعزل اخلليفة به من اخلالفة، أو ويل العهد من والية عهده-

  . ذكر الوظائف اليت تصدر عن اخلليفة-

 مقرات اخللفاء، وما انطوت عليه اخلالفة من املماليك، وترتيب اخلالفة -

  .وشعارها، وكيفية تقليد اخلليفة امللوك السلطنة

  .   بعض األقاليم من ادعى اخلالفة يف-

  .  أوائل منسوبة إىل اخللفاء، وغرائب وُملح وأعاجيب تتعلق م-

رغم أن القلقشندي مل يشر يف كتابه إىل سبب اختياره هلذا العنوان إال أن كلمة 

، واملقصود مبآثر اإلنافة هي تتبع السرية احلسنة 3اإلنافة تعين لغة املشية احلسنة والسرية العطرة

  .فة منذ بدايتها حىت زمن القلقشنديلنظام اخلال

  

  

                                                

 .12 شوقي أبو خليل، من كتاب مآثر اإلنافة ، ص- 1
ـــه، ص - 2 ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ  .18نفســـــ
ـــه، ص- 3 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ  .11 نفسـ
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  : الشكل-2
  :  تنظيم الكتاب وتقسيمه-أ

جتري املعلومات يف كتاب مآثر اإلنافة مرتبة يف دقة ونظام بديع، وتتواىل احلوادث 

والتواريخ بأسلوب سهل ممتنع، حبيث ينطلق وراءها القارئ يف غري ملل والُسْؤم، مث جتئ بعد 

عقود واملخاطبات، هذا إىل جانب ما ساقه املؤلف من طرائف ذلك أنواع العهود وال

  .1وتنبيهات

ويبدو من خالل النظرة األولية لتوزيع أفكار كتاب مآثر اإلنافة النضج املنهجي 

الذي وصل إليه القلقشندي من خالل براعته يف عرض مادته العلمية وتصنيفها وترتيبها، فقد 

  .خامتة وسبق كل ذلك بتمهيد قصريقسم الكتاب اىل مقدمة وسبعة أبواب و 

   : التمهيد-أ

وذكر فيها القلقشندي أسباب تأليف الكتاب وهو إبرازه فضل منصب اخلالفة 

وأمهيته يف إعالء كلمة اإلسالم، بعدما أثىن على اخلليفة املعتضد وكيف أعلى اهللا بوجوده 

  .  مكانة مصر

احلمد هللا : " بــ2ي ابتدأهااستعرض تطور اخلالفة حىت وصوهلا اىل الديار املصر و 

مامها األعظم ثابتة القواعد ومد رواقها إاحلمد هللا الذي جعل اخلالفة الداوودية بالذي 

 على كافة األمة فأروى بصوب عهاده املعاهد وصري بيتها املعمور كعبة للقصاد 3املعتضدى

ملنصور وطالعها وحمراا االمامي وجهة للمقاصد ومجع هلا نعوت الفضل يف قرن فناصرها ا

                                                

 )مقدمة احملقق"(أ" ، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 . 21 شوقي أبو خليل، من كتاب مآثر اإلنافة، ص-2
 .لف له هذا الكتاب وهو املعتضد باهللا داود بن املتوكل على اهللا يقصد اخلليفة العباسي املؤ - 3
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الرشيد ومسرتشدها املهتدى اىل أرشد املراشد أمحده على أن رفع قدر الديار املصرية بنقل 

اخلالفة املقدسة اليها وقدمها على سائر املمالك فأمست ومدارها يف املهمات عليها وأشهد 

عن أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة يتجاوز فضلها احلد ويتوارثها اخللف 

وبعد فلما كانت اخلالفة هي حظرية االسالم وحميط دائرته " :، مث أبرز أمهية اخلالفة1"السلف

ومربع رعاياه ومرتع سائمته ا حيفظ الدين وحيمى وتصان بيضة االسالم وتسكن الدمها وتقام 

احلدود فتمنع احملارم عن االنتهاك وحتفظ الفروج فتصان األنساب عن االختالط واالشتباك 

، مث يقدم لكتابه 2..."وحتصن الثغور فال تطرق ويذاد عن احلرم فال تقرع جنة مجاها وال ترشق

أحببت أن أخدم خزائنته العالية بتأليف يف معامل :" ويذكر أمهيته وهدفه من تأليفه قائال

اخلالفة يشتمل على دقائق حقائقها ويتكفل بذكر لوازمها املستظرفة ولواحقها حمليا له من 

ر املناقب املعتضدية مبا يعلو به قدره وتغلو به قيمته ويرتفع به ذكره ليسري هذا التأليف جواه

بانتسابه اليه يف اآلفاق سري املثل وخيلد بذكر مناقبه الشريفة ذكره على مر الدهور وتعاقب 

ن  إذ مل أكن من قبيل هذا الشأن وال من فرسا3"مآثر االنافة يف معامل اخلالفة"الدول ومسيته 

هذا امليدان بل أمري املؤمنني أمتع اهللا الوجود بوجوده بذلك أدرى ومبعرفته أجدر وأحرى فكنت 

يف ذلك كناقل التمر اىل يف املكاتبات الصادرة عن اخللفاء ووالة العهد باخلالفة والكتب 

  . 4"الصادرة عن امللوك والوزراء وحنوهم اليهم

  

  

  
                                                

 .1 ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
 .21، شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص1 ص 1  القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 2
 . جرت العادة عند القلقشندي يف كل مألفاته أن يفصح عن العنوان يف مقدمته-3
 .4، ص1دي، مآثر االنافة، ج القلقشن- 4
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    : المقدمة- 1 

الفة، ومن يطلق عليه اسم اخلليفة، ومن تكون عنه وحتدث فيه عن معىن اخل

  . 1اخلالفة، وكيفية النسبة إىل اخلليفة، وما يقع عليه من الكنية واأللقاب

يف معىن اخلالفة، ومن ينطلق عليه اسم :"م القلقشندي هلذا اجلزء قائالقد و 

يه من الكنية اخلالفة، ومن تكون عنه اخلالفة، وكيفية النسبة إىل اخلليفة، وما يقع عل

  .2"واأللقاب

  : 3وقد قسم املؤلف هذا اجلزء لفصلني

خلفه يف :" استهل الفصل األول مبعرفة معىن اخلالفة لغة واصطالحاً، وهي-

طلق يف العرف العام على الزعامة العظمى، وهي الوالية أ، مث "قومه خيلفه خالفة فهو خليفة

مث ينتقل الستعراض آراء العلماء . 4هوض بأعبائهاالعامة على كافة األمة، والقيام بأمورها، والن

  .واللغويني يف اخلالفة

  :وذكر من تكون عنه اخلالفة فلعلماء فيه ثالث مذاهب

 .5خليفة اهللا: املذهب األول أن اخلالفة تكون عن اهللا فيقال يف اخلليفة

 وامتنع عن ذلك مجهور 6"حكام السلطانيةاأل"وهو ما حكاه املاوردي يف 

ء، لقوهلم امنا يستخلف من يغيب أو ميوت، واهللا تعاىل باق موجود على األبد ال يغيب العلما

  .7وال ميوت
                                                

 .23 شوقي أبو خليل، من كتاب مآثر اإلنافة، ص- 1
 .5، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 2
 .96، صاملرجع السابق حممد عز الدين، - 3
 .8 ص1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 4
ــه، - 5 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .9 ص نفســـ
 .39 املاوردي، األحكام السلطانية، دار احلديث، القاهرة، ص أبو احلسن علي - 6
 .15 ص 1القلقشندي، مآثر االنافة، ج  - 7
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 أن اخلالفة تكون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيقال :املذهب الثاين

األحكام "خليفة رسول اهللا صلى عليه وسلم، ألنه خلفه يف أمته وعليه ينطبق املاوردي يف 

 .2"صناعة الكتاب"لنحاس يف  وا1"السلطانية

فالن :  أن اخلالفة تكون عن اخلليفة قبل ذلك اخلليفة، فيقال:املذهب الثالث

: خليفة فالن، واحد بعد واحد، حىت ينتهي إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، فيقال فيه

خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى ذلك خوطب أمري املومنني عمر بن اخلطاب 

 . 4 يف أول أمره خبليفة خليفة رسول اهللا3رضي اهللا عنه

فإنه يقال خلفي بفتح : "فقد قال القلقشندي: أما كيفية النسب إىل اخلليفة

 وحنوه خطأ إذ قاعدة 5اخلاء والالم كما ينسب إىل حنيفة حنيفي وقول العامة درهم خليفيت

  .6"ما هو مقرر يف كتب النحوالنسب أن حيذف من املنسوب إليه الياء وتاء التأنيث على 

أما الفصل الثاين من املقدمة فقد خصصه ملا يقع على اخلليفة من الكنية 

  :لقابواأل

أما ما يقع على اخلليفة من الكنية، فلم تزل الكىن جارية على : 7 الكنية-

  .8جريا يف ذلك على عادة العرب يف االهتمام بشان الكنية. اخللفاء من بدء اخللفة وهلم جرا

                                                

 .39 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 1
 .16 ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 2
 .282، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 3
 .17 ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 4
 .74، ص9، لسان العرب، ج ابن منظور- 5
 .17 ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 6
 .97 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 7
 .18، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 8
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 :ن قالأ عليهم إىل  واستعرض القلقشندي كنية اخللفاء الراشدين رضوان اهللا

وقد "،مهية الكنية يف املراسالت الرمسيةأكما بني . 1"واستمر األمر فيهم على ذلك إىل زمننا"

واألدب أن خياطب أهل الفضل ومن قارم بالكنية، وكذلك إن كتب : وي يف األذكارو نقال ال

وقد كان االول أكثر ما يعظم بعضهم بعضا يف . الة أو روي عنه روايةإىل أحد منهم رس

، وطرق اختيار الكنية، وما كان من الشريعة يف ذلك، 2"املخاطبات واملكاتبات وحنوها بالكىن

ومما جيب التنبيه عليه هنا أنه إذا  :"كرب أوالده حيث يقولأوعلى العموم فإن الرجل يكىن باسم 

ىن به بال منازع، فإن كان له ولدان فأكثر كىن بأكربهم، فقد كان كان للرجل ولد واحد ك

، ويصوغ يف هذا الشأن 3"النيب صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا القاسم، وكان القاسم أكرب بنيه

فلو تكىن بغري أوالده فال بأس، فلو مل يكن له ولٌد أصال بأن مل يولد له ولد : "ما قال النووي

وقد كىن جمموعة من الصحابة رضوان اهللا عليهم قبل أن :  الصغري، قالفإنه جيوز تكنيته، حىت

  .4"يولد هلم، كأيب هريرة، وخالئق ال حيصون من التابعني

  :5أما ما يقع على اخلليفة من ألقاب فأربعة ألقاب

وأول من تلقب بذلك من اخللفاء أمري املؤمنني عمر :  اللقب األول عبد اهللا-

نه فكان يكتب يف كتبه الصادرة عنه من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني بن اخلطاب رضى اهللا ع

وتبعه من بعده من اخللفاء على ذلك ولزموه حىت أن املأمون كان امسه عبد اهللا فكان يكرر يف  

                                                

 .18،  ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
ــه، ص  - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .18نفســـ
ــه، ص  ن- 3 ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .18فسـ
ــه، ص - 4 ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .19 نفسـ
 .97 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 5
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كتبه وعهوده لفظ عبد اهللا مرتني األوىل منهما اللقب والثانية االسم اخلاص فكان يكتب يف  

  .1 بن هارون ويف العهود هذا ما عهد عبد اهللا عبد اهللا بن هارونكتبه من عبد اهللا عبد اهللا

وهو من األلقاب املستجدة للخليفة يف أثناء الدولة :  اللقب الثاين اإلمام-

العباسية بالعراق واألصل يف ذلك أن الشيعة كانوا يعربون عمن يقوم بأمرهم باإلمام من حيث 

هو بأئمتهم مقتدون وعند أقواهلم وأفعاهلم واقفون إن اإلمام يف اللغة هو الذي يقتدي به و 

العتقادهم فيهم العصمة وكان إبراهيم بن حممد بن علي بن عبداهللا بن عباس قد تلقب حني 

أخذت له البيعة باخلالفة باإلمام نسجا على هذا املنوال وبقي يف خلفاء بين العباس إىل 

  .2األن

املنصور واهلادي والرشيد واملأمون ك:  اللقب الثالث لقب اخلالفة اخلاص ا-

واملعتصم باهللا واملتوكل على اهللا وحنو ذلك على ما سيأيت ذكره يف ترامجهم حلق اهللا مث تبعه 

" باقي خلفاء بىن أمية على التلقيب على ما سيأيت يف ترامجهم إن شاء اهللا تعاىل قال ابن حزم

  .  3"وليس بصحيح

وأول من لقب به أمري املؤمنني عمر بن :  اللقب الرابع لقب أمري املومنني-

 يف اثناء خالفته وكانوا قبل ذلك يدعون أبا بكر رضي اهللا عنه يف 4اخلطاب رضى اهللا عنه

خالفته خبليفة رسول اهللا صلى اله عليه وسلم مث دعوا عمر بعده يف أول خالفته خبليفة خليفة 

 النحاس يف كتابه صناعة الكتاب رسول اهللا، واختلف يف أصل تلقيبه بذلك فروى أبو جعفر

بسنده إىل أيب بأمري املؤمنني واستمر ذلك فيهم إىل حني انقراضهم وملوك احلفصيني من بقايا 

املوحدين بإفريقية خياطبون يف بالدهم بأمري املؤمنني إىل اآلن وترد كتبهم على ملوك الديار 
                                                

 .20، ص 1القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
ــه، ص  - 2 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .21نفســـ
ــ- 3 ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــه،  ص  نفسـ  .22ـ
 .283، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 4
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 مرين فإم خياطبون بأمري املصرية متضمنة لذلك، أما ملوك الغرب األقصى اآلن من بين

املسلمني جريا على ما استقر عليه أمر تلك البالد من التلقيب بذلك من حني أحدث هذا 

وهذا مؤكده . 1اللقب أمري املسلمني يوسف بن تاشفني يف دولة امللثمني من ملتونة من الرببر

    .2من مصادر أخرى

ا، وبيان شروط اإلمامة  يف وجوب عقد االمامة ملن يقوم 3: الباب األول-3

اليت ال تصح بدوا، والطرق اليت تنعقد ا، وما يلتزم اخلليفة للرعية، وما يلزم الرعية للخليفة، 

  .   4وما ينعزل به اخلليفة وخيرج به عن االمامة

  :وقد قسم القلقشندي هذا الباب إىل ستة فصول

وعقدها ملن : 5املاوردييف وجوب عقد االمامة ملن يقوم ا، قال : ولالفصل األ

يقوم واجب باإلمجاع وإن شذ عنه األصم يعين حيث مل يقل بوجوب ذلك مشريا بذلك إىل 

أنه لو ندر املخالف مع كثرة امعني مل تنقطع حجية اإلمجاع كما هو الراجح يف كتب أصول 

طباع الفقه، وقد اختلف يف أصل وجوا فذهب قوم إىل أن وجوا ثابت بالعقل ملا يف 

العقالء من التسليم لزعيم مينعهم من التظامل ويفصل بينهم عند التنازع ولوال ذلك لكانوا 

  .6فوضى مهملني

وذهب آخرون إىل أا إمنا وجبت بالشرع وال أثر للعقل يف ذلك ألن اإلمام يقوم 

ذلك بأنه بأمور شرعية كان جيوز يف العقل ال يرد التعبد ا فلم يكن العقل موجبا هلا واحتج ل

                                                

 .27 القلقشندي، مآثر االنافة، ص - 1
 .283، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 2
 .5، ص 1القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 3
 .24 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 4
 .17 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 5
 .29، ص 1افة، جالقلقشندي، مآثر االن - 6
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البد لألمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف املظلومني من الظاملني ويستويف احلقوق 

ويضعها مواضعها قال املاوردي وال خالف بني أهل العلم أا فرض كفاية كاجلهاد وحنوه إذا 

فريقان قام ا من هو أهل هلا سقط فرضها عن كافة الناس وإن مل يقم ا أحد أمث من الناس 

أحدمها أهل احلل والعقد حىت خيتاروا لألمة إماما يقوم بأمرهم والثاين أهل اإلمامة حىت 

ينتصب لإلمامة أحدهم قال و ال إمث وال حرج على من عدا هذين الفريقني من من سائر 

األمة يف تأخري إقامة اإلمام قال النووي يف روضته فإن مل يكن من يصلح إال واحد تعينت 

  .1زمه طلبها إن مل يبتدوهعليه ول

يف شروط االمامة وقد اعتمد على قول الشافعية يف ذلك حيث : الفصل الثاين

  :2اشرتطوا لصحة عقدها أربعة عشر شرطا يف اإلمام

  . الذكورة فال جيوز إمامة املرأة-1

  3.البلوغ فال تنعقد إمامة الصيب-2

  .العقل، فال تنعقد إمامة ذاهب العقل جبنون أو غريه-3

  . البصر، فال تنعقد إمامة األعمى-4

  .فال تنعقد إمامة األصم:  السمع-5

  . النطق فال تنعقد إمامة األخرس-6

  . سالمة األعضاء من نقص مينع استيفاء احلركة وسرعة النهوض-7

  . احلرية فال تنعقد إمامة من فيه رق-8

  . اإلسالم فال تنعقد إمامة الكافر-9
                                                

 .30القلقشندي، مآثر االنافة، ص   - 1
ــــه،  ص ص  - 2 ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .39-31نفســـ
. رغم اعتماد القلقشندي على املاوردي إال أن شرطي شرطي الذكورة والبلوغ مل يذكرمها صاحب االحكام السلطانية - 3

 .20-19ص املاوردي، األحكام السلطانية، ص 
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  .مة الفاسق العدالة فال تنعقد إما-10

  . الشجاعة والنجدة فال تنعقد إمامة اجلبان-11

  . العلم املؤدى إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام-12

  . صحة الرأى والتدين فال تنعقد إمامة ضعيف الرأى-13

  .1 النسب فال تنعقد اإلمامة اهلامشي-14

طرق لكل يف بيان الطرق اليت تنعقد ا اخلالفة، وهلا ثالث : الفصل الثالث

  :طريقة جمموعة من األحكام

وهي أن جيتمع أهل احلل والعقد، ويعقدون االمامة ملن : البيعة: الطريق االوىل

أن ميوت اخلليفة الذي كان منتصبا عن غري عهد إىل أحد بعده، : لسببني: يستجمع شرائطها

  .   2تضى ذلكأو أن خيلع اخلليفة نفسه من اخلالفة أو خيلعه اهل احلل والعقد، ملوجب اق

من الطرق اليت تنعقد ا االمامة العهد وهو أن يعهد اخلليفة : الطريق الثاين

املستقر اىل غريه ممن استجمع شرائط اخلالفة باخلالفة بعده فاذا مات العاهد انتقلت اخلالفة 

  .3بعد موته اىل املعهود اليه وال حيتاج مع ذلك اىل جتديد بيهة من اهل احلل والعقد

من الطرق اليت تنعقد ا اإلمامة القهر واالستيالء فإذا مات : يق الثالثالطر 

اخلليفة فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من غري عهد إليه من اخلليفة املتقدم وال بيعة من 

أهل احلل والعقد انعقدت إمامته لينتظم مشل األمة وتتفق كلمتهم وإن مل يكن جامعا لشرائط 

قا أو جاهال فوجهان ألصحابنا الشافعية أصحهما انعقاد إمامته أيضا اخلالفة بأن كان فاس
                                                

املاوردي، .  املاوردي وهو مصدر الكتاب يف هذا اجلزء اشرتط النسب القرشي لكن القلقشندي مل يقل بالزاميته- 1
 20األحكام السلطانية، ص

 .40، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 2
ــه، ص - 3 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .48 نفسـ
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ألنا لو قلنا ال تنعقد إمامته مل تنعقد أحكامه ويلزم من ذلك اإلضرار بالناس من حيث إن من 

  يلي بعده حيتاج أن يقيم احلدود ثانيا ويستوف الزكاة ثانيا ويأخذ اجلزية ثانيا

  .1تنعقد له اإلمامة بالبيعة إال باستكمال الشروط فكذا بالقهروالثاين ال تنعقد إمامته ألنه ال 

  :2وتضمن ما يلزم اخلليفة للرعية: الفصل الرابع

  حفظ الدين: أحدها

  محاية بيضة االسالم والذب عن احلرم:الثاين

  حتصني الثغور:الثالث

  جهاد الكفرة املعاندين لالسالم:الرابع

حىت ال يتعدى ظامل وال يضعف تنفيذ األحكام وقطع اخلصومات، : اخلامس

  .مظلوم

  .إقامة احلدود لتتوقى احملارم وتصان األنفس واألموال: السادس

  .إختيار األكفاء واألمناء وتقليد الواليات للثقات النصحاء: السابع

جباية أموال الفيء والصدقات واخلراج على ما أوجب الشرع نصا : الثامن

  . واجتهاداً 

  .ما يستحقه كل واحد من بيت املالتقدير العطاء و : التاسع

  .مشارفة األمور العامة بنفسه، غري معتمد على والته وعماله: العاشر

  :3فيما يلزم الرعية للخليفة: الفصل اخلامس

  .الطاعة ما مل خيالف أمر الشرع:األول

                                                

 .58 القلقشندي، مآثر االنافة، ص - 1
ـــه،  ص ص - 2 ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .62 -59 نفسـ
ــه، ص ص- 3 ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .64-62 نفسـ
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  .املعاضدة واملناصرة يف أمور الدين وجهاد العدو:الثاين

  .1ليفة، وهو حاالت منها اخللع، االنعزالفيما ينعزل به اخل: الفصل السادس

يف الوظائف اليت كانت تصدر عن اخلليفة يف الزمن املتقدم، : 2الفصل السابع

وما يصدر عنه اآلن من تفويض السلطنة إىل السلطان، ويرجع املقصود من ذلك إىل عشر 

  :وظائف

  .3الوزارة وهي وزارة تفويض و وزارة تنفيذ -1

 .فاء وإمارة استيالءاإلمارة وهي امارة استك -2

 .االمارة على القتال  -3

القضاء وهي القيام باألحكام الشرعية وتنفيذها على أوامر  -4

 .الشرع وقطع النزاعات

 .والية املظامل وهي قود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة -5

 .النقابة على ذوي االنساب -6

النظر على إقامة الصلوات اخلمسة واجلمعة، والصلوات املندوبة  -7

 .رتاويحكال

 .اإلمارة على احلج -8

 . جباية الصدقات -9

  . لنظر يف احلسبة-10

                                                

 .73-65القلقشندي، مآثر االنافة، ص ص - 1
ـــه،  ص ص - 2 ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــــــــــ ـــ ـــ  . 80- 74نفســ
 .297، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 3
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يف ذكر من وىل اخلالفة من صدر االسالم وهلم جرا اىل   ": الباب الثاني-4

زماننا وتفصيل حال كل خليفة منهم ووالة اقطار االسالم شرقا وغربا يف زمانه واحلوادث 

فة وما انطوت عليه من األقاليم وترتيب اخلالفة واريات الواقعة يف أيامه وبيان مقرات اخلال

على ما كانت عليه يف الزمن القدمي وذكر املشاهري ممن ادعى اخلالفة يف بعض األقاليم وبطالن 

   1."شبهة دعاويهم

  :وحيتوي هذا الباب على فصلني

 :فيمن ويل اخلالفة من صدر اإلسالم إىل زمن القلقشندي: 2الفصل األول

  .زء أكرب جزء من مÆثر اإلنافةويعترب هذا اجل

  : على التوايل3وهم كما ذكروا يف مآثر اإلنافة 

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، عمر بن اخلطاب رضي :  اخللفاء الراشدون-1

اهللا عنه، عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، احلسن بن علي 

  .رضي اهللا عنهما

 معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا: وهم أربعة عشر خليفة:  خلفاء بين أمية-2

عنه، يزيد بن معاوية بن ايب سفيان، معاوية بن يزيد، مروان بن احلكم، عبد امللك بن مروان، 

الوليد بن عبد امللك،سليمان بن عبد امللك، عمر بن عبد العزيز، يزيد بن عبد امللك، هشام 

  . بن الوليد، إبراهيم بن الوليد، مروان بن حممدبن عبد امللك، الوليد بن يزيد، يزيد

أبو العباس السفاح، أبو جعفر املنصور، أبو عبد :  خالفة بين العباس بالعراق-3

اهللا املهدي، أبو حممد اهلادي، أبو عبد اهللا األمني، أبو العباس املأمون، أبو اسحاق املعتصم 

                                                

 .24املرجع السابق، ص شوقي أبو خليل، - 1
 . 101 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 2
 .259، ص2؛ ج81، ص  1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
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 على اهللا، أبو جعفر املنتصر باهللا، أبو عبد اهللا باهللا، أبو جعفر الواثق باهللا، أبو الفضل املتوكل

املعتز باهللا، أبو عبد اهللا املهتدي، أبو العباس املعتمد على اهللا، أبو العباس املعتضد باهللا، أبو 

حممد املكتفي باهللا، أبو الفضل املقتدر، أبو منصور القاهر باهللا، أبو العباس الراضي باهللا، أبو 

 القاسم املستكفي باهللا، أبو القاسم املطيع هللا، أبو بكر الطائع هللا، أبو اسحاق املتقي هللا، أبو

العباس القادر باهللا، أبو جعفر القائم بأمر اهللا، أبو القاسم املقتدى بأمر اهللا، أبو العباس 

املستظهر باهللا، أبو منصور املسرتشد باهللا، أبو جعفر الراشد باهللا، ابو املظفر املستنجد باهللا، 

حممد املستضئ باهللا، أبو العباس الناصر لدين اهللا، أبو نصر الظاهر بأمر اهللا، أبو جعفر أبو 

  .املستنصر باهللا، أبو أمحد املستعصم

أبو القاسم :  خلفاء بين العباس بالديار املصرية وهم أحد عشر خليفةً -4

، أبو العباس احلاكم بأمر املستنصر باهللا، أبو العباس احلاكم بأمر اهللا، أبو الربيع املستكفى باهللا

اهللا، أبو إسحاق الواثق باهللا، أبو الفتح، املعتضد باهللا، ابو عبد اهللا املتوكل على اهللا، أبو حيي 

  .املستنصر باهللا، أبو حفص الواثق باهللا، أبو الفضل املستعني باهللا

 يف مقرات اخللفاء، وما نطوت عليه اخلالفة من املماليك، وبيان: الفصل الثاين

  .ترتيب اخلالفة وشعارها، وكيفية تقليد اخلليفة امللوك والسلطنة

  :1املقرات -1

املدينة املنورة كانت مقر اخلالفة الراشدة إىل حني انتقر علي رضي اهللا  -

 . 2عنه على العراق

وهي ديار خالفة بين أمية على حني زوال دولتهم، وذلك أن : الشام -

شام قبل اخلالفة، مث استقل باألمر حني سلم إلية معاوية رضي اهللا عنه، كان أمريًا على ال

                                                

 .73 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 1
 . 222، ص 2 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 2
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احلسن، وبقي بالشام حىت انقراض خالفتهم، بقتل مروان بن حممد، على ما تقدم ذكره، 

 . 1وكانت دار اقامتهم دمشق

وهو دار خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب حني انتقاله : 2العراق -

 مث كانت دار اخلالفة بين العباس إىل حني تسليمه  مث ابنه احلسن إىل حني تسليمه ملعاوية،إليه

. ملعاوية، مث كانت دار خالفة بين العباس إىل حني انقراض اخلالفة من العراق بقتل املستعصم

وكان بدُء مبايعة السفاح اول خلفائهم بالكوفة، مث بين بعد ذلك باألنبار مدينة ومساها 

املنصور اخلالفة بعده بين بغداد وسكنها، وصارت اهلامشية، ونزهلا، فلما ويل أخوه أبو جعفر 

  .3منزال خللفاء بين العباس بعده إىل حني قتل املستعصم

كان املستنصر باهللا أول من بويع باخلالفة، مث احلاكم : الديار املصرية -

بأمر اهللا، الذي أسكنه االشرف بن املنصور قلوون الكبش، مث صارت ديارهم على القرب من 

 . 4فيسياملشهد الن

 :  ومنها5ترتيب اخلالفة -2

  . اجللوس على سرير اخلالفة-     

  . الصالة يف املقصورة يف اجلامع يف اجلمعة والعيدين-     

  . ضرب النقود ونقش اسم اخلليفة-     

 نقش اسم اخلليفة على ما ينسج من الكسوة والطرز من احلرير والذهب -     

  .بلون خيالف للون االصلي
                                                

 .222، ص 2القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
 .74 خليل، املرجع السابق، ص شوقي أبو- 2
 .223، ص 2القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 3
ـــه - 4 ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .223، ص نفســـ
 .75 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 5
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  .لدعاء للخليفة على املنابر ا-     

 انراد اخلليفة على الكتابة على واليات الوظائف كالوزارة، والقضاء وسائر -     

  .      الواليات

 : ومنها1شعار اخلالفة -3

 اخلامت، اختذ اخللفاء خوامت يف كل خامت نقش خيصه، ألن امللوك ال يقرؤون  -     

  .2كتابا غري خمتوم

دة النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت كان اخلليفة يلبسها يف وهب بر :  الُربدة-     

  .3املواكب

  .  4وهو عمود كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذه بيده:  القضيب-     

 ثياب اخلالفة، اختصت كل خالفة بلون فاالمويون باخلضرة والعباسيون -     

  .السواد

وقد :  بعض االقاليموتضمن مشاهري من ادعى اخلالفة يف: الفصل الثالث

  :قسمهم القلقشندي إىل أربع طوائف

وذلك أن بىن العباس عند استيالئهم على األمر، :  بنو أمية يف األندلس-أ

وانتقال اخلالفة إليهم، تتبعوا بين أمية بالقتل، فهرب عرب الرمحن بن معاوية، وسار حىت دخل 

، وقصده بنو أمية من املشرق والتجئوا األندلس، فعرف بالداخل ودعا إىل نفسه باخلالفة هناك

                                                

 .232، ص2القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
 .80شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص - 2
ـــه، صنفس - 3 ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ  .80ـــــ
ـــه، ص - 4 ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ  .82نفســـــ
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وقد كان آخر من بويع منهم باخلالفة املعتد باهللا هشام بن حممد، وقد انقرضت دولتهم . 1إليه

  .  2بوفاته سنة مثان وعشرون وأربعمائة

وهم أبناء عبيد اهللا املهدي، ويقال هلم العلويون نسبة إىل : 3 العبيديون–ب 

عنه، ونسبة إىل فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، علي بن أيب طالب رضي اهللا 

، وكان مبدأ أمرهم أن املكتفى باهللا طلب عبيد اهللا املذكور وهو 4وباملصريني نسبة إىل مصر

يومئد بسلمية ألمر بلغه عنه، ففر من الشام إىل العراق، مث حلق مبصر، مث إىل إفريقية من بالد 

جلماسة ببالد املغرب، فقبض عليه، وكان أبو عبد اهللا املغرب يف زي التجار، ودخل س

الشيعي قد أقام له الدعوة بتلك البالد قبل دخوهلا، فسار من أفريقية يف مجاعة من الرببر 

وظل . ودخل سجلماسة، وأخرج عبيد اهللا املهدي من احلبس وبايعه وارحتل به إىل إفريقية

، فبعث مواله جوهرا إىل الديار املصرية فملكها العبيديون بإفريقية حىت عهد املعز لدين اهللا

وبىن القاهرة يف سنة مثان ومخسني وثالمثائة، مث انتقلت الدولة إىل مصر، وظلو ا حىت قطع 

  .      5السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب اخلطبة هلم، وخطب للخلفاء العباسيني ببغداد

، وكان مبدأ أمرهم أن بالد املغرب من بقايا املوحدين بإفريقية:  احلفصيون- جـــ 

قد ظهر فيها القول بالظاهر حىت محلهم ذلك على القول بالتجسيم، وكان حممد بن تومرت 

من بعض بطون املصامدة من الرببر، وقد شب يف طلب العلم ورحل إىل املشرق قاصدا احلج، 

سن األشعري يف ودخل العراق ولقي أكابر علمائه وفحول النظار به، وأخذ مذهب أيب احل

القول بالتأويل، املتشابه بعلماء االشاعرة، مث عاد إىل بالد الغرب وطعن على أهله يف الوقوف 
                                                

 .246، ص2 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
ــــه، ص- 2 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .248 نفسـ
 .90شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص - 3
 .248، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 4
ــه، ص- 5 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .250 نفسـ
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  مجيع العقائد، إال أنه كانمع الظاهر، ومحلهم على القول بالتأويل، واألخذ بقول األشاعرة يف

ي، ولقب خلفه عبد وتلقب بعد ظهور دولته باملهد. 1بقول اإلمامية من الشيعة بعصمة اإلمام

املؤمن بن علي باخلليفة إشارة على أنه خليفته، ولقب أبا حفص عمر بن علي بالشيخ، ومسي 

اتباعه باملوحدين، مث غلب أبناء أيب حفص على افريقية، وقد تلقب أحدهم وهو أبو عبد اهللا 

  . 2حممد باملستنصر باهللا بلقب اخلالفة وتبعه من بعده يف التلقيب بألقاب اخلالفة

  :3دليل بطالن دعوة الثالثة السابقون للخالفة

القول العام عن مجهور العلماء رضي اهللا عنهم على أنه ال يصح نصب 

  .4خليفتني، فمن خرج عنهم أو شق عصاهم فهو باغ ال تسوغ مبايعته وال حتل متابعته

يف ذكر ما يكتب للخلفاء من البيعات والعهود يف القدمي : "5 الباب الثالث-5

  :7وفيه فصالن. 6"واحلديث

يف البيعات وهي تكتب ملن يقوم باخلالفة مببايعة أهل احلل : 8الفصل األول

، واختلفت اساليب الُكتاب بعد ذلك دولة بعد دولة، وقد 9والعقد دون عهد من اخلليفة قبله

  : استقر أمرهم، يف ذلك على أربعة مذاهب

                                                

 .251، ص2 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
ـــه، ص- 2 ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .254 نفســ
 .94شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص - 3
 .255، ص2، مآثر اإلنافة، ج  القلقشندي-4
 .24 شوقي خليل، املرجع السابق، ص- 5
 .260، ص 2 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 6
 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 7
ـــه، ص- 8 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .107 نفسـ
 .261، ص1 ذكر ذلك ابن خلدون، العرب، ج- 9
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تبايع عبد اهللا أبا فالن فالنا أمري : أن تفتتح البيعة بأن يقال: املذهب األول

املومنني على كذا وكذا، مع بسط القول يف ذلك مبا يناسب املقام وتأكيده باإلميان املعقدات 

وعلى هذا االسلوب كانت طريقة األولني يف اخلالفة األموية وصدر . واالليات احملرجات

  .1اخلالفة العباسية

سالم . ن عبد اهللا أيب فالن أمري املومننيأن تفتتح البيعة بلفظ م: املذهب الثاين

عليكم، فإن أمري املومنني حيمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، ويسأله أن يصلي على ابن 

أما بعد، فاحلمد هللا، ويؤتى خبطبة مناسبة املقام، مث : عمه حممد صلى اهللا عليه وسلم، مث يقال

 على موت خليفة، ويذكر أعباء األمة إىل حني يعزى يف اخلليفة املاضي إن كانت البيعة مرتبة

ذهابه، مث يقال انه مل يوجد من ينهض بأعباء اخلالفة بعده إال ولده فالن أو أخوه أو ابن عمه 

أو حنو ذلك، ويؤتى بتقريظة وذكر استحقاقه للخالفة دون غريه، مث القائم بالبيعة له حبضرته 

له من الرعية، وعلى ذلك كانت تكتب بيعات أو يف بعض أطراف بأخذ البيعة له على من قب

  .     2اخللفاء الفاطميني بالديار املصرية جبملتها

ويغزى باخلليفة الذاهب إن كانت . هذا: أن يفتتح البيعة بلفظ: املذهب الثالث

البيعة مرتبة على املوت، مث يهنئ باخلليفة املستقر، أو يلوُح بذكر اخللع املخلوع واستحقاق 

قر يف اخلالفة، حبيث ال يكون يف التلويح إىل اخللع تنقيص جلانب املخلوع، وال حط املست

لقدره، إال أن يكون قد وقع ملوجب شرعي، اقتضاه احلال، ورمبا افتتحت البيعة بآية من كتاب 

  .      3اهللا تعاىل

                                                

 .261، ص2القلقشندي، مآثر االنافة، ج - 1
ـــــــه، ص- 2 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .266 نفسـ
ــه، ص- 3 ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .274 نفسـ
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هو من البيعات اليت تكتب للخلفاء أن تفتتح البيعة باحلمد هللا، و : املذهب الرابع

الذي استقر عليه العمل يف زماننا جريا على طريقة متأخري ُكتاب الديار املصرية يف كتاب 

  . 1عهود اخللفاء وامللوك

 فيما يكتب للخلفاء من العهود، وهي ما يكتب ملن يقوم 2:الفصل الثاين

م على خبالفة  بعهد من اخلليفة قبله، بالشروط املعترب يف ذلك، على ما تقدم ذكره يف الكال

  :3الطرق اليت تنعقد ا اإلمامة، وللكتاب يف عهود اخللفاء للخلفاء مذهبان

هذا : هذا ما عهد فالن لفالن أو: أن يفتتح العهد باللفظ:  املذهب األول-أ

وما أشبه ذلك، مث يؤتى بوصف اخلليفة . أو هذا كتاب كتبه فالن لفالن. عهد فالن لفالن

وجب لتقدمه على غريه،  مث يذكر تفويض اخلالفة إليه بعد والتنبيه على وجه استحقاقه امل

العاهد، ويؤتى من وصيته مبا يناسب املقام، مقتصرا يف ذلك على اإلشارة والتلويح، غري 

وأمره بكذا، على ما سيأيت يف . أمره بكذا: مصرح فيه بلفظ األمر، كما يقال يف عهود امللوك

لعهد باخلالفة، وتشريفا ملقامه عن أن يكون ذكر عهودهم للملوك، وتعظيما لشأن ويل ا

  . مأمورا، وعلى هذه الطريقة كانت عهود اخللفاء من السلف رضوان اهللا عليهم

. يف العهود اليت تكتب للخلفاء أن يفتتح العهد باحلمد هللا: ب املذهب الثاين

  . 4القولوعليه العمل يف زمن القلقشندي، مع االقتصار على حتميدة واحدة واالختصار يف 

فيما كان يكتب عن اخللفاء من واليات ملوك األقاليم  "1: الباب الرابع-6

وأمرائها وواليات الوزراء والقضاة والوالية على الصلوات ونقابة ذوي األنساب وغري ذلك من 

  :3؛ وفيه فصالن2"سائر الواليات الدينية والديوانية وما يكتب عنهم
                                                

 .295، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 2
 .76، ص3  ج-319، ص 2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
ـــه، ص- 4 ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .337 نفســ
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فاء من العهود للملوك، وهو املستمر مما  فيما يكتب عن اخلل: 4الفصل األول

  :، وللكتاب فيه أربعة مذاهبزمن القلقشنديكتب عنهم من الواليات إىل كان ي

هذا، مثل أن : أن يفتتح العهد بعد البسملة بلفظ: املذهب األول  - أ

 ، أو هذا ما أمر به فالنا، أووهذا ما عهد فالن لفالن. هذا َعْهٌد َعِهَد به فالن لفالن: يقال

أمره بكذا، وأمره بكذا، حىت يُأتى : هذا كتاب اكتتبه فالن لفالن، وما أشبه ذلك، مث يقال

مث زاد الُكتاب . على ما يُؤثره من املأثورات املتعلقة بالعهد مما يناسب احلال إىل آخر القصد

مبا هذا عهد أمري املومنني إليك، وحجته عليك، أو حنو ذلك، ويؤتى : أن يقال يف آخر العهد

    . 5يطابق املقصد

يف افتتاح عهود امللوك عن اخللفاء أن يفتتح العهد : املذهب الثاين  -  ب

أما بعد ذلك : من فالن على فالن، كما يبتدأ يف املكتبات، مث يأيت بعد ذلك بقوله: بقوله

وخيلص . أما بعد فاحلمد هللا: أما بعد، مث تارة يأيت بعد البعدية بتحميد، مثل ان يقول: بقوله

من ذلك إىل ذكر أمر الوالية وما ينخرط يف سلكها، وتارة يأتى بعد البعدية خبطاب املوىل 

 .   6والدعاء له، ويتخلص منه إىل العهد من الوصايا وغريها

إن أوىل، أو إن أحق، وما : أن يفتتح العهد بلفظ: املذهب الثالث  -  ت

ن رتبة امللوك فيما يكتب أشبه ذلك، وهي طريقة غريبة خارجة عن أصول الكتابة، من حيث إ

                                                                                                                                          

 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 1
 .24 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 2
 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 3
ــه، ص- 4 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .107 نفسـ
 .1، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 5
ــــــه، ص- 6 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .77 نفسـ
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هلم التعظيم، ومثل هذا االفتتاح إمنا يكتب ألصحاب الرتب السافلة اليت ال تقارب رتبة امللك 

 .  1وال ما دوا

يف عهود امللوك أن يفتتح العهد باحلمد هللا، وهو الذي : املذهب الرابع  -  ث

 .2استقر عليه عمل املتاخرين من كتاب الديار املصرية

فيما يكتب عن اخللفاء ملن دون امللوك وهو على مخسة : 3الفصل الثاين

  :أساليب

عهد من فالن على فالن، : ان يفتتح ما يكتب بلفظ: األسلوب األول  - أ

هذا ما عهد عبد اهللا ابو فالن اإلمام الفالين أمري املومنيني إىل فالن بن فالن، ويصفه مبا : أو

أمره بكذا وأمره بكذا، : فة املوالة، مث يقالفقلده كذا وكذا، ويذكر الوظي: يليق به، مث يقال

هذا عهد امري املؤمنني إليك، على حنو ما تقدم يف عهود اخللفاء : غلى آخر الوصايا، مث يقال

إىل امللوك، وعلى هذا جل ما كان يكتب، يف الدولة العباسية بالعراق من وظائف أرباب 

وصف واإلطراء يف حق اخلليفة وحق املوىل السيوف واألقالم إال أنه يف آخر الدولة كان يقع ال

أكثر منه مما قبل ذلك، واألصل يف هذا األسلوب ما كتب به عن أيب بكر الصديق رضي اهللا 

  .      4عنه ألمرائه الذين وجههم لقتال أهل الردة

مث الذي كان يف . أن يفتتح ما يكتب بلفظ أما بعد: األسلوب الثاين  -  ب

ويؤتى على مقصد الوالية إىل آخره، مث انتهى احلال . عد فإن كذاأما ب: الزمن القدمي أن يكتب

                                                

 .86، ص 3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
ـــ- 2 ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .99ه، ص نفسـ
 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، ص- 3
 .138، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 4
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أما بعد احلمد هللا، ويؤتى خبطبة مناسبة للحال، مث : يف الدولة العباسية بالعراق إىل أن يقال

 .  1يؤيت على مقصد الوالية

أن يفتتح ما يكتب خبطبة مبتدأة باحلمد هللا، وهو :سلوب الثالثاأل  -  ت

يما ُكتب خبطبة مبتدأ باحلمد هللا، وهو أسلوب نادر الوقوع فيما ُكتب أُسلوب نادر الوقوع، ف

به اخللفاء، مل يُعرف منه إال ما تقدم ذكره من عهد امللك الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن 

 .  2أيوب مبملكة الديار املصرية

أحق، أو أوىل، أو حنو : أن يفتح ما يكتب بلفظ: األسلوب الرابع  -  ث

 . 3ن يكتب يف تواقيع صغار الوالياتذلك، وبذلك كا

أما : هذا كتاب، مث يقال: أن يفتح ما يكتب بلفظ: األسلوب اخلامس  -  ج

بعد فاحلمد هللا، ويؤتى خبطبة مناسبة للحال، ورمبا أتى فيها بثالث حتميدات، مث أتى على 

  . 4وعلى هذا النحو كان يكتب لزعماء أهل الذمة من البطارقة وحنوهم. املقصود إىل آخره

فيما كان يكتب عن اخللفاء يف االقتطاعات وحتويل  ":5 الباب الخامس-7

  .6"السنني والزام أهل الذمة الشرائط االزمة هلم

فيما كان يكتب عنهم من االقتطاعات، وقد كان عادم فيه ان : 7الفصل األول

ه من انقطاع ويأيت على املقصد إىل آخر . هذا كتاب من عبد اهللا فالن اإلمام الفالين: يكتب

                                                

 .180، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
ــــه، ص- 2 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .193 نفسـ
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ــه، ص- 4 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .201 نفسـ
 .24 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 5
ــــه، ص- 6 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .24 نفسـ
 .107 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخأ، ص- 7
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استغالل، وهو الذي يؤخذ فيه خراج االرض ورقبتها باقية لبيت املال، أو اقطاع متليك، وهو 

  .1املقاطعة: أن ميلك االرض ويقرر عليه قطيعة تؤخذ منها لبيت املال، ويسمى هذه

فيما يكتب يف حتويل السنني اخلراجية عن اخللفاء، وهو أن يكتب : الفصل الثاين

لشمسية إىل السنة اهلاللية باالسم دون احلقيقة، توفيقا بينهما، وإزالة للشبهة يف بنقل السنة ا

أمرها، وذلك أن أيام السنة الشمسية يف املدة اليت تقطع الشمس الفلك فيها مرة واحدة 

حسب ما توجيه حركتها يف ميلها يف اجلنوب والشمال ثالمثائة ومخسة وستون يوما وربع يوم 

لسنة اهلاللية يف املدة اليت يقطع القمر الفلك فيها اثنيت عشر دفعة ثالمثائة بالتقريب وايام ا

وأربعة ومخسون يومًا وسدس يوم، فيكون التفاوت بينهما أحد عشر يوم وسدس يوم، وتكون 

زيادة السنني االلسنني اهلجرية على السنني اهلاللية يف كل سنني شهر واحد وثالث أيام 

 يؤثر على اخلراج، فيصري اخلراج منسوبا اىل السنة السابقة ودفعه ، وهذا كله2ونصف تقريبا

  . 3منسوبا للسنة الالحقة

فيما كان يكتب عن اخللفاء يف إلزام أهل الذمة ما يلزمهم : الفصل الثالث

  .بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك

  . 4وأول ما كتب بذلك يف خالفة املتوكل على اهللا بن املعتصم بن هارون الرشيد

 يف املكاتبات الصادرة عن اخللفاء ووالة العهد باخلالفة 5 : الباب السادس-8

   : 6والكتب الصادرة عن امللوك والوزراء وحنوهم اليهم

                                                

 .210، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
ـــ- 2 ــ ــــه، ص نفسـ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ  .222ــ
ـــــــه، ج- 3 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .222، ص3 نفسـ
 .228، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 4
 .25 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 5
 .7، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 6
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للكتب الصادرة : يف الكتب الصادرة عن اخللفاء ووالة العهد: 1الفصل األول

  : عن اخللفاء أربعم مذاهب

، ورمبا أتى فيه بعد "أما بعد: "ب بلفظويفتتح الكتا:  املذهب األول-         أ

ذ، إذا كان الكتاب مما يدل على نعمة ظاهرة من فتح أو غريه، وقد ينتهي .البعدية بالتحميد

التحميد إىل ثلثه، وقد يقتصر على حتميدة واحدة، ورمبا أمهل التحميد ووقع االفتتاح باما بعد 

  .    2فإن أمري املومنيني

فيما يكتب عن اخللفاء من الكتب أن يفتتح : ين املذهب الثا-         ب

واألصل يف ذلك أن معظم كتب النيب صلى اهللا عليه . من فالن إىل فالن: الكتاب بلفظ

  .3وسلم الصادرة عنه كانت على هذا النمط

مما يكتب عن اخللفاء أن يفتح الكتاب خبطبة، مث :  املذهب الثالث-        جــ

  . 4يؤتى ببعدية

مما يُكتب به عن اخللفاء أن يفتتح الكتاب :  املذهب الرابع-         د

اجلناب الكرمي، : املقر الكرمي، أو: سالم اهللا تعاىل ورمحته وبركاته خيص: بالسالم، بأن يُكتب

أو غري ذلك من األلقاب اليت يكتب ا عن السلطان، ويؤتى على تلك األلقاب على آخرها، 

 لعلمه، على حسب ما تقتضيه تلك املكاتبة يف ويبدى لعلمه، أو يوضح: مث يقال

  . 5السلطانيات

                                                

 .107  حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخا، -1
 .236، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 2
ـــه، ص- 3 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .246 نفسـ
ـــه، ص- 4 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .265 نفسـ
ـــه، ص- 5 ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .274 نفســ
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  :يف الكتب الصادرة عن امللوك وفيها ستة أساليب: 1الفصل الثاين

لفالن : وهو أقدمها اصطالحا أن يفتتح الكتاب بلفظ:  األسلوب األول-أ

، مث من فالن، مث يصدر بالسالم والتحميد وسؤال الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم

أما بعد، فإن كذا، وخيتم بالسالم وحنوه، على حنو تقدم يف املكتبات عن اخللفاء، ال : يقال

  .    2خيتلف ذلك يف شيء إال يف تقدمي اسم املكتوب إليه على املكتوب عنه

مما يكتب به إىل اخللفاء أن يفتتح الكتاب خبطبة : األسلوب الثاين- ب

د إىل ثالث، ويقع ذلك يف الكتب اليت تظهر فيها النعمة  مفتتحة باحلمد هللا، ورمبا كرر احلم

 .3كالفتوح وحنوها

مما يكتب للخلفاء أن يفتتح الكتاب بالتصلية على :  األسلوب الثالث-جــ 

اخلليفة على مذهب من جيوز من الفقهاء الصالة على غري االنبياء عليهم السالم إال بطريق 

 . 4التبعية

كتب به إىل اخللفاء أن يفتتح الكتاب بالسالم مما ي:  األسلوب الرابع- د 

وعليه العمل يف زماننا، وكان يف أواخر الدولة " معامل الكتابة"على اخلليفة، قال ابن شيت يف 

 .5األيوبية

مما يكتب به إىل اخللفاء أن تُفتتح املكاتبة بالدعاء :  األسلوب اخلامس- ه

 . 6بشئ من املتعلقات اخلالفة يف اجلملة

                                                

   .107 حممد عز الدين، القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
 .277، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 2
ــــــه، ص- 3 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .301 نفسـ
ــــــه، ص- 4 ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .309 نفسـ
ـــه، ص- 5 ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ـــــــــ ـــ  .315 نفســ
ــه، ص- 6 ـــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .318 نفسـ
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أن يقتتح الكتاب بالدعاء لديوان اخلالفة، وعليه : سلوب السادس اال-و

وكان سبُب املخاطبام الديوان اخلضعان عن خماطبة " التعريف"االصطالح اآلن، قال يف

  .        1اخلليفة

ذكر أوائل منسوبة اىل اخللفاء وغرائب وملح وأعاجيب : 2 الباب السابع-9

  :4، وفيه فصالن3تتعلق م

أول من بويع باخلالفة ابو بكر الصديق بعد . أوائل منسوبة إليهم: 5ولالفصل اال

وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد مر ذلك يف الباب األول يف الكالم على الطرق اليت 

  .    6تنعقد ا اخلالفة

  :8يف ذكر غرائب وملح وأعاجيب تتعلق باخللفاء: 7الفصل الثاين

  .همن ويل اخلالفة يف حياة أبي -

 .من ويل اخلالفة وله أخ اسن منه -

 .من ويل اخلالفة من اإلخوة -

  .  إتفاقيات عجيبة يف خلع اخللفاء-

  :فيما خيتص باخلليفة املعتضد املوضوع له الكتاب وفيه فصالن: 9خامتة -10

                                                

 .322، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 1
 .25 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 2
 .7، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 3
 .108 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 4
ـــ- 5 ـــ ــ ــ ــه، ص نفسـ ـــــ ـــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ  .108ـــ
 .334، ص3 القلقشندي، مآثر االنافة، ج- 6
 .108 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 7
 . مادة هذا الفصل مأخوذة من كتاب نقط العروس يف تواريخ اخللفاء البن حزم- 8
 .25 شوقي أبو خليل، املرجع السابق، ص- 9
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  .1يف نسبه: الفصل األول

  .  2يف ذكر طرف من مناقبه وأوصافه: الفصل الثاين

 تقسيم الكتاب فاألبواب مقسمة على فصول ومما يالحظ جليا الدقة يف

والفصول إىل مذاهب أو أساليب، وبذلك كان توزيع املادة بشكر يدل على النضج املنهجي 

  .والعلمي الذي متيز به القلقشندي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .109 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
ــه، ص- 2 ــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .109 نفسـ
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  ):كيفية النقل من المصادر: ( جمع وعرض المادة-ب 

 يف االسناد إىل املصادر مما يف كتابه مآثر اإلنافة نفس املنهج" القلقشندي"اتبع 

  :1يدل على وحدة منهجه مهما اختلفت مصادره

والثاين : "مثل قوله: 2التصريح بعنوان الكتاب واسم المؤلف: الحالة األولى

 أنه ينعزل به، كما ال يصح عقد إمامته مع الفسق 3وبه جزم املاوردي يف األحكام السلطانية

ومن : "؛ ومثل قوله أيضاً 4"إىل اإلمامة إال بعقد جديدابتداًء حىت لو عادت عدالته مل يكن 

عجيب ما وقع يف خالفته، ما حكاه الشيخ أبو علي ابن سينا يف كتابه الشفاء، أنه يف سنة 

مثان وعشرين وأربعمائة وقع جبرجان صاعقة، فنشبت يف األرض، مث نبت نبوة الكرة اليت ترمي 

ع الناس لذلك صوتًا عظيمًا هائًال، فتفقدوا ا احلائط، مث عادت فنشبت يف األرض، ومس

أمره، فظفروا به يف صورة حديد ملتئم من أجزاء جاوشية مستديرة، قد التصق بعضها ببعض، 

صاحب " حممود بن سبكتكني"يزن مائة ومخسني منا، فحمل إىل جرجان، فالتمس منه 

لوا كسر قطعة منه، فلم خرسان انفاذه إليه إن أمكن أو قطعة منه، فتعذر نقله لثقله، فحاو 

تعمل فيه اآلالت، فأعملت احليلة يف فصل جزء منه، فأنفذ إليه، فرام أن يطبع منه سيفاً 

  . 5"فتعذر

                                                

 .115 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
ــــــه، ص- 2 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .115 نفسـ
 .42 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 3
 .72، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 4
 .116حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
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وكما نرى يف هذه احلالة يصرح القلقشندي باملاوردي وكتابه األحكام السلطانية، 

  .      ويف الثانية يصرح بابن سينا وكتابه الشفاء

ناد إلى مصدر مصرحًا بعنوان الكتاب دون اسم االس: الحالة الثانية

ويف سنة سبع وسبعني ومائتني غار نيل مصر، ووقع الغالء حىت بلغ : " مثل قوله1:المؤلف

قال صاحب رأس مال : "، وقوله2"الكر ا مخسمائة دينار، كما ذكر صاحب تاريخ النيل

  . 3" املطيع، مث الطائع، فخلعالندمي، مث القائم، مث الراضي، مث املقتضي، مث املستكفني، مث

رأس مال "وقد ذكر يف احلالتني السابقتني مؤلفني استشهد منهما ومها كتاب 

  .لكنه مل يذكر صاحبيهما" تاريخ النيل"و" ابن بابة" الندمي يف تواريخ أعيان أهل اإلسالم

اإلسناد إلى المصدر ُمصرحًا باسم المؤلف دون عنوان : الحالة الثالثة

 البيعة العامة -يقصد معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه-بويع باخلالفة :  يف قوله4 :الكتاب

حني سلم إليه احلسن بالكوفة، يف اخلامسة والعشرين من شهر ربيع األول سنة إحدى وأربعني 

من اهلجرة، وقال الدواليب يف ذي احلجة ببيت املقدس سنة أربعني، وكان قد بويع قبل ذلك 

: حدثين احلسني بن حيي الكاتب، قال: قال الصويل: "وقوله. 5" احلكمني بصفنييوم إجتماع

أشهدوا أنه ُدعي فأجاب، : ملا ويل املعتز مل ميض إال مدة حىت أحضر الناس وأخرج املؤيد فقيل

إن منيته أتت عليه وها : وليس به أثر، مث مضت أشهر، فأحضر الناس وأخرج املستعني، فقال

اشهدوا أنه قد مات حتف أنفه وال أثر به، مث مل تكمل السنة حىت استخلف هو ال أثر فيه، ف
                                                

 .116 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
 .265، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 2
 .116 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 3
ـــ- 4 ــ ــــــه، ص نفسـ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ  .116ــ
 .110، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 5
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املعتمد فأخرج املهتدي ميتاً، وقيل اشهدوا أنه مات حتف أنفه من جراحته، فتعجب الناس 

  . 1"من تالحقهم يف مدة يسرية

وقد ذكر يف االستشهاد األول الدواليب، أما يف الثاين فيتحدث عن الصويل دون 

  .مَؤلفيهماأن يذكر 

ورأيت يف بعض التواريخ أن : " ومثل قوله2:االسناد إلى مبهم: الحالة الرابعة

  . 3"اإلمام احلاكم بأمر اهللا أبا العباس، أمحد ابن املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان

ورأيت يف بعض التواريخ أن أول خليفة دعى له على منرب أمري املؤمنني :"وقوله

  4."ضي اهللا عنه دعا له عبداهللا بن عباس بالبصرةعلي بن ايب طالب ر 

رأيت يف بعض التواريخ أن اإلمام احلاكم بأمر اهللا أبا العباس : "وقوله كذلك

أمحد بن املستكفى باهللا أىب الربيع سليمان حني عهد بالسلطنة إىل امللك املنصور أىب بكر بن 

كور عند موت أبيه يف سنة اثنتني وأربعني امللك الناصر حممد بن قالوون بعد مبايعته احلاكم املذ 

  5"وسبعمائة طلع األمراء والقضاة إىل القلعة

                                                

 . 117حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
ـــه، ص- 2 ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .117 نفســ
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 .231، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
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رأيت يف بعض التواريخ أن يزيد بن عبد امللك بن مروان كان : "وقوله كذلك

قماشه حيمل على ستمائة مجل وأنه خلف عشرة آالف قميص لنفسه وليقس على ذلك باقي 

  1."حد العظمةأمواله هذا واخلالفة بعد مل تبلغ 

  .وجنده أنه يف هذه احلاالت السابقة ال ُيصرح ال باملؤلف وال املؤلف

 وهذه حالة عامة وموجودة بكثرة يف  :إغفال االسناد تماماً : الحالة الخامسة

كتاب مآثر اإلنافة، فهو ال يصرح متاما ويف أحيان كثرية مبصادره، وإن كان النقل نقال 

يف الفصل " ابن النقاش"لـ" املذمة يف استخدام أهل الذمة" عن كتاب ، ومن ذلك نقله2متتابعاً 

م بشريطة ، فيما كان يكتب عن اخللفاء يف إلزام اهل الذمة ما يلزمه3الثالث من الباب اخلامس

  .4 دون عزو إىل مصدره،عقد الذمة، وأخذهم بذلك

ء اِلزام وفيما كان ُيكتب عن اخللفا: "جاء يف الفصل الثالث من الباب اخلامس

وأول ما كتب بذلك يف خالفة . أهل الذمة ما يلزمهم بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك

املتوكل على اهللا بن املعتصم بن هارون الرشيد وذلك أنه حج فسمع رجال يدعو عليه، فهم 

واهللا يا أمري املؤمنني ما قلت ما قات إال وقد أيقنت بالقتل، فامسع : بقتله، فقال له الرجل

قل، فشكا إليه استطالة كتاب أهل الذمة على املسلمني، يف كالم : قايل مث ُمْر بقتلي، فقالم

طويل، فخرج أمُر أمري املؤمنني املتوكل بأن يلبس النصارى واليهود ثياب الَعَسلي، وأن ال ميكنوا 

 املستجدة من لُْبس البياض كي ال يتشبهوا باملسلمني، وأن تكون ركبهم خشباً، وان دم بيعهم

                                                

 .363، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .118 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 2
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وأن تطلق عليهم اجلزية، وال يُفسح هلم يف دخول احلمامات خدمها من املسلمني، وأن تفرد 

هلم محامات خدمها من اهل الذمة، وأن ال يستخدموا مسلمًا يف حوائجهم، وأفردهم مبن 

  .1"حيتسب عليهم، وأمر أن ُيكتب بذلك كله كتاباً فُكتب

كثر تظلم الناس من كتاب أهل الذمة، و : "وقد جاء يف املذمة قول ابن نقاش

، فراى رجالً يطوف بالبيت ويدعو على املتوكل، )السنة(وتتابعت اإلغاثات، وحج املتوكل تلك 

واهللا يا أمري املومنني، ما قالت ما قلته : فأخذه احلرس وجاءوا به سريعاً، فأمر مبعاقبته، فقال له

سأطلق لساين مبا يُرضي اهللا : قل؛ فقال: ي، فقالإال وقد أيقنُت بالقتل، فامسع كالمي ومر بقتل

ورسوله ويغضبك، إن أمري املؤمنني اكتنفت دولته كتاب من الذمة، فأحسنوا االختيار ألنفسهم 

وأساءوا االختيار للمسلمني، وابتاعوا دنياهم بآخرة أمري املؤمنني، خفتهم ومل ختف اهللا، وأنت 

ا اجرتحت، فال تصلح دنياهم بفساد آخرتك، مسؤول عما اجرتحوا، وليسوا مسؤولني عم

واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة، وأول ليلة خيلو املرء يف قربه بعمله، فبكى املتوكل 

على أن غشي عليه، وطلب الرجل فلم يوجد، فخرج أمره بكبس النصارى واليهود بباب 

لمني، ولتكن ركبهم خشباً، وأن دم العلي، وأن ال ميكنوا من لبس البياض لئال يتشبهوا باملس

بيعهم املستجدة، وأن تطبق عليهم اجلزية، وال يفسح هلم يف دخول محامات املسلمني، وأن 

يفرد هلم محامات خدمها ذمة، وال يستخدموا مسلمًا يف حوائجهم لنفوسهم، وافرد هلم من 

  .2"حيتسب عليهم
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ي وواضح يف هذا يظهر من خالل النصني أن القلقشندي اعتمد بشكل جل

وقد " ابن النقاش"لـ" املذمة يف استخدام أهل الذمة"الفصل املتعلق بأهل الذمة على كتاب 

  . جتنب التصريح مبصدر املعلومةكما، لرجل للخليفةجتنب التفصيل فيما قاله ا

واملثال على ذلك ما  1 :الخطأ في االسناد على المصادر: الحالة السادسة

د حكى ابن األثري يف تارخيه أنه ملا وصل ملك الروم إىل بغداد يف سنة وق: "ورده يف املآثرأ

مخس وثالمثائة، يف خالفة املقتدر، رتب من العسكر يف دار اخلالفة مائة وستون ألفاً، ما بني 

راكب، ووقف بني يدي اخلليفة سبعمائة حاجب وسبعة آالف خادم خصي، أربعة آالف 

 بأمت -الذين هم مبثابة مماليك الطباق اآلن–ان احلجرية بيض وثالثة آالف سود، ووقف الغلم

الزينة واملناطق احملالة، وزينت دار اخلالفة بأنواع األسلحة وغرائب الزينة، وغشيت جدراا 

بالستور، وفرشت أرضها بالبسط، وكان عدة البسط إثنني وعشرين ألف بساط، وعدة الستور 

إثنا عشر ألف سرت من الديباج املذهب، وكان من مجلة املعلقة مثانية وثالثني ألف سرت، منها 

الزينة شجرة من الذهب، الفضة بأغصاا وأوراقها، وطيور الذهب والفضة على أغصاا، 

وأغصاا تتمايل حبركات مصنوعة، والطيور تصفر حبركات مرتبة، وألقيت املراكب، والدبابات، 

ائة سباع، إىل غري ذلك من األحوال امللوكية يف دجلة بأحسن زينة، وكان هناك مائة سبع مع م

  .      2"اليت يطول شرحها

واحلديث الذي أورده ابن األثري يف الكامل يف التاريخ عن احلادثة خيتلف عن ما 

يف سنة ثالمثائة ومخس، يف : "، إذ جاء يف هذا الشأن ما يلي3نسبه إليه القلقشندي يف املآثر

روم إىل املقتدر يطلبان املهادنة والفدا، فأكرمهما إكراماً كثرياً، ، وصل رسوالن من ملك ال"احملرم
                                                

 .119 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
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وأدخال على الوزير وهو يف أكمل أته، وقد صف األجناد يف بالسالح والزينة التامة، وأديا 

الرسالة إليه، مث إما، دخال على املقتدر، وقد صف األجناد بالسالح والزينة التامة، وأديا 

ما دخال على املقتدر، وقد جلس هلما، واصطف األجناد بالسالح والزينة الرسالة إليه، مث إ

التامة، وأديا الرسالة، فأجاما املقتدر إىل ما طلب ملك الروم من الفدا، وسري مؤنسًا اخلادم 

ليحضر الفداء وجعله أمريًا على كل بلد يدخله يتصرف فيه على ما يريد إىل أن خيرج عنه، 

اجلنود، وأطلق هلم أرزاقًا واسعة، وأنفذ معه مائة ألف وعشرون ألف دينار وسري معه مجعًا من 

  .  1"لفداء أساري املسلمني، وسار مؤنس والرسل، وكان الفدء على يد مؤنس

يف هذا املوضع ورواية " ابن األثري"املسندة إىل " القلقشندي"وهكذا تتباين رواية 

 وإن كانت رواية القلقشندي تتفق على حد كبري الكامل  اليت مل يرد فيها كل هذه التفصيالت،

" ابن كثري"، وكذلك رواية "املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم"يف كتابه " ابن اجلوزي"ورواية كل من 

  . 2"البداية والنهاية"يف كتابه 

وبذلك قدم لنا القلقشندي مادة الكتاب بأشكال متنوعة، تباينت يف طريقتها 

  .وشكلها

  

  

           

                                                

؛ حممد كمال الدين عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، 653، ص 6  ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج- 1
 .120ص
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  : اللغة واالسلوب-جــــ

مجع القلقشندي يف كتابه مآثر اإلنافة بني وضوح الفكرة ورصانة األسلوب 

والدقة يف اختيار املفردات اللغوية واملقدرة على عرض املادة على الرغم من تنوع املصادر 

واألساليب دون إخالل بالنص أو تصرف يف املعىن، مبتعداً، عن استخدام السجع والزخرفة 

  1.لفظية اليت كانت منتشرة بني ُكتاب الدواوينال

فعلى الرغم من عمله طويًال، يف الدواوين السلطانية وديوان اإلنشاء فإنه امتلك 

أسلوبًا بالغيًا واضحًا ولغة مباشرة وصرحية، وقلما جتد يف كتابه أخطاًء لغوية أو استخداماً 

غة العربية يف عصره من تشويه و حتريف وشيوع لأللفاظ العامية، ومل يتأثر مبا وصل إليه حال الل

  2.اللحن واستخدام العامية بفعل وجود العناصر األجنبية

واعلم أن اللحن قد فشا بني الناس : "وقد وصف القلقشندي ذلك بقوله

، 3"واأللسنة قد تغريت حىت صار التكلم باإلعراب عيباً، والنطق بالكالم الفصيح عيباً 

الء االعاجم على األمر، وتوسيد األمر ملن ال يفرق بني البليغ واألنوك استي: "والسبب يف ذلك

   4".لعدم إملامه باللغة العربية، حىت صار الفصيح لديهم أعجم، والبليغ يف خماطبتهم أبكم

ويتحدث كذلك يف كتابه صبح األعشى عن احلال الذي وصلت إليه اللغة 

أرغب الناس يف علم النحو وأكثرهم تعظيما  وقد كان الكّتاب فيما مضى : " قائالً العربية
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للعلماء حّىت دخل فيهم من ال يستحّق هذا االسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب 

احلساب، وبعدت عليهم معرفة اهلمزة اليت ينضّم وينفتح ما قبلها، أو ختتلف حركتها وحركة ما 

    1".قبلها

الكرمي واألحاديث النبوية، ويف  حيافظ على اإلعراب يف القرآن وقد أوصى أن

الشعر والكالم املسجوع وما يدون من الكالم ويغتفر اللحن يف الكالم الشائع بني الناس 

  .2الدائر على السنتهم

والقلقشندي ذا يفرق بني لغة الثقافة والتأليف واللغة العامية الدارجة والحظ 

  :3نوعني من السلبيات نتيجة ذلك

  .لناس على حنو كبري، حىت مل يعد هناك أمل يف إصالحه تفشي اللحن بني ا-1

 انتشار اللحن بني بعض املثقفني مما ميكن معاجلته وإصالحه ألمهية أثرهم يف -2

  .احلفاظ على القرآن الكرمي، ودميومة الثقافة، وألن اللغة هي رأس مال الكاتب ورأس كالمه

ض املفردات اللغوية اليت ومن مظاهر عنايته باللغة تأكيده على بيان معاين بع

يظهر أا حباجة على توضيح بسبب اختالف معاين املصطلحات، مما دعته الضرورة إىل ضبط 

يف الكثري من املواضيع اليت تتطلب ذلك، منعاً ) الطريقة املعجمية(ألفاظها باحلروف 

ثر وظهر أ" صبح األعشى "للتصحيف والتحريف الذي حرص على اجتنابه وبني أسبابه يف 

ثقافته اللغوية والفقهية واضحاً، وهو يفسر معاين بعض املفردات اللغوية مشريًا على إمكانية 
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متابعة املزيد من املعلومات يف كتب اللغة ومعامجها، وكتب أصول الفقه املعتمدة، وميز بني 

ه الفصيح من لغة العرب والدخيل وأشار إىل ما تلحن به العامة، واأللفاظ الشائعة يف زمان

، وهو يظهر ثراء معلوماته 2"واجلاري على ألسنة الناس "،1"كذا ضبطه: "وضبطها بقوله

مشس األفق من : "اللغوية وهو حيلل ويشرح بعض املفردات واأللقاب الشائعة، مثل قوله

األلقاب أكابر أرباب األلقاب وهو بالعلماء أليق، ألن م حيصل النور كما حيصل بالشمس 

آفاق، وإمنا خص الشمس  باإلضافة لألفق ألا عند : ية، ومنه قيل للنواحيواصل األفق الناح

  3".مطلعها تكون يف النظر أعظم 

وحبكم ثقافة األدبية فإنه يستخدم الكثري من الشواهد الشعرية لكثري من شعراء 

  :العربية ومن بينهم ما نقله األفوه األودي وقد استشهد به يف وجوب اختيار اخلليفة

   4ح الناس فوضى ال سراة هلم       وال ســــــــــــراة إذا ُجهاهلم ســـــاُدواال يصل

ويف حديثه عن شروط اليت جيب أن تتوفر يف اخلليفة حتدث عن الراي والشجاعة 

  :واستشهد بشعر أيب الطيب املتنيب

ـــاينــــــــ          هـــــــو أول وهي احملالرأي قبـــــــل شجاعــــــــة الشجعــــــان ــ ــ     5ــــل الثـ

  :6وفيما قيل عند القبض على اخلليفة العباسي الطائع هللا

                                                

 .154، ص139، ص138، ص112، ص4؛ ج453، ص3 القلقشندي صبح االعشى، ج- 1
ــه، ص- 2 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .112 نفسـ
 .57 ظمياء السامرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي، ص - 3
 .30، ص1 القلقشندي، صبح االعشى، ج- 4
ــــ- 5 ــ ــ ــه، ص نفسـ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ  .37ــ
ــه، ص- 6 ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .315 نفســ
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ـــون   أمسيت أرحم من قد كنت أغبطه        لقد تقارب بني العز واهلــــــــــــــــــــ

  ومنظر كــــان بالســــــــــــــراء يضحكين        يا قرب ما عاد بالضـــــــــراء يبكيين

  هيهات أغرت بالسلطــــــــــــــان ثانيــــــــة        قد ضـــــل عندي والج السالطني

فضال عما وقف عليه من مكتبات الصدر األول ورسائلهم، واخلطب والوصايا 

ملشاهري العرب ومثال على ذلك ما أوصى به اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني ويل 

  :قضاء فكتب له كتاباً يعترب منوذجاً للوصية السياسيةأبا موسى األشعري ال

أما بعد فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أديل إليك "

  .وانفذ إذا تبني لك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له

آس بني الناس يف وجهك وعدلك وجملسك حىت ال يطمع شريف يف 

ى من ادعى واليمني على من أنكر حيفك وال ييأس ضعيف من عونك البينة عل

والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال ال مينعك 

قضاء قضيته باألمس فراجعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل 

  احلق فإن احلق قدمي ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل

 ليس يف كتاٍب وال سنٍة، مث الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك، مما

اعرف األشباه واألمثال، وقس األمور عند ذلك بنظائرها واعمد إىل أقرا إىل 

اهللا وأشبهها باحلق واجعل ملن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن 

أحضر بينة أخذت له حبقه وإال استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى 

  .للعمى
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 عدول بعضهم على بعض إال جملودا حدا أو جمربا عليه املسلمون

شهادة زور ظنينا يف والء أو نسب، فإن اهللا يتوىل السرائر ويدرأ بالبينات 

  .واإلميان

إياك والقلق والضجر والتأذي باخلصوم والتنكر عند اخلصومات فإن 

صحت احلق يف مواطن احلق يعظم اهللا به األجر وحيسن عليه الذخر واجلزاء فمن 

نيته وأقبل على نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناس ومن ختلق للناس مبا يعلم اهللا 

أنه ليس من نفسه شانه اهللا فما ظنك بثواب اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته 

  .1"والسالم

ويف هذا املؤلف زيادة على ذلك، ما جادت به قرحيته من نظم، ونثر وإنشاء، 

  :اج نص كتاب عن املعتصم باهللا إىل ملوك اآلفاق من املسلمني إدر  يف هذا االوميكن

أما بعد فاحلمد هللا الذي جعل العاقبة لدينه والعصمة ألوليائه والعز "

ملن نصره والفلج ملن أطاعه واحلق ملن عرف حقه وجعل دائرة السوء على من 

ده ال عصاه وصدف عنه ورغب عن ربوبيته وابتغى إهلا غريه ال إله إال اهللا وح

شريك له حيمده أمري املؤمنني محد من ال يعبد غريه وال يتوكل إال عليه وال 

يفوض أمره إال إليه وال يرجو اخلري إال من عنده واملزيد إال من سعة فضله وال 

يستعني يف أحواله كلها إال به ويسأله أن يصلي على حممد عبده ورسوله وصفوته 

ثه بوحيه واختصه بكرامته فأرسله باحلق من عباده الذي ارتضاه لنبوته وابتع

شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا واحلمد هللا الذي توجه 

  .ألمري املؤمنني بصنعه فيسر له
                                                

 .172 - 170، ص ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، - 1
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أمره وصدق له ظنه وأجنح له طلبته وأنفذ له حيلته وبلغ له بغيته وأدرك 

 ورحم فاقتهم وآنس املسلمون بثأرهم على يده وقتل عدوهم وأسكن روعهم

وحشتهم فأصبحوا آمنني مطمئنني مقيمني يف ديارهم متمكنني من أوطام بعد 

القتل واحلرق والتشريد وطول العناء وتتابع البالء منا من اهللا عز وجل على أمري 

املؤمنني مبا خصه به وصنعا له فيما وفقه لطلبه وكرامة زادها فيما أجرى على يده 

كما هو أهله ويرغب إىل اهللا يف متام نعمه ودوام صنعه وسعة ما فاحلمد هللا كثريا  

عنده مبنه ولطفه وال يعلم أمري املؤمنني مع كثرة أعداء املسلمني وتكنفهم إياه من 

أقطاره والضغائن اليت يف قلوم على أهله وما يرتصدونه من العداوة وينطوون 

منهم عدوا كان أعظم بلية عليه من املكايدة إذ كان هو الظاهر عليهم واآلخذ 

  .وال أجل خطبا وال أشد طلبا وال أبلغ مكايدة وال أرمى مبكروه من هؤالء

الكفرة الذين يغزوهم املسلمون فيستعلون عليهم ويضعون أيديهم 

حيث شاءوا منهم وال يقبلون هلم صلحا وال مييلون معهم إىل موادعة وإن كانت 

عض ما ال يزال يكون من فرتات والة هلم على طول األيام وتصرف احلاالت وب

الثغور أدىن دولة من دوالت الظفر وخلسة من خلس احلرب كان ماهلم من 

خوف العاقبة يف ذلك منغصا ملا تعجلوا من سروره وما يتوقعون من الدوائر بعد 

  1.تكدرا ملا وصل إليهم من فرحة

شندي يف مَؤلفه وميكن القول أن النصني املذكورين منوذج مصغر ملا نقله القلق

من نصوص ذات مستوى وذوق أديب رفيع عرفه الرتاث األديب العريب وُوفَق كاتبنا يف نقله 

  .               وتوظيفه توظيفاً حسناً 
                                                

 .241-237، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
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  : المحتوى– 3
  ):المؤلفات( مصادر الكتاب -       أ 

  :وأدبية. ولغوية. وقد تنوعت بني تارخيية وفقهية

يف الفصل األول : 1)م1058-هــ450ت (ماوردي  األحكام السلطانية لل-

وعليه خوطب أبو بكر : قال النحاس: "استعان باملاوردي يف حتديد مفهوم اخلالفة، فقال

حيث مسي " شرح السنة"رضي اهللا عنه خبليفة رسول اهللا، وعلى ذلك ينطبق كالم البغوي يف 

فة على أمري املؤمنني حيتمل وإطالق اخللي: خليفة ألنه خلف املاضي قبله، مث قال النحاس

  .  2الوجهني معاً 

وعن نسبة اخلالفة إىل اهللا ألن االنسان خليفة اهللا يف األرض نقل القلقشندي 

يقال يف اخلليفة خليفة اهللا لقيامه حبقوقه : "عن املاوردي قوله يف األحكام السلطانية ما يلي

، وامتنع مجهور 3"الئف األرضوهو الذي جعلكم خ: "تعاىل يف خلقه احتجاجا بقوله تعاىل

  . 4"الفقهاء من ذلك ونسبوا قوله إىل الَتَجوز حمتجني بأنه إمنا ُيستخلف من يغيب وميوت

واستعان باملاوردي أيضاً عند احلديث عن تفسريه لكلمة خليفة يف املذهب الثاين 

ن مساه يف أا تنسب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث رد أبو بكر الصديق على م

  .5"صلى اهللا عليه وسلم" لست خبليفة اهللا وإمنا أنا خليفة رسول اهللا: "خبليفة اهللا قائال

                                                

 . 112 حممد كمال الدين عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .10، ص 1دي، مآثر اإلنافة، جالقلقشن - 2
 .165 سورة االنعام -  3
 .14، ص 1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 4
ـــه، ص  - 5 ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .16نفســـ
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يف حديثه عن البيعة فقد شرط يف األحكام السلطانية يف أهل احلل والعقد أن 

  . 1"جيتمع فيهم ثالث صفات، وهي العدالة والعلم والرأي صلى اهللا عليه وسلم

فة حتدث عن ضرب الدنانري والدراهم ونقش اسم ويف احلديث عن رسوم اخلال

اخلليفة، وقد ذكر املاوردي يف األحكام السلطانية أن أول من ضرب الدنانري والدراهم يف 

االسالم عبد امللك بن مروان يف سنة مخس وسبعني من اهلجرة، وكان متويل ألمر ذلك احلجاج 

  .2بن يوسف

عن القضيب وهو عمود كان النيب ويف حديثة عن رسوم اخلالفة أيضاً، حتدث 

وهو من تركة النيب صلى اهللا عليه : "صلى اهللا عليه وسلم يأخذه بيده، حيث قال املاوردي

  .            3"وسلم اليت هي صدقة

اعتمد على هذا املصدر يف حديثه عن : 4 احلاوي الكبري يف الفقه للماوردي-

ي يف كتابه احلاوي يف الفقه أن السبب يف ذلك اختاذ العباسيني للسواد، فذكر القاضي املاورد

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقد لعمه العباس رضي اهللا عنه يف يوم حنني ويوم الفتح راية 

  .5سوداء

وفيه ماورد عن النيب صلى اهللا : 6)م828 -هـ213ت (  سرية ابن هشام -

وقد . 7أمره فيه أمرهعليه وسلم حني وجه عمرو بن حزم إىل اليمن كتب له كتاب عهد 

استعان بسرية ابن هشام ايضا يف رفع نسب اخلليفة املعتضد باهللا من العباس رضي اهللا عنه عم 
                                                

 .45، ص 1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
ـــه، ص  - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .229نفســـ
ــــــ - 3 ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــه، ص نفســـ ــ  .234ــ
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 4
 .234، ص 2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 5
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 6
 .2، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
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مث يستعني بسرية ابن اسحاق يف . 1النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل نيب اهللا آدم عليه السالم

  .  آدم عليه سالمذكر إختالف بعض املؤرخني يف رفع نسب العباس رضي اهللا عنه إىل النيب 

قد ذكر حممد بن عمر املدائين : 2)م828 -هـ225(  القلم والدواة للمدائين -

والطومار هو . 3أنه كان يكتب للخلفاء يف القرطاس ثلثي طومار" القلم والدواة"يف كتاب 

  .     الورق، وقد اعتمد على هذا املصدر يف كتابة البيعة على الورق

نظم "قال اجلاحظ يف كتاب : 4 )م769-هـ255(  نظم القرآن للجاحظ -

أن أول من سن التعريف يف مساجد األمصار عبد اهللا بن عباس، وأنكر العلماء عليه " القرآن

، وقد أورد نقدا هلذا املصدر أليب عمر الكندي الذي ذكر أن عبد العزيز بن مروان 5هذا النقل

   .  أول من سن التعريف باملسجد اجلامع مبصر بعد العصر

وخيص كتاب اخلليفة : 6)889- 276ت( املعارف البن قتيبة الدينوري -

غري أن . 7سليمان بن عبد امللك الذي عهد باحلكم إىل ويل عهده يزيد بن عبد امللك

" القلقشندي يذكر يف كتابه صبح األعشى عند استعماله نفس الكتاب أن مصدره هو كتاب 

  ".املعارف"تاريخ اخللفاء وليس 

                                                

 .376، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .111عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص حممد  - 2
 .317، ص 2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 4
 .129، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 6
 .320، ص 2ر اإلنافة، ج القلقشندي، مآث- 7
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واستشهد منه عند الكالم : 1)م932- هـ320ت(األلقاب للدواليب  الكىن و -

 معاوية بن أيب 4، ومدة خالفة3، مث عن بيعة2عن خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  . سفيان رضي اهللا عنه

ذكر القلقشندي أن : 5)م1064/ه456: ت( نقط العروس البن حزم -

أن خلفاء بين : "...ون املعارف ما يلياختالف ابن حزم يف نقط العروس عن القضاعي يف عي

أمية تلقبت منهم بألقاب اخلالفة، وكان أول من تلقب منهم بألقاب اخلالفة معاوية بن أيب 

، مث يعقب 6"سفيان، وأن لقبه كان الناصر حلق اهللا، مث تبعه باقي خلفاء بين أمية على التلقيب

  .7"وليس بالصحيح: "القلقشندي على هذه املعلومة قائال

يومئذ ) يقصد علي رضي اهللا عنه(وكان عمره " نقط العروس"وقال أيضاً جاء يف 

وبقي حىت ضربه عبد الرمحن بن . امللك هللا الواحد القهار: دون الستني، وكان نقُش خامته

امللجم املرادي ليلة اجلمعة لسبع ليلة خلت من رمضان سنة أربعني من اهلجرة، فمات بعد 

سبع ومخسون، وقيل مثان ومخسون، وصلى عليه ابنه : ، وقيلثالث، وعمره ستون سنة

  .         8"احلسني، ودفن يف الكوفة عند مسجد اجلماعة يف قصر اإلمارة، وُغيَب قربه

كان سنه : "ويف حديثه عن أيب عباس السفاح نقل القلقشندي عن ابن حزم

نه تويف بني سنة ست وثالثني حني ويل ما بني الثالثني واألربعني، وفيه نظر، ألنه سيأيت أ
                                                

 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .89، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
ــه، ص - 3 ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .111 نفسـ
ـــــــه، ص - 4 ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .111 نفسـ
 . 113قلقشندي مؤرخاً، ص  حممد عز الدين، أبو العباس ال- 5
 .22، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ــه، ص - 7 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .22 نفسـ
ــه، ص - 8 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  . 100 نفسـ
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بقي يف اخلالفة . اهللا ثقة عبد اهللا وبه يومن: ومائة، وأن خالفته أربع سنني، وكان نقُش خامته

  .1"حىت تويف باجلدري

وحني يتكلم عن اخلليفة العباسي اهلادي ينقل رواية ابن حزم أن سنه حني ويل 

اهللا ريب، وبقي يف اخلالفة حىت تويف : احلالفة كان بني العشرين والثالثني، وكان نقش خامته

  .2ببغداد ليلة اجلمعة ألربع عشرة ليلة وعمره أربعة وعشرون سنة

وقال نقل عن ابن حزم أيضًا حديثه عن والية أبو الفتوح السليماين من قبل 

الظاهر بن احلاكم الفاطمي صاحب مصر، وكانت وفاته عن غري ولد، وانقرض مبوته دولة 

انتقل ذلك إىل اهلواشم، وهم بنو أيب هاشم حممد بن احلسني بن حممد بن الساسانيني، و 

موسى بن عبد اهللا بن حسن املثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب، فاستوىل عليها 

  .3حممد بن جعفر بن هاشم

ذكر فيه صيغة الكتاب الذي : 4)م940-هــ328( العقد الفريد البن عبد ربه -

  . 5ن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب موسى االشعري حني واله قضاءبعثه اخلليفة عمر ب

يف ذكر ما يتفق يف : 6)م940-هــ328ت( أدب الكتاب، واألوراق للصويل -

، ويف ذكر تالحق وفاة 7خلع اخللفاء، وقد نقل قول الصويل يف كل سادس من اخلالفة خيلع

  .8اخللفاء وتعجب الناس منه
                                                

 .171، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــ- 2 ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .190ــــه، ص  نفسـ
ــــه، ص - 3 ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .344 نفسـ
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 4
 .180، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 6
 .352، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
ــه، ص - 8 ــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .371 نفسـ
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وحتدث فيه : 1)م947- هــ335ت (دامة بن جعفر  اخلراج وصنعة الكتابة لق-

عن الكتاب الذي يصدر على اخلليفة، واستعان ذا املصدر يف ذكر ما كان عليه احلال يف 

  .2اخلالفة العباسية

: 3)م949-هــ337ت ( شرح مقدمة أدب الكاتب أليب القاسم الزجاجي -

عتصم باهللا بسبب عدم قدرته وقد أخذ منه قصة طريفة عن إعفاء كاتب اخلليفة العباسي امل

  .4على شرح كلمة وردت يف كتاب ورد من البادية

قال النحاس : "5)م950-هــ338ت( صناعة الكتاب أليب جعفر النحاس -

وعليه ُخوطب أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه : "يف حديثه أن إطالق لقب اخلليفة أول مرة

، مث قوله عن  6"ملومنني حيتمل الوجهني مجيعاً وإطالق اخلليفة على أمري ا"، "خبليفة رسول اهللا

إنه ُحيذف من الكتاب عن ويل العهد لفظ أمري : "كيفية بداية ما يكتب به عن اخللفاء

  . 7"املومنني

أن : "9عند احلديث عن التعريف: 8)م961-هــــ350ت ( الوالة للكندي -

  .10"رعبد العزيز بن مروان أول من سن التعريف باملسجد اجلامع مبص

                                                

 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .282، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 . 111 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .218 ص ،1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .10، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ــه، ص - 7 ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .275 نفسـ
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 8
 .129، ص 1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج. تاسع من ذي احلجةأن يوقف ا كما يوقف بعرفة يوم ال:  التعريف- 9

ــــه، ص - 10 ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــ ـــ  .10 نفســ
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عن كيفية : 1)م962-هــــــ351ت ( ذخرية الكاتب البن حاجب النعمان -

  .2"من عبد اهللا أيب فالن فالن: "بداية الكتابة عن اخلليفة حيث قال 

حيث أورد نوعا : 3)م974-هــــ363ت ( غرر البالغة أليب احلسن الصابئ -

  . 4معينا يف صيغة البيعة

استعملها املؤلف : 5)م1003-هـــ393ت ( الصحاح يف اللغة، للجوهري -

  .6يف الضبط اللغوي لكلمة خالفة

وعبد امللك : "قال: 7)م1005-هــ395ت ( األوائل أليب هالل العسكري -

، وهو اخلاص بلقب أمري املومنني حيث ذكر أن أصل 8"أول من ضرب الدراهم يف اإلسالم

عن أول خليفة دعي . 9للقبذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه هو أول من لقب ذا ا

  .  10له على املنابر

إعتمد عليه يف احلديث : 11)1038- هـــ429ت ( لطائف الكتاب للعتيب -

عن القادر باهللا العباسي اخلليفة اخلامس والعشرون يف حديثة عن والية املدينة املنورة يف 

  .1عهده
                                                

 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .275، ص 3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .262، ص 2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .9، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 7
 .129، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 8
ــــ- 9 ـــ ـــ ــ ــ ــه، ص  نفسـ ــ ـــــ ـــ  .27ـ

ــــه، ص - 10 ـــــ ــــ ـــــــ ــ ـــ  .231 نفســ
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 11
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ث عن واستعان به يف احلدي: 2)م1041-هــــ433ت ( الشفاء البن سينا -

  .  3حادث غريب وقع يف جرجان، حيث وقعت صاعقة وسقط جسم غريب على األرض

واستدل به عند احلديث : 4)م1034- هـــ429ت ( لطائف املعارف للثعاليب -

، كما حتدث عن مال بين العباس ونقل ذلك 5عن ثروة أيب جعفر املنصور عند وفاته

لبين العباس يف املال فاحتة وواسطة، وخامتة، فالفاحتة املنصور، : القلقشندي عن الثعاليب

  .   6والواسطة املأمون، واخلامتة املعتضد، يقال إن ما مجعه السفاح إىل الرشيد فرقة األمني

-هــ454ت(ي اخلالئف للقضاع) تاريخ( عوارف املعارف يف أخبار -

واعتمد عليه يف اختاذ االلقاب عند اخللفاء األمويني فقد ذكر القضاعي أن : 7)م1062

  .8خلفاء بين أمية مل يتقلب أحد منهم بألقاب اخلالفة، وإمنا ابتدئ ذلك يف الدولة العباسية

وبقي يف اخلالفة حىت تويف : "ويف حديثه عن والية يزيد بن عبد امللك حيث قال

  .9" الشام، خلمس بقني من شعبان سنة مخس ومائة، وعمره تسع وعشرين سنةحبوران من

كان يُغبـُر ) أي أبو جعفر ملنصور(أنه : ونقل القلقشندي عن القضاعي قوله

شيبه بألف مثقال مسك يف كل شهر، وكان حازم الرأي، قد عركته األيام، على غاية من احلزم 

لسفاح، قد عهد إليه باخلالفة مث من بعده إىل عيسى وصواب التدبري، وكان أخوه أبو العباس ا

                                                                                                                                          

 .327، ص 2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 2
 .342، ص 2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 4
 .363، ص 3القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 5
ــه، ص  - 6 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .370نفســـ
 . 112 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 7
 .22، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 8
ـــ - 9 ـــه، صنفســـ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ  .147ــ



 )الشكل واحملتوى(كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة                                        الفصل الثاين  

 149

بن موسى، فاستنزل عيسى عن عهده، وعهد ا البنه املهدي، وبويع له ا بعد موت أخيه 

السفاح يف اليوم الذي مات فيه لثالث عشر ليلة خلت من ذي احلجة سنة ست وثالثني وهو 

  .          1يومئذ مبكة

فة، استشهد بكالم القضاعي يف عيون املعارف، وعند احلديث عن ترتيب اخلال

ومل يزل أمر اخلالفة متماسكاً، إىل حني استخلف املتقي هللا، فتفرد بتدبري األمور غري : "قائال

اخللفاء، وتغلب ما نأى من البلدان، األقوى فاألقوى، واقتصر على الدعاء هلم على املنابر، 

  .2"ى املنابراألقوى فاألقوى، واقتصر على الدعاء هلم عل

يف : 3)م1062-هــ454ت( املختار يف ذكر اخلطط واآلثار للقضاعي -

كان يسكب فيها يف كل : "حديثه عن والية مصر يف خالفة عبد امللك بن مروان حيث قال

يوم مائة رواية ماًء، وفيها عدة مساجد، وعدة أفران للخبز، وأقام على مصر عشرون سنة 

، وهو الذي بىن القنطرة اليت على خليج ) العزيز بن مروانيقصد عبد(وعشرة أشهر وأيام 

  .  4"القاهرة عند السد الذي يكسر عند وفاء النيل

وقد نقل القلقشندي عن الُقضاعي كالمه عن دار الليث بن سعد أنه كان لليث 

بن سعد دار بقلقشندة، فهدمها عبد امللك بن رفاعة عنادًا له، فعمرها ليث، فهدمها عبد 

، فعمرها، فهدمها، فلما كانت يف الثالثة بينما ليث نائم إذا اتف يهتف به، قم يا ليث امللك

                                                

 .176، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
ــه، ص - 2 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .226نفســـ
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .130، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 4
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، فأصبح 1"ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني""

  .   2صابه فاجل وبقي ثالثاً وماتأعبد امللك بن رفاعة وقد 

/ ه487: ت(ي أليب سعد متويل  تتمة اإلبانة يف فروع الفقه الشافع-

يه الفقهي يف جواز اإلمامة عند نقص أحد احلواس أو األعضاء اليت أونقل عنه ر : 3)م1086

  . ، وقد عرب برأي متويل عن رأي الشافعية4ميكن ان جتعل حركة اإلمام أقل قوة

ويف والية العهد ملن كان ساملا وقتها وناقصًا يوم العهد له باحلكم ذكر 

  .ي ما أورده أيب سعد متويل يف يبايع غريه وكأن ال عهد لهالقلقشند

إن كان ما : وعن حكم عزل اإلمام نقل القلقشندي عن أيب سعد متويل ما يلي

قد حدث يف حاله خلل فلهم عزله، وإن كان مستقيم احلال فليس هلم ذلك، ألا لو جاوزنا 

 بُد من تغري األحوال يف كل وقت، ذلك ألدى إىل الفساد، ألن اآلدمي ذو َبَدراٍت، فال

فيعزلون واحدًا ويولون آخر، ويف كثرة العزل والتولية زوال هيبة وفوات الغرض من انتظام 

  .  5األمر

أورد : 6)م1122/ه516: ت( التهذيب يف فروع الفقه الشافعي للبغوي -

يهم رجل القلقشندي يف حديثه عن شرط القرشية يف اإلمامة الكربى أنه إن مل يكن ف

أنه يُوىل رجل من العجم ويف التتمة أليب سعد " البغوي" "ذيب" مستجمع للشرائط، ففي 

  .7 أنه يُوىل جرمهياً - املذكور سابقاً -املتويل 
                                                

 .5 سورة القصص، - 1
2 -  ،395، ص1اية األرب يف معرفة أنساب العرب،جالقلقشندي. 
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .34، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 4
ــــــه، ص - 5 ـــ ـــ ــ  .66نفســـ
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 6
 .38ص، 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
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ونقل منه ما : 1)م1122/ه516: ت(السنة للبغوي ) مصابيح( يف شرح -

تشهد القلقشندي بالبغوي ؛ وعن تسمية اخلليفة يس2مسي خليفة ألنه خلف املاضي قبله: يلي

     3.أيضاً 

وقد وقد جاء يف مآثر الغنافة رأي البغوي أن تسمية خليفة اهللا تصح يف إثنني 

إين جاعل : "فقط ومها آدم وداود عليهما السالم دون غريمها، حمتجاً، بقوله تعاىل يف حق آدم

؛ قال وال 5" األرضيا داود إنا جعلناك خليفة يف: "؛ وبقوله يف حق داود4"يف األرض خليفة

  .7"اخلليفة خليفة رسول اهللا: "وقال. 6يسمى ألحد خليفة اهللا بعدمها

  8)م1127/ه521: ت( تكملة تاريخ الطربي أليب احلسن اهلمذاين -

ذُكر موقف الزخمشري يف :9)م1144/هــ538:ت( الكشاف للزخمشري -

  . 10 وليس آلدم وداود فقطحيث أجازه جلميع األنبياء" خليفة اهللا"تفسريه فيما خيص لقب 

  : 11)م1176/هــ571:ت( تاريخ دمشق البن عساكر -

                                                

 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .10، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
ـــه، ص- 3 ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .14 نفسـ
 .30 سورة البقرة، - 4
 .26 سورة ص، - 5
 .16، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ـــ- 7 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــه، ص نفسـ ـــ  .17ــ
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 8
ــه، ص - 9 ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  . 113 نفسـ

 .16، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 10
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 11
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: 1)م1192/ه588:ت( اجلوهر املكنون يف القبائل والبطون للشريف احلواين -

وذكر فيها والية مكة سنة مثان وأربعمائة حيث وليها أبو عمارة محزة، وبقي إىل ما بعد خالفة 

  . 2املقتدر العباسي

/ ه606:ت( غريب احلديث أليب السعادات ابن األثري  النهاية يف-

يف حتديد أحد معاين اخلالفة، حيث ذكر أن اخلِليَفي هو من املصادر الدالة على : 3)م1210

 أُطيق األذان مع لو: معىن الكثرة، ومنه قوُل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

آلذان بكثرة اجتهاده يف ضبط أمور اخلالفة وتصريف يريد أنه مشتغل عن ا. ألذنتاخلِليَفى 

  .    4أعنتها

   5)م1226/ ه623:ت( شرح احملرر يف فروع الفقه الشافعي للرافعي القزويين -

  :وقد عاد إليه القلقشندي لالستشهاد بكثري من اآلراء الشافعية ومنها

  .6 رأي الشافعية يف عدم انعقاد البيعة مع رجل ذهبت يداه أورجاله-

  .  7 رأي الشافعية يف انعقاد البيعة يف حالة عدم وجود قرشي مستجمع للشروط-

  .8 الرأي يف حدوث عاهة الصمم وهي أحد دواعي عزل اخلليفة-

  .  1 الرأي يف خلع من ثبتت له اخلالفة بالقهر واالستيالء-
                                                

 . 113ندي مؤرخاً، ص  حممد عز الدين، أبو العباس القلقش- 1
 .17، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .09، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .34، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ــ- 7 ــــه، ص نفسـ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  .38ــ
ــه، ص- 8 ــــ ــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  .68 نفسـ
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 الرأي يف عزل اخلليفة بسبب الفسق، حيث اختلف الشافعية على وجهني ومثل -

  .2رافعي والنووي أحدمها القائل بعدم عزل اخلليفة جتنبا للفتنة، ويعزل ما دونه من الوالةال

، جاء يف 3)م1228/ه625:ت(عامل الكتابة وفضائل اإلصابة البن شيت  م-

مما يكتب به إىل اخللفاء أن يفتتح الكتاب بالسالم على اخلليفة قال ابن شيت يف : "املÆثر

  4".مل يف زماننا وكان يف أواخر الدولة األيوبيةمعامل الكتابة وعليه الع

 ؛ قال5)م1233/ه639:ت( الكامل يف التاريخ البن االثري اجلزري -

بن األثري يف تارخيه أنه ملا وصلت رسل ملك الروم إىل بغداد يف سنة اوقد حكى : "القلقشندي

 وستون ألفا ما بني مخس وثالث مائة يف خالفة املقتدر رتب من العسكر يف دار اخلالفة مائة

راكب وراجل ووقف بني يدي اخلليفة سبع مائة حاجب وسبعة آالف خادم خصى وأربعة 

لذين هم مبثابة مماليك الطباق اآلن بأمت  آالف بيض وثالثة آالف سود ووقف الغلمان احلجرية

راا الزينه واملناطق احملاله وزينت دار اخلالفة بأنواع األسلحة وغرائب الزينه وغشيت جد

 كما حكى ابن االثري وغريه أن السلطان :"؛ وقال أيضاً 6"بالستور وفرشت أرضها بالبسط

طغرلبك ابن ميكائل السلجوقى ملا تقلد السلطنة عن القائم بأمر اهللا يف سنة تسع وأربعني 

وأربعمائة جلس له اخلليفة على كرسى ارتفاعه عن األرض حنو سبعة أذرع وعليه الربدة وأقبل 

بك يف مجاعته وأعيان بغداد حاضرون فقبل طغرلبك األرض ويد اخلليفة مث جلس على  طغرل

   7".كرسى نصب له

                                                                                                                                          

ـــه، ص- 1 ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ  .71 نفســ
 .38، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 . 113 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .315، ص3ر اإلنافة، جثشندي، مآقلق ال- 4
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .227، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ــه - 7 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .227 صنفســـ
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/ ه637:ت(ب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن االثري  املثل السائر يف أد-

قلت وقد عاب الوزير ضياء الدين بن األثري هذا التقليد يف  : "، قال القلقشندي1)م1239

   2".ر وغض منه وعارضه بتقليد أنشأه وقد ذكرتهكتابه املثل السائ

، جاء يف 3)م1252/ه650:ت( الدر امللتقط يف تبيني الغلط للصغاين -

فقد ذكر صاحب الدر امللتقط عن املقر الشهايب بن فضل اهللا أنه كتب الكتاب : "مآثر اإلنافة

 أيب الربيع سليمان إىل الصادر عن اإلمام احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد بن املستكفي باهللا

  4".امللك الناصر أمحد بن الناصر حممد بن قالوون عند استدعائه للسلطنة من الكرك

حيث يقول :  حول لقب اخلليفة5)م1278/ه677:ت( األذكار للنووي -

  .6"خليفة اهللا: ينبغي أن يقال للقائم بأمر املسلمني: "النووي

ما خيص اختاذ الكنية عند اخللفاء نقل القلقشندي عن النووي يف األذكار في

واألدب أن خياطب أهل الفضل ومن قارم بالكنية، وكذلك إن ُكتب : "وآداب ذلك فقال

فلو تكىن بغري أوالده فال بأس، فلو مل : "؛ ويضيف7"إىل أحد منهم رسالة أو ُروي عنه رواية

 قال وقد كانت تكىن مجاعة يكن له ولٌد أصًال بأن مل يولد له فإنه جيوز تكنيته، حىت الصغري،

. من الصحابة رضوان اهللا عليهم قبل أن يولد هلم، كأيب هريرة، وخالئق ال حيصون من التابعني

  .8"وال كراهية فيه، بل هو حمبوب بشرطه: قال
                                                

 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .98، ص2 اإلنافة، ج القلقشندي، مآثر- 2
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .276، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .15، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ــه - 7 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .18، صنفســـ
ــه - 8 ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .19، صنفســـ
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حيث يذكر كالم البغوي يف كتاب : 1)م1278/ه677:ت( الروضة للنووي -

  .2ر أن النووي يف كتابه الروضة قد تبعه يف ذلكويذك. اخلليفة خليفة رسول اهللا" شرح السنة"

وقد أورد رأي النووي يف الروض يف وجوب طلب اخلالفة إن مل يكن يصلح هلا 

  . 3"فتعينت عليه ولزمه طلبها إن مل يبتدوه"إال واحد 

وعن عزل اإلمام أورد القلقشندي رأي الشافعية متمثال يف رأي النووي ومصححا 

أنه ال جيوز له عزله ما دام متصفا بصفات اإلمامة، وإن جاز له عزل ": لرأي املاوردي قائال

سائر نوابه يف غري ذلك من األمور، ألنه مستخلف لويل العهد يف حق املسلمني فال يكون له 

عزله، كما ليس ألهل احلل والعقد عزل من بايعوه، خبالف غريه من سائر نوابه فإنه يستخلفه 

 عزله، فلو َعزل العاهد ويل العهد، وَعهد إىل ثان، مل يصح عهد هلم يف حق نفسه، فجاز له

الثاين، ويبقى األول على عهده، ولو خلع األول نفسه بعد العهد إىل الثاين فال بد من 

  . 4"استئناف العهد إليه

أن : 5)م1286/ه685:ت( املغرب يف حلى املغرب البن سعيد املغريب -

  .6ية ملا قتله وزيره العباس بعث نساء اخلليفة شعورهنالظافر احد اخللفاء بالديار املصر 

وعن والية مكة يف خالفة القادر باهللا اخلليفة العباسي اخلامس والعشرين، قال 

وكان على مكة عيسى بن جعفر، مث ويل بعده أبو الفتوح : "بن سعيد ونقله القلقشندي

بع ومثانني وثالمثائة، مث احلسن بن جعفر بن أيب هاشم احلسن بن حممد بن سليمان سنة أر 

                                                

 . 114 حممد كمال الدين عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .17، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
ــه - 3 ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .31، صنفســـ
ــ - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــهنفســـ ــ ـــ ــ  .73، صــــ
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .236، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
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جاءت عساكر عضد الدولة بن بويه، ففر احلسن وترك مكة وملا مات املعز وويل بعهد ابنه 

العزيز بعث إىل مكة أمريًا علوياً، فخطب له باحلرمني، واستمرت اخلطبة مبكة للعلويني على 

  . 1"سنة سبع ومثانني ومثامنائة

/ ه692:ت(ية القاهرة البن عبد الظاهر  الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعز -

فقد جاء فيه أن أمحد بن طولون رأى يف منامه كأن اهللا تعاىل جتلى على تلك : 2)م1293

إن مجيع هذه األماكن خترب ما : "اجلهة  خال اجلامع، فقص ذلك على عابر ماهر، فقال له

  .        3وكان االمر كما عبـرَ " فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا:"خال اجلامع، فإن اهللا تعاىل يقول

 يف حديث 4)م1318/ه718: ت( مناهج الفكر ومباهج العرب للوطواط -

مناهج "القلقشندي عن شرط سالمة األعضاء استعان القلقشندي برأي الوطواط يف كتابه 

يف حكم اَخلِصْي فإن خصي قبل التسع ُحفظ عليه صفات الطفولة حىت " الفكر ومباهج العرب

وإن خصي ملا . ا غضب، وإن ُخصي ملا بعد مثاين عشر سنة حفظت عليه وصفات الرجوليةإذ

  .    5بني ذلك فأي األمرين كان إليه أقرب فهو إىل طبعه أميل

 صاحب محاة، 6)م1331/م732:ت( املختصر يف أخبار البشر أليب الفدا -

كم، وعليه ينطبق قول حيث ذكر أن يزيد بن عبد امللك كان عمره أربعني سنة حني ويل احل

  . 7ابن حزم

  .1وذكر أيضاً أن ُعْمَر أيب العباس السفاح كان ثالثة وثالثون سنة
                                                

 .325، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 2
 .271، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 . 114مد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص  حم- 4
 .35، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 6
 .147، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
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أن عيسى عم قاسم سري : "ونقل القلقشندي عن أيب الفدا صاحب محاة ما يلي

احلاج سنة ست ومخسني ومخس مائة، وقام مكان ابن أخيه قاسم املذكور، مث عاد قاسم 

 وعاد عمه عيسى فملكما فهرب قاسم إىل جبل أيب قُبيس فوقع عن وملك مكة، مث هرب

  .2"فرسه، فأمسكه عيسى وقتله

واحلديث عن صفات الناصر لدين اهللا العباسي استشهد القلقشندي بكالم 

كان قبيح السرية يف رعيته، ظاملاً، هلم، خرب يف أيامه العراق، وتغرب : "صاحب محاة قائال

شيع، وكان منصرف اهلمة، وكان منصرف اهلمة على رمي البندق، أهله يف البالد، وكان يت

والطيور املناسيب، وإلباس سراويالت الفتوة، ومنع رمي البندق إال أن ينسب إليه، فأجاب 

  .   3"الناس إىل ذلك، وكان من أمره أنه عمى يف آخره

/ ه749:ت( التعريف باملصطلح الشريف البن فضل اهللا العمري -

أدام اهللا أيام الديوان : "ذكر العمري كيفية صياغة الكتب على اخلليفة فقال حيث 4)م1348

العزيز املولوي السيدي اإلمامي الفالين، مث يؤتى بالدعاء املعطوف، والصدر بالتعظيم 

  .5"املألوف

ويف نفس اال يقدم العمري منوذجاً من الكتاب املذكور سالفاً وهو إىل احلاكم 

  .  6س أمحد بن املستكفي باهللا، أيب الربيع سليمانبأمر اهللا أيب العبا

                                                                                                                                          

 .172، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ـــ - 2 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــهنفســـ ــ ــــــ  .48، صــ
ـــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .56، صنفســـ
 . 114 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 4
 .322، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
ــه - 6 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .324، صنفســـ
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/ هــ763:ت( املذمة يف استعمال أهل الذمة أليب أمامة ابن النقاش -

 نقل عنه القلقشندي ما كان يكتب عن اخللفاء يف إلزام أهل الذمة ما يلزمهم 1)م1361

  .2بشريطة عقد الذمة وأخذهم بذلك

 اُعتمد عليه يف اتفاقيات 3)م1363/ه764:ت( تذكرة الصالح الصفدي -

عجيبة يف خلع اخللفاء، ومنها أن السادس يف ممن يقوم بأمر دولة اإلسالم خيلع، وذكر 

القادر مث القائم مث املقتدر مث : "الصفدي ترتيب خلفاء فنرة من فنرات الدولة الفاطمية، فقال

  .  4"املستظهر، مث املسرتشد، مث الراشد فُخلع

/ ه786:ت(صطلح الشريف البن ناضر اجليش  تثقيف التعريف بامل-

باخلادم يقبل :  واخلطاب له مبوالنا ويل العهد وحنو ذلك، والتعبري عن املكتوب عنه5)م1384

  .6العتبات الشريفة، أو اليد الشريفة، وحنو ذلك

نقل : 7)م1406/ه808:ت( العرب وديوان املبتدأ واخلرب البن خلدون -

هؤالء القرامطة يعرفون يف بالد : عريفه للقرامطة حيث قالالقلقشندي عن ابن خلدون ت

املشرق باملالحدة، ألن مذهبهم كله إحلاد، ومنهم االمساعيلية بقالع الدعوة بأعمال طرابلس 

  .8من بالد الشام املعروفون بالفداوية

                                                

 . 114س القلقشندي مؤرخاً، ص  حممد عز الدين، أبو العبا- 1
 .228، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 . 115 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 3
 .353، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 . 115 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 5
 .332، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
 . 115 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 7
 .255، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 8
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 نقل عنه القلقشندي 1/)ه449: ت( موارد البيان لعلي بن خلف الكاتب-

ابة املراسالت اليت يكتبها اخللفاء ملن دوم من أرباب الوظائف، وما األسلوب الثالث لكت

  . 2عرف به األيوبيني ومن جاء بعدهم

حيث يقول عن تسمية ): -هـــــ510: ( شرح السنة بن مسعود البغوي-

  .    3"حيث مسي خليفة ألنه خلف املاضي قبله: "اخلليفة

 القلقشندي يف كتابه وتنوعها، من ويبدو جليا غىن املادة العلمية اليت استعملها

  .خالل هذه القائمة الطويلة من املصادر واعتمدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 . 115 حممد كمال الدين عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص - 1
 .193، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .10، ص 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
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  : المادة التاريخية المتعلقة بالخالفة في مآثر اإلنافة-ب 

  :  مفهومها، حكمها وكيفية انعقادها- 1         

ذا كان وخلف فالن فالنا إ. جعله مكانه: استخلف فالنا من فالن: اخلالفة لغة

 اخلفين هارون ألخيه موسى وقال�: ويف التنزيل العزيز. خلفه يف قومه خالفة: يقال. خليفته

 خلفت فالنا أخلفه ختليفا واستخلفته أنا :ويقال. وخلفته أيضا إذا جئت بعده ،�1قومي يف

الذي يستخلف ممن قبله، واجلمع خالئف، : واخلليفة. جعله خليفة: واستخلفه. جعلته خليفيت

فقال خليفة  سيبويه جاءوا به على األصل مثل كرمية وكرائم، وهو اخلليف واجلمع خلفاء، وأما

  2.وخلفاء، كسروه تكسري فعيل؛ ألنه ال يكون إال للمذكر

ويف . وإنه خلليفة بني اخلالفة واخلليفى. اإلمارة وهي اخلليفى: واخلالفة

لو أطقت األذان مع اخلليفى، : لوال اخلليفى ألذنت، ويف رواية: رضي اهللا عنه - عمر حديث

الفة، يريد به كثرة اجتهاده يف ضبط أمور اخلالفة وتصريف بالكسر والتشديد وقصر اخل

:  عز وجل- خلفاء اهللا يف أرضه بقوله جاز أن يقال لألئمة الزجاج قال :سيده ابن .أعنته

  .4.اخلليفة السلطان األعظم: وقال غريه  . 3"األرض يف خليفة جعلناك إنا ياداود"

أما اخلالفة فهي يف : "ريفة للخالفة باملعىن اللغوي قائالويبتدئ القلقشندي يف تع

وقال : "األصل مصدر خلف يقال خلفه يف قومه خيلفه خالفة فهو خليفة ومنه قوله تعاىل

                                                

 .132ية  األعراف، اآل- 1
 .84، ص9 ابن منظور، لسان العرب، ج- 2
 .126 سورة ص، اآلية - 3
 .85، ص9 ابن منظور، لسان العرب، ج- 4
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مث أطلق يف العرف العام على الزعامة العظمى وهي . 1"موسى ألخيه هارون اخلفين يف قومي

رها والنهوض أعبائها واخلليفي بكسر اخلاء وتشديد الوالية العامة على كافة األمة والقيام بأمو 

الالم املكسورة لغة يف اخلالفة حكاها اجلوهري وغريه قال ابن األثري يف ايته يف غريب احلديث 

وهو من املصادر الدالة على معىن الكثرة ومنه قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

 يريد أنه مشتغل عن األذان بكثرة اجتهاده يف ضبط أمور لو أطيق األذان مع اخلليفي ألذنت

، وهو ما يوافق ما ورد يف  معظم معاجم 2"اخلالفة وتصريف أعنتها وقد اختلف يف لفظ اخلليفة

  .اللغة ومنهم ما ذكرنا ابن منظور يف لسان العرب

أما فيما خيص املعىن االصطالحي فقد أورد القلقشندي يف  : اخلالفة اصطالحاً 

والذي عليه العرف املشاع من صدر اإلسالم وهلم جرا، إطالق : "ب مآثر اإلنافة ما نصهكتا

اسم اخلليفة على كل من قام بأمر املسلمني القيام العام، إما ببيعه من أهل احلل والعقد وإما 

بعهد ممن قبله، إال أن بعض السلف قد خصص ذلك مبا إذا كان اإلمام جاريا على منهاج 

سأل طلحة : " احلق، فقد روى أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهالعدل وطريق

ال ندرى، فقال : والزبري وكعبا وسلمان عن الفرق بني اخلليفة وامللك فقال طلحة والزبري

اخلليفة الذي يعدل يف الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على : سلمان

ما كنت أحسب أن يف : ويقضى بينهم بكتاب اهللا تعاىل، فقال كعبأهله والوالد على ولده 

   3".هذا الس من يفرق بني اخلليفة امللك ولكن اهللا تعاىل أهلم سلمان حكما وعلما

موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة "اإلمامة هي : وهذا ما خلصه املاوردي يف قوله

  .ة يف حراسة الدين والدنيا، فقد مجع املاوردي اخلالف4"الدين وسياسة الدنيا
                                                

 .132األعراف، اآلية  - 1
 .9، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج 2
ــه - 3 ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .13، صنفســـ
 .15 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
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تسمى خالفة وإمامة، والقائم ا وإمامًا فأما تسميته إماما : "يقول ابن خلدون

اإلمامة الكربى، وأما تسميته خليفة : فتشبيهًا بإمام الصالة يف إتباعه واإلقتداء به، وهلذا يقال

؛ وقوله 1"ق، وخليفةخليفة بإطال: لم يف أمته، فيقالسفلكونه خيلف النيب صلى اهللا عليه و 

، وذا 2"فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به: " أيضاً 

  .التعريف يلتقي ابن خلدون يف الرأي حول اخلالفة مع املاوردي والقلقشندي

  :حكمهــــــــــــا

 لقد حكم القلقشندي بوجوب عقد اإلمامة، وقد نقل يف ذلك رأي املاوردي

وعقدها ملن يقوم واجب : ويف وجوب عقد اإلمامة ملن يقوم ا قال املادوري: "قائالً 

وعقدها ملن يقوم ا يف األمة : "، وجاء يف األحكام السلطانية ما يوافق ذلك قائالً 3"باإلمجاع

ويضيف القلقشندي يف ذكر وجوب انعقادها حىت لو ندر املخالفون مع  . 4"واجب باإلمجاع

  5.عني فوجود املخالفني ال تقطع اإلمجاع كما هو الراجح يف كتب أصول الفقهكثرة ام

واألدلة العقلية على وجوا كثرية ومنها أن طبيعة البشر تستلزم وجودها ملا يف 

طباع العقالء من التسليم لزعيم مينعهم من التظامل ويفصل بينهم عند التنازع ولوال ذلك لكانوا 

 حباجة إىل رجل ميثل النظام ويقود اجلماعة ويسهر على تطبيق ، فاإلنسان6فوضى مهملني

 قالوا إمنا وجب بالعقل لضرورة االجتماع للبشر واستحالة حيام : "القوانني؛ يقول ابن خلدون

  7".ووجودهم منفردين ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض
                                                

 .239،  ص1عرب، ج ابن خلدون، ال- 1
ــــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .239، صنفســـ
 .29، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .15 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .29، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
ــه - 6 ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .29، صنفســـ
 .240، ص1 العرب، ج ابن خلدون،- - 7
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ن إمام يقيم الدين وينصر أما شرعًا وهو األصل يف وجوده فهو أنه البد لألمة م

ل ، وهو يستشهد بقو 1السنة وينصف املظلومني من الظاملني ويستويف احلقوق ويضعها مواضعها

ثبت وجوب اإلمامة ففرضها على الكفاية كاجلهاد وطلب العلم، فإذا قام ا من : "املاوردي

واخلالفة هي ": ؛  يقول ابن خلدون ما يقارب ذلك2"هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية

محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها، إْذ 

إمنا يكون بشرع : "، ويقول3"أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة 

   4".الكافة تسليم إمياناً واعتقاداً  من اهللا تسلم له

 هذا الفصل التزم برأي املاوردي يف األحكام ونالحظ أن القلقشندي يف

السلطانية، فهو عند احلديث عن النقطة اليت ختص عدم قيام أي شخص باألهلية للخالفة 

  5".وإن مل يقم ا أحد أمث من الناس فريقان: " يذكر وجوب انتظار أمرين، يقول القلقشندي

، وما يوافقه 6وم بأمرهم أحدمها أهل احلل والعقد حىت خيتاروا لألمة إماما يق-

 ال تكون البيعة : "، يقول ابن خلدون7"أهل االختيار حىت خيتاروا إماما لألمة: "عند املاوردي

  8".العقد وال تلزم بعقد من توالها من غريهم باتفاق أهل احلل و  إال

، وجاء يف األحكام 1  ثانيهما أهل اإلمامة حىت ينتصب لإلمامة أحدهم-

  .2"أهل اإلمامة حىت ينتصب أحدهم لإلمامة: "شيءالسلطانية نفس ال
                                                

 .30، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .19 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .239،  ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 3
ــــه - 4 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .240، صنفســـ
 .30، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
ـــ - 6 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــــــهنفســـ  .30، صــ
 .17 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 7
 .267، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 8
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أما يف شروط اإلمامة فقد التزم القلقشندي رأي الشافعية يف هذا املوضوع، فذكر 

  :أربع عشر شرطاً، وجاءت كالتايل

فال تنعقد إمامة املرأة، واملعىن يف ذلك أن اإلمام ال يستغين عن :  الذكورة-1

يف األمور واملرأة ممنوعة من ذلك وألن املرأة ناقصة يف أمر اإلختالط بالرجال واملشاورة معهم 

  3.نفسها حىت ال متلك النكاح فال جتعل إليها الوالية على غريها

 البلوغ فال تنعقد إمامة الصىب ألنه موىل عليه والنظر يف أموره إىل غريه -2

  4.فكيف جيوز أن يكون ناظرا يف أمور األمة

هب العقل جبنون أو غريه ألن العقل آلة التدبري  العقل فال تنعقد إمامة ذا-3

أما : "، وقد صنف ابن خلدون العقل مع سالمة احلواس قائالً 5فإذا فات العقل فات التدبري

كاجلنون و العمى و الصمم و اخلرس و ما يؤثر  سالمة احلواس واألعضاء من النقص و العطلة

  6".فقده

ا منع عقد والية القضاء وجواز  البصر فال تنعقد إمامة األعمى ألنه إذ-4

  7.الشهادة فمنعه صحة اإلمامة

 السمع فال تنعقد إمامة األصم وهو الذي ال يسمع البتة ألنه يتعذر عليه -5

  8 .بذلك مساع مصاحل املسلمني وألن ذلك مينع والية القضاء فألن مينع والية اإلمامة
                                                                                                                                          

 .30، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .17 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .31، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
ــ - 4 ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــهنفســـ  .32، صـ
ــــــه - 5 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .32، صنفســـ
 242، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 6
 .33، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
ــــه - 8 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .33، صنفســـ
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 مصاحل األمة بعدم  النطق فال تنعقد إمامة األخرس ملا يف ذلك من فوات-6

سالمة : "، وجيمع املاوردي الشروط الثالث السابقة معاً قائالً 1 القدرة على النطق عند اخلطاب

  2 ".احلواس من السمع والبصر واللسان، ليصح معها مباشرة ما يدرك ا

، يقول 3 سالمة األعضاء من نقص مينع استيفاء احلركة وسرعة النهوض-7

يقول ابن . 4"ضاء من نقص مينع عن استيفاء احلركة وسرعة النهوضسالمة األع: "املاوردي

  5."شرط كمال و يلحق بفقدان األعضاء املنع من التصرف فشرط السالمة منه: "خلدون

 احلرية فال تنعقد إمامة من فيه رق يف اجلملة فأموره تصدر عن رأي غريه -8

  6.فكيف يسصلح لوالية أمور األمة

إمامة الكافر ألن املقصود من اإلمام مارعاة امور  اإلسالم فال تنعقد -9

  7 .املسلمني والقيام بنصرة الدين ومن ال يكون مسلما ال يراعى مصلحة اإلسالم واملسلمني

 العدالة فال تنعقد إمامة الفاسق وهو املتابع لشهوته املؤثر هلواه ألن املراد -10

. 8يف أمر دينه فكيف ينظر يف مصلحة غريهمن اإلمام مراعاة النظر للمسلمني والفاسق مل ينظر 

سائر املناصب اليت هي شرط فيها   أما العدالة فألنه منصب ديين ينظر يف: "يقول ابن خلدون

  9".فكان أوىل باشرتاطها فيه

                                                

 .34، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .19 املاوردي، األحكام السلطانية، - 2
 .34، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .19 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .242، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 5
 .35، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
ـــه - 7 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .35، صنفســـ
ـــه - 8 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .36، صنفســـ
 .241، ص1، العرب، ج ابن خلدون- - 9
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 الشجاعة والنجدة فال تنعقد إمامة اجلبان ألنه حمتاج إىل الشجاعة -11

، 1 اللذين مها جل املطلوب من نصيب اإلمامليتوصل بذلك إىل محاية البيضة وجهاد العدو 

احلروب بصريًا ا كفيالً  فهو أن يكون جزئيًا على إقامة احلدود واقتحام: "يقول ابن خلدون

على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما  حيمل الناس عليها عارفاً بالعصبية و أحوال الدهاء قوياً 

  2".األحكام و تدبري املصاحل مةجعل إليه من محاية الدين و جهاد العدو وإقا

 العلم املؤدى إىل اإلجتهاد يف النوازل واألحكام ألنه حمتاج ألن يصرف -12

 فأما اشرتاط : "، يقول ابن خلدون3األمور على النهج القومي وجيريها على الصراط املستقيم

   4".اهر ألنه إمنا يكون منفذاً ألحكام اهللا تعاىل إذا كان عاملاً اظف العلم

 صحة الرأى والتدين فال تنعقد إمامة ضعيف الرأى ألن احلوادث اليت -13

تكون يف دار االسالم ترفع إليه وال يتبني له طريق املصلحة إال إذا كان ذا رأى صحيح وتدبري 

الكيس والذكاء  تقرر من هذا أن" :، والبن خلدون رأي معاكس لذلك حيث يقول5سائغ

اجلمود والطرفان  فراط يف الفكر كما أن البالدة إفراط يفعيب يف صاحب السياسة ألنه إ

  6."مذمومان

، ومل يشرتط 7 النسب فال تنعقد األمامة بدونه واملراد أن يكون من قريش-14

، "واختلف يف شرط خامس و هو النسب القرشي : "ابن خلدون النسب القرشي يقوله

قريش  يفة على ذلك و احتجت أما النسب القرشي فإلمجاع الصحابة يوم السق: "ويضيف
                                                

 .36، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 242، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 2
 .37، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .241، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 4
 .37، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .237، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 6
 .37، ص1نافة، ج القلقشندي، مآثر اإل- 7
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ثبت أيضًا يف : "، يقول ابن خلدون1"على األنصار ملا مهوا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة

يزال هذا األمر يف هذا احلي من قريش و أمثال هذه األدلة كثرية إال أنه ملا ضعف  الصحيح ال

أقطار   الدولة يف سائرقريش و تالشت عصبيتهم مبا ناهلم من الرتف و النعيم و مبا أنفقتهم أمر

هلم  األرض عجزوا بذلك عن محل اخلالفة و تغلبت عليهم األعاجم و صار احلل و العقد

على ظواهر  فاشتبه ذلك على كثري من احملققني حىت ذهبوا إىل نفي طه اشرتاط القرشية و عولوا

 حبشي ذو و إن ويل عليكم عبد امسعوا و أطيعوا :يف ذلك مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم

  2".زبيبة

  :كيفية انعقاد الخالفة -

حلل والعقد ويعقدون األمامة ملن يستجمع اوهى أن جيتمع أهل :  البيعة-1

البيعة هي العهد على الطاعة كأن املبايع يعاهد أمريه : "، يعرفها ابن خلدون بقوله3شرائطها

  4." شيء من ذلك النظر يف أمر نفسه و أمور املسلمني ال ينازعه يف على أنه يسلم له

أن ميوت اخلليفة الذي كان منتصبا عن غري :  النعقاد البيعة الشكل األول-

 ويقيم هلم: "، يقول ابن خلدون عن وصية والية العهد اليت يرتكها اخلليفة5عهد إىل أحد بعده

                                                

 .242، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 1
  .243، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 2
 جاء يف باب السمع والطاعة لالمام ما مل تكن معصية، من كتاب فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، حديث -

حمب الدين : ، حتقيق13 جأمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،". خيالف ذلك لفظاً 
 .122اخلطيب، دار املعرفة بريوت، ص

 .39، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
 .261، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 4
 .39، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 5
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 قبل وقد من يتوىل أمورهم كما كان هو يتوالها ويثقون بنظره هلم يف ذلك كما وثقوا به فيما

  1."عرف ذلك من الشرع بإمجاع األمة على جوازه وانعقاده

أن خيلع اخلليفة نفسه من اخلالفة أو خيلعه أهل :  النعقاد البيعة الشكل الثاين-

  2.احلل والعقد ملوجب اقتضى خلعه نفسه أو خلع أهل احلل والعقد

فة وهو أن يعهد اخلليفة املستقر اىل غريه ممن استجمع شرائط اخلال:  العهد-2

باخلالفة بعده فإذا مات العاهد انتقلت اخلالفة بعد موته اىل املعهود اليه وال حيتاج مع ذلك اىل 

 بعهد : "، يقول املاوردي عند احلديث وصية والية العهد3جتديد بيعة من أهل احلل والعقد

  4".اإلمام من قبل

 اىل واحد فقط أن يتحد املعهود اليه بأن يعهد باخلالفة بعهده: احلالة األوىل -

  ، 5فيجب االقتصار عليه

  6.أن يتعدد املعهود إليه بأن يكون اثنني فأكثر من أهل اإلمامة: احلالة الثانية -

 القهر واالستيالء فإذا مات اخلليفة فتصدى لإلمامة من مجع شرائطها من -3

 لينتظم مشل غري عهد إليه من اخلليفة املتقدم وال بيعة من أهل احلل والعقد انعقدت إمامته

  . 7األمة وتتفق كلمتهم

  

  
                                                

 .262، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- - 1
 .40، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 2
ـــ - 3 ـــ ــ ــــهنفســـ ـــــ  .48، صــــــــ
 .22 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .48، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 5
ــــه - 6 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .53، صنفســـ
ـــه - 7 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .58، صنفســـ
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  : رسوم وتقاليد الخالفة في مآثر اإلنافة- 2         

  : اءألقاب الخلف -

وأما ما يقع : "حتدث القلقشندي عن أربع ألقاب أطلقت على اخلليفة وهو يقول

  :، وهي1"على اخلليفة من األلقاب فأربعة ألقاب

لك من اخللفاء أمري املؤمنني عمر بن عبد اهللا وأول من تلقب بذ ":عبد اهللا -1

، 2"اخلطاب رضى اهللا عنه فكان يكتب يف كتبه الصادرة عنه من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني

حىت أن املأمون كان امسه عبد اهللا، فكان يكرر يف كتبه وعهوده لفظ عبد اهللا مرتني األوىل "

من عبد اهللا عبد اهللا بن هارون ويف منهما اللقب والثانية االسم اخلاص، فكان يكتب يف كتبه 

  .3"هذا ما عهد عبد اهللا عبد اهللا بن هارون: العهود

مث أحدث اخللفاء الفاطميون بالديار املصرية أيام قيامهم ا بعد ذلك ووليه فكان يكتب يف  

كتب خلفائهم من عبد اهللا ووليه فالن أمري املؤمنني حىت كان العاضد آخر خلفائهم ا وكان 

ه عبد اهللا فكان يكتب عنه من عبد اهللا ووليه عبد اهللا إىل آخره مث تبعهم على ذلك خلفاء امس

   4.بين العباس بالديار املصرية أيضا بعد حتول اخلالفة من بغداد إىل مصر

وهو من األلقاب املستجدة للخليفة يف أثناء الدولة العباسية :  اإلمام-2

 النظم اإلسالمية حتدث عن اخلالفة على أا اإلمامة، ومن بالعراق، غري أن الكثري ممن ألف يف

موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة : اإلمامة: "ذلك املاوردي، حيث يقول

واإلمامة واخلالفة مصطلحان : "، وحىت حمقق الكتاب يشري إىل ذلك يف اهلامش بقوله5"الدنيا
                                                

 .20، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــــ - 2 ـــ ـــ ــ ـــهنفســـ ـــ ـــــ  .20، صــــ
ـــه - 3 ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .20، صنفســـ
ـــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .21، صنفســـ
 .15 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 5
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 ومصطلح اإلمامة أكثر ما يرتدد عند الشيعة، وإن كان مصطلح اخلالقة أسبق،"، 1"مرتادفان

   .2"واإلمامية منهم خاصة

وهي من مظاهر الرتف يف احلضارة، وظهر جليا يف :  لقب الخالفة الخاص-3

،  3ال نزاع يف جريان ألقاب اخلالفة عليهم من بدء أمرهم وإىل آخر وقتالعصر العباسي، ف

، وقد ُأختلف يف 4عتصم باهللا واملتوكل على اهللاكألقاب املنصور واهلادي والرشيد واملأمون وامل

اختاذ اخللفاء السابقني لأللقاب، فقد كان اخللفاء الراشدون من الصحابة رضى اهللا عنهم 

مبعزل عن هذه األلقاب واختلف يف بىن أمية هل كان هلم ألقاب حنو ذلك فذكر القضاعى يف 

 مل يتلقب أحد منهم بألقاب اخلالفة وإمنا عيون املعارف يف أخبار اخلالئف أن خلفاء بىن أمية

ابتدىء ذلك يف الدولة العباسية وحكى ابن حزم يف بعض مصنفاته أن خلفاء بىن أمية تلقب 

  ، 5منهم مجاعة بألقاب اخلالفة

وأول من لقب به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى اهللا :  أمير المؤمنين-4

دعون أبا بكر رضي اهللا عنه يف خالفته خبليفة رسول اهللا عنه يف اثناء خالفته وكانوا قبل ذلك ي

  .6صلى اله عليه وسلم مث دعوا عمر بعده يف أول خالفته خبليفة خليفة رسول اهللا

  :وقد أختلف يف أصل اللقب، وذهب املؤرخون مذهبني حسب القلقشندي

 أن أبا بكر رضى اهللا عنه كان جيلد يف الشراب أربعني فجئت:  الرأي األول-

عمر رضي اهللا عنه فقلت ياأمري املؤمنني إن خالدا بعثين إليك قال فيم قلت إن الناس قد 

                                                

 .15 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 1
ــه - 2 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .15، صنفســـ
 .22، ص1افة، ج القلقشندي، مآثر اإلن- 3
ــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .21، صنفســـ
ــه - 5 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .22، صنفســـ
ـــه - 6 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .26، صنفســـ



 )الشكل واحملتوى(كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة                                        الفصل الثاين  

 171

ختافوا العقوبة وامكوا يف اخلمر فما ترى يف ذلك فقال عمر ملن حوله ما ترون فقال على نرى 

  1.ياأمري املؤمنني مثانني جلدة فقبل ذلك عمر

عنه بعث إىل عاملة بالعراق أن أن أصل ذلك أن عمر رضي اهللا :  الرأي الثاين-

يبعث إليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حامت فلما وصال املدينة دخال املسجد فوجدا عمرو بن 

العاص فقاال له استأذن لنا على أمري املؤمنني فقال هلما عمرو أنتما واهللا أصبتما امسه مث دخل 

يابن العاص لتخرجن من هذا على عمر فقال السالم عليك ياأمري املؤمنني فقال ما بدا لك 

القول فقص عليه القصة فأقره على ذلك فكان ذلك أول تلقيبه بأمري املؤمنني ولزم هذا اللقب 

  2.من ويل اخلالفة بعده

  :الوظائف المساعدة لمنصب الخليفة -

  :هي نوعان:  الوزارة-1

 وهي أن يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبري األمور : وزارة تفويض-

وإمضائه على اجتهاده وهي أجل الواليات بعد اخلالفة قال املاوردي فهو ينظر يف كل برأيه 

  .3ماينظر فيه اخلليفة

والنظر فيها مقصور على رأي اإلمام وتدبريه والوزير :  وزارة تنفيذ-

فيها واسطة بينه وبني الرعايا والوالة يؤدى عنه ما أمر وينفذ ما ذكر وميضى ما حكم وجييز 

  4 .الة وجتهيز اجليوش وحنو ذلك ورمبا عرب عن هذا الوزير بالوساطةتقليد الو 

  

  
                                                

 .27، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ـــــه - 2 ــــــــ ـــ ـــ ــ  .28، صنفســـ
ـــــهنفســ - 3 ــــــــ ـــ ـــ ــ  .74، صـ
ـــــه - 4 ــــــــ ـــ ـــ ــ  .75، صنفســـ
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  : اإلمارة-2

على اختيار من اإلمام وتشتمل على عمل حمدود وتنظر معهود  -           

بأن يفوض إليه اخلليفة إمارة بلد أو أقليم ويوليه على مجيع أهله وجيعل إليه النظر يف املعهود 

والتقليد فيها أن يفوض إليه اخلليفة إمارة بلد : "وردي عن ذلك قائالً ، وحتدث املا1من أعماله

  2".أو إقليم والية على مجيع أهله ونظرا يف املعهود من سائر أعماله

 إمارة االستيالء وهي اليت تنعقد على اضطرار بأن يستوىل األمري -           

ها فيكون باستيالئه مستبدأ بالتدبري بالقوة على بالد يقلده اخلليفة إمارا ويفوض إليه تدبري 

، يقول 3والسياسة واخلليفة بإذنه يف األمور منفذا ألحكام الدين ليخرج من الفساد إىل الصحة

وأما إمارة االستيالء اليت تعقد عن اضطرار،  فهي أن يستويل األمري بالقوة على : "املاوردي

ياستها، فيكون األمري باستيالئه مستبدا بالد يقلده اخلليفة إمارا، ويفوض إليه تدبريها وس

  4".بالسياسة والتدبري

 اإلمارة على القتال وهي تارة تكون مقصورة على سياسة اجليش -           

وتدبري احلرب وتارة يفوض إليه مجيع أحكامه من تدبري اجليش وسياسة احلرب وقسمة الغنائم 

واإلمارة على اجلهاد خمتصرة ، 5هاوعقد الصلح وغري ذلك حىت ال خيرج عنه شيء من أمر 

أن يفوض إىل األمري فيها مجيع أحكامها من قسم الغنائم وعقد "، 6"بقتال املشركني

  .7"الصلح
                                                

 .75، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .62 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .75، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .66 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .76، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .69 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 6
ـــه - 7 ـــ ـــ ــ  .69، صنفســـ
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 وهو القيام باألحكام الشرعية وتنفيذها على أوامر الشرع وقطع : القضاء-3

الفة ألنه أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة حتت اخل: "، يقول ابن خلدون1املنازعات

 الفصل بني الناس يف اخلصومات حسمًا للتداعي و قطعًا للتنازع إال أنه باألحكام منصب

وال جيوز أن يقلد القضاء إال من : "، أما املاوردي فيقول2"الشرعية املتلقاة من الكتاب و السنة

  3".تكاملت فيه شروطه اليت يصح معها تقليده، وينفذ ا حكمه

هي احلكم بني املتظاملني إىل التناصف بالرهبة وزجر و :  والية المظالم-4

املتنازعني عن التجاحد باهليبة وهي والية دائرة بني سطوة الوالة وتثبت القضاة وهي يف معىن 

ونظر املظامل هو : "؛ يقول املاوردي4حكم نائب السلطنة اآلن بني اخلصوم بأحكام السياسة

  5".جر املتنازعني عن التجاحد باهليبةقود املتظاملني إىل التناصف بالرهبة، وز 

 كنقابة الطالبيني ومن يف معناهم على معىن : النقابة على ذوى األنساب-5

وهذه النقاب موضوعة على صيانة ذوي األنساب الشريفة : "؛ يقول املاوردي6نقابة األشراف

 وأمره فيهم عن والية من ال يكافئهم يف النسب، وال يساويهم يف الشرف؛ ليكون عليهم أحىب

  7".أمضى

 النظر على إقامة الصلوات الخمس والجمعة والصلوات المندوبة  -6

 وقد كانت هذه الوظيفة يف الزمن املتقدم وظيفة جليلة ال يليلها إال جليل :كالتراويح ونحوها

                                                

 .77، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .275، صالعرب ابن خلدون، - 2
 .110 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 3
 .78، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 .130 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 5
 .79، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 6
 .155 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 7
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فأما اإلمامة يف الصلوات اخلمس : "، جاء يف األحكام السلطانية1القدر من أهل الديانة

مساجد : م فيها معترب حبال املساجد اليت تقام فيها الصلوات، وهي ضربانفنصب اإلما

  2".سلطانية ومساجد عامية

 من تسيري احلجيج وتدبري أمرهم وإقامة احلج والقيام : اإلمارة على الحج-7

أن تكون على : أحدمها:هذه الوالية على احلج ضربان: "، قال املاوردي3مبناسكه وأحكامه

على إقامة احلج، فأما تسيري احلجيج فهو والية سياسة وزعامة : الثاينتسيري احلجيج، و 

  4".وتدبري

 وهي الزكوات الواجبة يف املواشي والنقود والزروع : جباية الصدقات-8

  .5وحتصيلها من أرباا ومحلها إىل بيت املال

 وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما يف معىن : النظر في الحسبة-9

هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، :  احلسبة:"، قال املاوردي6ا ينخرط يف هذا السلكذلك مم

  .7"وي عن املنكر إذا أظهر فعله

 :  ومنها8:ترتيب الخالفة -

وقد ذكر بعض املؤرخني أن : "ْجلُُلوس على َسرِير اْخلَالفَة ِيف املواكبا -     

ن أصحابه يف أختاذ شيء جيلس عليه أصل ذلك أن معاوية بن أيب سفيان ملا بدن أستأذ
                                                

 .79، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .160 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .79، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .172 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .79، ص1ج القلقشندي، مآثر اإلنافة، - 5
ــه - 6 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .79، صنفســـ
 .349 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 7
 .224، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 8
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رتفاعه حىت صار السرير الذي جيلس عليه اخلليفة يف الألسرتاحه فأذنوا له يف ذلك مث زادوا يف 

وأما السرير واملنرب والتخت والكرسي فهي : "يقول ابن خلدون، 1"املواكب حنو سبعه أذرع

  2".عن أهل جملسهأعواد منصوبة أو أرائك منضدة جللوس السلطان عليها مرتفعا 

وقد ذكر املؤرخون : " الصالة يف املقصورة يف اجلامع يف اجلمعة والعيدين-     

وقيل أول من اختذها مروان بن احلكم اختذها من ، أن أول من اختذ املقصورة يف اجلامع معاوية

ان رضي اهللا عنه خوفا فحجارة منقوشة فيها كوى مفتحة وقيل أول من اختذها عثمان بن ع

ومها من األمور : "، يقول ابن خلدون3"ن يصيبه ما أصاب أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنهأ

فأما البيت املقصورة من . اخلالفية ومن شارات امللك اإلسالمي ومل يعرف يف غري دول اإلسالم

، ويعتربها ابن خلدون 4"املسجد لصالة السلطان فيتخذ سياجا على احملراب فيحوزه وما يليه

وهي إمنا حتدث عند حصول الرتف يف الدول واالستفحال شأن أحوال : "اهر امللكمن مظ

  5".األة كلها

أول من ضرب الدنانري والدراهم يف :  ضرب النقود ونقش اسم اخلليفة-     

اإلسالم عبد امللك بن مروان يف سنة مخس وسبعني من اهلجرة وقيل سنة اربع وسبعني وكتب 

ذلك احلجاج بن يوسف مث ضرا يف سائر النواحي يف سنة ست  لصمدعليها اهللا أحد اهللا ا

وهي اخلتم على الدنانري والدراهم املتعامل ا بني الناس بطابع : "يقول ابن خلدون، 6وسبعني

    7".حديد ينقش فيه صور أو كلمات
                                                

 .228، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .322، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 2
 .229، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
 .332، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 4
ــه - 5 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .332، صنفســـ
 .230، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 6
 .322، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 7
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 نقش اسم اخلليفة على ما ينسج من الكسوة والطرز من احلرير والذهب -     

ليمتاز بذلك ما خيتص باخلالفة عن غريه وهو رسم قدمي للخلفاء : ف للون األصليبلون خيال

من أة امللك والسلطان ومذاهب الدول ": ، يقول ابن خلدون1يف الدولتني األموية والعباسية

أن ترسم أمساؤهم أو عالمات ختتص م يف طراز أثوام املعدة للباسهم من احلرير أو الديباج 

  2".أو اإلبريسم

األمراء باألعمال اليت  خطابة اخلليفة بنفسه يف مكان إقامته وخطابة - 

  3.يلوا عن اخللفاء

أول خليفة دعى له : "وقد ذكر القلقشندي:  الدعاء للخليفة على املنابر-     

على منرب أمري املؤمنني علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه دعا له عبد اهللا بن عباس بالبصرة 

م انصر على احلق فتبعه الناس بعد ذلك يف الدعاء للخلفاء على املنابر يف سائر فقال الله

 وأما الدعاء على املنابر يف اخلطبة فكان الشأن أوال عند : "، يقول ابن خلدون4"االعمال

اخللفاء والية الصالة بأنفسهم فكانوا يدعون لذلك بعد الصالة على النيب صلى اهللا عليه 

حابه وأول من اختذ املنرب عمرو بن العاص ملا بىن جامعه مبصر وأول من وسلم والرضى عن أص

دعا للخليفة على املنرب ابن عباس دعا لعلي رضي اهللا عنهما يف خطبته وهو بالبصرة عامل له 

  5".عليها

                                                

 .229، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .329، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 2
 231، ص2ة، جالقلقشندي، مآثر اإلناف - 3
ــه - 4 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .231، صنفســـ
 .332، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 5
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 انفراد اخلليفة على الكتابة على واليات الوظائف كالوزارة، والقضاء -     

لك خمتصا م اىل حني انقراض اخلالفة من بغداد إال ما يوليه ومل يزل ذ: وسائر الواليات

       .1الوزراء ومن يف معناهم من صغار الواليات املفوضة اليهم

 : ومنها2:شعار الخالفة -

 اخلامت، اختذ اخللفاء خوامت يف كل خامت نقش خيصه، ألن امللوك ال يقرؤون  -     

ا اخلامت فهو من اخلطط الّسلطانّية والوظائف امللوكّية وأمّ : "، يقول ابن خلدون3كتابا غري خمتوم

واخلتم على الّرسائل والّصكوك معروف للملوك قبل اإلسالم وبعده وقد ثبت يف الّصحيحني 

أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم أراد أن يكتب إىل قيصر فقيل له إّن العجم ال يقبلون كتابا إّال 

   4."حمّمد رسول اهللا" من فّضة ونقش فيه أن يكون خمتوما فاّختذ خامتا

وهب بردة النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت كان اخلليفة يلبسها يف :  الُربدة-     

فلما  : "، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أهداها لكعب بن زهري يقول ابن أثري5املواكب

ما كنت ألوثر بثوب رسول : الفق. أن بعنا بردة رسول اهللا: كعب كان زمن معاوية أرسل إىل

فلما مات كعب اشرتاها معاوية من أوالده بعشرين ألف درهم، وهي الربدة اليت عند . اهللا أحدا

  6."اخللفاء اآلن

                                                

 .232، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .232، صنفســـ
ــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .232، صنفســـ
 .326، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 4
 .233، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 5
 .175، ص 2 ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج- 6
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، يقول 1وهو عمود كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذه بيده:  القضيب-     

 اليت هي صدقة، - عليه وسلمصلى اهللا -فهو من تركة رسول اهللا : وأما القضيب: "املاوردي

  2".وقد صار مع الربدة من شعار اخلالفة

 ثياب اخلالفة، اختصت كل خالفة بلون فاالمويون باخلضرة والعباسيون -     

  4".من أّة امللك والّسلطان هي: "، يقول ابن خلدون3السواد

للمادة مناسبة " مآثر االنافة"لقد كانت اخلطة اليت اختارها القلقشندي لكتابه 

العلمية اليت توفرت له فجاءت املعلومات منظمة ومبوبة بشكل خدم املعىن  واهلدف الذي 

  .أراده من خالل دراسة موضوع اخلالفة

  

  

  

 

                                                

 .234، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .258 األحكام السلطانية، ص- 2
 .235، ص2القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
 .329، ص1 ابن خلدون، العرب، ج- 4
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  : الرواية التاريخية عند القلقشندي في كتاب مآثر اإلنافة-1

  : أنواع الرواية التاريخية-أ

 مراحل  مادة تارخيية متنوعة متتد عرب"مآثر اإلنافة"عاجل القلقشندي يف كتابه 

اخلليفة " املعتضد باهللا"ضي اهللا عنه إىل اخلليفة ، منذ عهد أيب بكر الصديق ر متباعدةتارخيية 

: ، والدليل ما يقوله أثناء  تفصيل الكالم عن اخللفاء"العباسي احلادي عشر يف الديار املصرية

 ويبدو من خالل  ،1"إلى اآلنوهو أعز اهللا به جانب الدين قائم بأمر اخلالفة ناهض بأعبائها "

 يف أحيان   القلقشندي الدعاء هلذا اخلليفةستعمله، وال  كان معاصراً أنه " إىل اآلن"كلمة 

وسار من الديار املصرية وصحبته أمري املؤمنني : "كثرية بإدامة امللك وطول العمر مثل قوله

 يف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من شهر رجب سنة مثان عشرة أدام اهللا أيامهاملعتضد باهللا 

ئذ بيد السلطان امللك املؤيد شيخ  والبالد الشامية يومالديار املصرية: "، وقوله2"ومثان مائة

 وقد اتبع القلقشندي يف ،3"خليفة العصربعهد من أمري املؤمنني املعتضد باهللا أيب الفتح داود 

  :نواع من املصادرربع أ أعلى" مآثر اإلنافة"مجع مادة 

   : المشاهدة-أ

خاصة يف  و دة أحداث، وكان شاهد عيان عليها،حيث عايش القلقشندي ع

 وما يزيد من أمهية املشاهدة املباشرة هو اطالعه على الوثائق اإلدارية ؛"املعتضد"مرحلة اخلليفة 

                                                

 .210، ص 2القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .215، ص نفســـ
ــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .218، ص نفســـ



 يف مآثر اإلنافة ة التارخيية   كتاب                                                               الفصل الثالث

 

     182

،  1"ديوان اإلنشاء"الرمسية، من خالل املناصب اليت تقلدها يف تلك الفرتة،  فقد عمل يف 

، وناب 3مدةً " الصالح ابن العوام"، كما خدم نائب اإلسكندرية 2واملباشرة يف ديوان األحباس

أمحد بن : " وهذا ما أورده ابن حجر العسقالين،4عن قاضي القضاة الشافعي اجلالل البلقيين

علي بن أمحد، القلقشندي نزيل القاهرة، تفقه ومتهر وتعاىن األدب، وكتب يف اإلنشاء وناب يف 

ضاها  الكثري عن الفرتة اليت أمنت كتب الرتاجم ال تقدم لنا الشيءوإذا كا ،5"احلكم

القلقشندي يف ديوان اإلنشاء فإن كتاب صبح األعشى يزودنا ببعض املعلومات القيمة نستطيع 

ففي اجلزء التاسع، يذكر القلقشندي أنه كتب رسالة . من خالهلا االهتداء إىل ما نبحث عنه

 املقّر نئة بكتابة السر الشريف بالديار املصرية يف الدولة الظاهرية برقوق يف سلطنته األوىل إىل

واملعروف أن بدر الدين حممود الكلستاين توىل كتابة السّر بعد أن . البدري حممود الكلستاين

يقول  ،6م1400/ ه801شغرت بوفاة بدر الدين حممد بن فضل اهللا يف شوال سنة 

 الكلستاين الشهري بالّسراي مهنّئا له باستقراره وكتبت للمقّر البدرّي حممود: قلت: القلقشندي

  7:كتابة الّسّر الشريف بالديار املصرية يف الدولة الظاهرية يف سلطنته األوىل يف  

ـــا           وشدت للفضل بعد الوهن أركانا   رفعت للمجـــــــــــــــد مذ ولّيت بنيانــ

ــــــــــــــــه          مييس عجبا، وهنّا الّتخــــــــت إيوانا ــ   وأصبح امللك يف زهو، ومالكــ

                                                

 25س القلقشندي مؤرخاً، ص حممد عز الدين، أبو العبا- 1
ــه - 2 ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  25، صنفســـ
ــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  25، صنفســـ
ــه - 4 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  25، صنفســـ
 .178، ص 3إنباء الغمر بأبناء العمر، ج ابن حجر العسقالين،  - 5
 .9، ص1 القلقسندي صبح األعشى، ج- 6
 . القصيدة يف البحر البسيط- 7
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ـــــــر من لقياك أرداناق ــ ـــــــــــــ ــــ   دمت مصرا فأمست منك يف فره          ّز بالبشــــــ

ــا          وقــــد رمى الّصّد واإلبعاد جيحانا   1وغودر النّيل مذ وافيت مبتهجــــــــــــ

 أيب املعايل، صاحب دواوين شأ رسالة يف تقريض املقّر الفتحيويذكر أنه أن

وفتح . م1413/  هـ814شاء الشريف بالديار املصرية واملمالك اإلسالمية يف شهور سنة اإلن

/  هـ815الدين فتح اهللا هذا توىل رئاسة ديوان اإلنشاء مرتني، انتهت الثانية يف شوال سنة 

  2.م1414

أنه بعث بتهنئة بالصوم للمقّر األشريف الناصري حممد بن ويذكر أيضًا أيضا 

وحممد بن البارزي توىل كتابة السر . م1415/هـ816لسر الشريف، يف سنة ي، كاتب االبارز 

ومما كتبت به نئة بالصوم : قلت:  قال القلقشندي،3م1416/ هـ815 شوال سنة 13يف 

للمقّر األشرف الناصرّي حممد بن البارزّي كاتب السّر الشريف املؤيّدّي باملمالك اإلسالمية، يف 

  4:سنة سّت عشرة ومثامنائة

ــــه            متيس نواحي مصر تيها مع الّشام ــ ــ ــ ـــــــــ ــ   أيا كاتب الّسّر الّشريف ومن بـــ

ــــه،           ومن ناب عن وقع الّسيوف بأقالم ــ   ومن جلت اجلّلى كتائب كتبـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــد بعــــ ــ ــ ـــــــــوم والعيــــــــ ــ ــــامّن ذا الّصـ   ــــــده،           ومن بعده بالعيد والعام فالعــــــــــــــــ

ــــام   5وترقى رقّي الّشمس يف أوج سعدهـــــــــا            وتبقى بقاء الّدهر يف فيض إنعـ

  1 .م1422/ هـ823 شوال سنة 8ا حىت وفاته يف  وظل 
                                                

 .24، ص9 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 1
ـــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .10، ص نفســـ
ــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .10 ، صنفســـ
 . القصيدة يف البحر الطويل- 4
 .44، ص9 صبح االعشى، ج، القلقشندي- 5
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العمل يف ديوان اإلنشاء مما تقدم نستطيع أن نستنتج أن القلقشندي ظل قائما ب

 821 على اقل تقدير، ورمبا حىت تاريخ وفاته سنة م1415/ هـ816حىت اية سنة 

   2.، إذ ليس لدينا أي نص ينفي ذلك أو يؤيدهم1420/هـ

 نسخة من وقد نقل لنا القلقشندي ذه الصفة عدة وثائق مهمة كان من بينها

إلمام األعظم املعتضد باهللا أىب الفتح خليفة وهذه نسخة بيعة ا: "بيعة اخلليفة الذي عاصره

 املوضوع له هذا الكتاب وصدرها من إنشاء عالمة العصر وإمام أهل األدب الشيخ العصر

  3".تقى الدين بن حجة

املعتضد  ختصيص جزء كامل من هذا الكتاب للخليفة يفمهية الكتاب وتزيد أ

األول يف ذكر : قد قسم هذا اجلزء إىل فصلني، و "مآثر اإلنافة"باهللا اخلليفة  املوضوع له كتاب 

  4.نسبه، والثاين يف ذكر طرف من مناقبه وأوصافه

   : المشافهة-ب

وميثلها : وهي كل معلومات نقلت إليه مباشرة من طرف شاهد على حادثة ما

وأخربين من حضر تقليد اإلمام املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد السلطان امللك : "قوله

 سراج  فرج بن الظاهر برقوق بعد وفاة والده الظاهر أن اخلليفة حضر هو وشيخ اإلسالمالناصر

ربعة وأهل العلم وأمراء الدولة على مقعد باإلسطبالت السلطانية، الدين البلقيين والقضاة األ

وجلس اخلليفة يف صدر املكان على مقعد مفروش له، مث أتى السلطان وهو يومئذ حدث 

                                                                                                                                          

 .10، ص 9 صبح االعشى، ج،القلقشندي - 1
ــه - 2 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .10، ص 1، جنفســـ
 .316، ص 2القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 3
ــه - 4 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .375، ص نفســـ
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يديهن فسأله شيخ اإلسالم عن بلوغه احللم فأجاب بأن نعم، فخطب السن، فجلس بني 

اخلليفة خطبة، مث خاطب السلطان بتفويض االمر إليه، مث ُأَيت اخلليفة خبلعة سوداء وعمامة 

سوداء مرقومة الطرف بالبياض فألبسهما للسلطان، ولبس اخلليفة أيضا خلعة سوداء بعمامة 

 مكانه الذي كان جالسا فيه على املقعد، وُنصب للسلطان  سوداء مرقومة، مث جلس اخلليفة يف

كرسي إىل جانب املقعد الذي عليه اخلليفة فجلس عليه، وجلس، االمراء والقضاة حوله على 

  .1"قدر منازهلم

  : طرق عرض الرواية التاريخية-ب

   : عرض المادة بالتصرف فيها وصياغتها حسب ما تقتضيه الضرورة-1

وال خالف بني أهل العلم أا فرض : " أورده عن املاورديواملثال على ذلك ما

كفاية كاجلهاد وحنوه، إذا قام ا من هو أهل هلا سقط فرضها عن كافة الناس، وإن مل يقم ا 

أحد من أمث من الناس فريقان، أحدمها أهل احلل والعقد حىت خيتاروا لألمة إماماً، يقوم 

  .     2"تصب اإلمامة أحدمهابأمرهم، وبالتايل أهل اإلمام حىت ين

وال إمث وال حرج على عدا هذين الفريقني من سائر األمة يف تأخري : مث يضيف

  .3"إقامة اإلمامة

فإذا ثبت وجود اإلمامة ففرضها على الكفاية  : "ويقابله عند املاوردي قوله

وإن مل كاجلهاد وطلب العلم، فإذا قام ا من هو من أهلها سقط، ففرضها على الكفاية، 
                                                

 .244، ص 2 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 1
ــــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 31، ص1، جنفســـ
ــه - 3 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 31، ص1، جنفســـ
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أحدمها أهل االختيار حىت خيتاروا إمامًا لألمة، والثاين : يقم ا أحد خرج من الناس فريقان

وليس على من عدا هذين الفريقني من األمة يف . أهل اإلمامة حىت ينصب أحدهم لإلمامة

تأخري اإلمامة حرج وال مأمث، وإذا متيز هذان الفريقان من األمة وجب كل فريق منهما 

  .1"وط املعتربة فيهبالشر 

وهكذا تظهر املقابلة بني النصني عمد مؤرخينا على التصرف يف النسق التعبريي 

  .2املصاحب ملنقوله عن املصدر، وإن أبقى على النسق الرتتييب املصاحب له

   : النقل الحرفي لما ورد في المصادر-2

تاريخ امللوك ومثاله ما أورده منقوال عن كتاب أيب الفدا يف كتاب املنتظم يف 

قال السلطان عماد الدين صاحب محاه يف : "واألمم، يف حديثه عن الناصر لدين اهللا العباسي

يامه العراق، وتفرق أهله يف البالد، أة يف رعيته، ظاملا هلم، خرب يف كان قبيح السري : تارخيه

ويالت الفتوة، وكان يتشيع، وكان منصرف اهلمة إىل رمي البندق والطيور املناسيب، وإلباس سرا

  .3"ومنع رمي البندق إال أن ينتسب إليه فأجابه الناس إىل ذلك

وكان قبيح السرية يف رعيته، ظاملاً هلم، : "ويقابله لدى أيب الفدا قوله يف املختصر

خرب يف أيامه العراق، وتفرق أهله يف البالد، وكان يتشيع، وكان منصرف اهلمة إىل رمي 

                                                

 .122 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .122، صنفســـ
 . 31، ص1، ج القلقشندي، مآثر اإلنافة- 3
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 ويلبس سراويالت الفتوة، ومنع رمي البندق إال من ينسب إليه من البندق، والطيور املناسيب،

   .1"ينسب إليه، فأجابه الناس إىل ذلك

وعلى : "وأحيانا يشري إىل املوضوع لكنه ال ينقل النص مع ذكر السبب كقوله

ذلك كانت كتب اإلمام املتوكل على اهللا أيب عبد اهللا حممد بن اإلمام املعتضد باهللا أيب الفتح 

 بكر بن املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان وولده اإلمام املستعني باهللا يف أول واليته ومل أيب

  2".يكن فيه من املكاتبات اجلليلة ما يدون فأذكره

: وأحيانا كان ينقل الفكرة بنفس صياغتها يف األصل، فقد جاء يف مآثر اإلنافة

، وما يقابله يف األحكام السلطانية 3"وعقدها ملن يقوم واجب باإلمجاع وإن شذ عنه األصم"

، لكن 4"وعقدها ملن يقوم ا يف األمة واجب باإلمجاع وإن شذ عنهم األصم: "ما نصه

يعين حيث مل يقل بوجوب ذلك مشريا بذلك إىل : "القلقشندي يشرح هذا الرأي أكثر بقوله

لراجح يف كتب أصول أنه لو ندر املخالف مع كثرة امعني مل تنقطع حجية اإلمجاع كما هو ا

  5".الفقه

   : االستشهاد بالقرآن والسنة-جــــ

مل يقتصر استشهاد القلقشندي يف كتابه باالستشهاد بالكتاب والسنة بل تعداه 

  :إىل املوازنة بني كتب علوم القرآن وعلوم احلديث، وقد استعمل مادته كالتايل

  
                                                

 .122 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
 .274، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
ــه - 3 ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .29، صنفســـ
 .15 املاوردي، األحكام السلطانية، - 4
 .29، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
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  :  الكريم القرآن-1

  يف مواضع عديدة من كتابه، وتعدى ذلك استشهد القلقشندي بالقرآن الكرمي

  .  ىل العودة إىل كتب التفسري وموازنة خمتلف اآلراء واألفكارإ

 يستند إىل ثالثة آيات قرآنية، مث يعرض رأي املفسرين يف فعند تعريفه للخالفة

اىل أن اخلالفة تكون عن اهللا تعاىل فيقال يف اخلليفة خليفة اهللا لقيامه حبقوقه تع: "ذلك بقوله

وامتنع مجهور  ،�1األرض وهو الذي جعلكم خالئف�يف خلقه احتجاجا بقوله تعاىل 

نسبوا قائله إىل التجوز حمتجني بأنه إمنا يستخلف من يغيب أو ميوت وذكر الفقهاء من ذلك، 

 وقال ينبغي أن ال يقال للقائم بأمر ، رمحه اهللا يف كتابه األذكار حنوهن النوويالشيخ حمي الدي

 ويؤيد ذلك ما حكي أنه قيل أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه يا خليفة ،ني خليفة اهللاملسلم

 وأجاز البغوى ذلك .اهللا فقال لست خبليفة اهللا ولكين خليفة رسول اهللا صلى اهللا عنه وسلم

إين جاعل يف �يف حق آدم وداود عليهما السالم دون غريمها حمتجا بقوله تعاىل يف حق آدم 

 قال وال ،�3يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض� وبقوله يف حق داود ،�2األرض خليفة

يسمى أحد خليفة اهللا بعدمها وأجاز الزخمشري يف تفسريه ذلك يف سائر األنبياء عليهم 

  4.السالم

  

  

                                                

 .165 اآلية  سورة االنعام،- 1
 .30 البقرة، اآلية - 2
 .26 سورة ص، اآلية - 3
 .16، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 4
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  : السنة-2

أما فيما خيص االستشهاد بالسنة النبوية فقد استعمل القلقشندي نفس الطريقة 

، فكان كل مرة يستشهد بأحاديث نبوية من الصحاح أو من لقرآن الكرمياليت استعملها مع ا

 مث عرض رأيًا آخر  وحدث تارخيي،ودعمه حبديث فقد طرح رأيًا شرعيا باقي كتب احلديث،

ففي الصحيحني من رواية ابن عمر رضى اهللا عنهما أن رسول : "كقوله. ودعمه حبديث آخر

 وقد احتج ، هذا األمر يف قريش ما بقى منهم اثنان ال يزال:اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الصديق رضى اهللا عنه على األنصار يوم السقيفة حني اجتمعوا على سعد بن عبادة وقالوا منا 

أمري ومنكم أمري بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم األئمة من قريش فرجعوا إليه يف ذلك وأذعنوا 

عتبار هذا الشرط مع ورود النص به مث قال وال عربة لقوله وقد ادعى املاوردى اإلمجاع على ا

بضرار حني شذ فجوزها يف مجيع الناس قال الرافعي من أئمة أصحابنا الشافعية فإن مل يوجد 

قرشى مستجمع للشروط فكناىن فإن مل يوجد كناىن فرجل من ولد إمساعيل عليه السالم فإن 

وى أنه يوىل رجل من العجم وىف التتمة مل يكن فيهم رجل مستجمع للشرائط ففي ذيب البغ

للمتوىل أنه يوىل جرمهي قلت وجرهم أصل العرب املسعربة الذين هم ولد إمساعيل عليه 

  1".السالم

وقد كان اعتماد القلقشندي على صحيح البخاري كثريًا  بغرض تقوية رأيه  

بعينه ودعوته للتشاور كقوله يف احلديث عن عدم ترك اخلليفة املتويف لوصية والية العهد لرجل 

واألصل يف ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه من رواية عمرو بن ميمون : "يف اختيار اخلليفة

األودى أنه ملا طعن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه قيل له أوص يا أمري املؤمنني 

                                                

 .39، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 1
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سول اهللا صلى اله استخلف قال ما أرى أحدا أحق ذا األمر من هؤالء الرهط الذين توىف ر 

    1".عليه وسلم وهو عنهم راض فعد عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن

 أكثر من ري يف االستدالل على استخالف إىل صحيح البخاويعود من جديد

ثبت يف صحيح البخارى من رواية ابن عمر رضى اهللا : "شخص على الرتتيب حيث قال

 عليه وسلم أمر على جيش مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا

فجعفر بن أيب طالب فإن قتل فعبد اهللا بن رواحة ويف رواية فإن قتل فلريتض املسلمون رجال 

فتقدم زيد فقتل فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل فأخذ الرايه اهللا بن رواحة وتقدم فقتل فاختار 

قد أردف برأي املاوردي يف هذا اال ليبني القياس بني و . 2املسلمون بعده خالد بن الوليد

وإذا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف اإلمارة جاز مثله : " مارة احلرب واخلالفة قائالً إ

ويبدو أن القلقشندي مل ينقل حرفيا ما رأي املاوردي بل عاد إىل صحيح .  3"يف اخلالفة

  .ليل أن املاوردي مل يذكر صحيح البخاريالبخاري من أجل التحقق من احلديث بد

وكان لصحيح مسلم أيضا حظ من االستشهاد ففي حديثه عن ظهور خليفتني 

وما يرتتب على ذلك احتج مبا رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه أن 

   4.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما

 يف الكثري من املواضع، د اعتمد القلقشندي على عدة كتب للحديث والسنةوق

  :وكان أمهها

                                                

ـــه - 1 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .52، صنفســـ
 .55، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 2
 .55، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج؛ 36 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 3
 .45، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 4
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  1.ابن إسحاق في سيرتههذا ما ذكره : كتاب السرية البن اسحاق -

ورمسه على ما ذكره املقر الشهايب بن : كتاب التعريف يف املصطلح الشريف -

أدام اهللا أيام الديوان العزير املولوي  أن يقال كتابه التعريف بالمصطلح الشريففضل اهللا يف 

  .2السيدي اإلمامي الفالين

 أنه كتابه التعريففقد ذكر املقر الشهايب بن فضل اهللا يف : " ويف موضع آخر

  3."يكتب إىل ويل العهد باخلالفة ما صورته

ومنها الربدة وهي بردة النيب صلى اهللا عليه ": كتاب النهاية يف غريب احلديث -

في غريب  كان اخلليفة يلبسها يف املواكب قال أبو السعادات بن األثري يف ايته وسلم اليت

  .4" وهي مشلة خمططة وقيل كساء أسودالحديث

 أن أوله اعلم أن القضاء فريضة مسند البزارووقع يف : مسند البزاركتاب  -

  5.مع تغيري بعض األلفاظ وتقدمي بعض وتأخري بعض حمكمة

وذكر الشيخ حمي الدين النووى رمحه اهللا يف كتابه ": يكتاب األذكار النوو -

  .6" حنوه وقال ينبغي أن ال يقال للقائم بأمر املسلمني خليفة اهللاألذكار

 واألدب أن خياطب أهل الفضل األذكاروقد قال النووى يف ": ويف موضع آخر

  .1"ومن قارم بالكنية وكذلك إن كتب إىل أحد منهم رسالة أو روى عنه رواية

                                                

 .376، ص1القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 1
ـــــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .322، صنفســـ
ــــه - 3 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .332، صنفســـ
ــــ - 4 ــ ــــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــهنفســ ــ  .233، ص2،جـــــ
ـــــــه - 5 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .182، صنفســـ
ــــه - 6 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .15، صنفســـ
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  :منهج النقل من المصادر في كتاب مآثر اإلنافة – 2

 املواضيع اليت اعتمد القلقشندي على أهم الكتب اليت سبقته يف التطرق إىل

د كان وق. تارخيية ةفقهي  هذه املادةسواء كانتضمنها كتابه مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة 

، وحنن يف هذا املقام، نقارن املادة التارخيية  االصلية متنوعا وخادما هلذه املادةتعامله مع املادة

إىل " مآثر اإلنافة" ونصنف املصادر كتاب  الصادريفاليت وردت يف كتاب مآثر اإلنافة وأصلها 

  :صنفني

  : النقل من مختلف مصادر الكتاب-أ

  : للماوردياألحكام السلطانيةكتاب  -1

 فأكثر قال املاوردي فلو مجع شروط اإلمامة اثنان :جاء يف مآثر اإلنافة -1

  2.استحب ألهل احلل والعقد أن يعقدوها ألسنهما

فلو تكافأ يف شروط اإلمامة اثنان قدم هلا  :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

  3.اختيارا أسنهما

  . نالحظ يف نص القلقشندي الصياغة الشخصية لفكرة مع ذكر مصدرها

  4 .جازفإن عقودها لآلخر  :جاء يف مآثر اإلنافة -2

وإن مل تكن زيادة السن مع كمال البلوغ  :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

  5.شرطا، فإن بويع أصغرمها سنا جاز
                                                                                                                                          

 .18، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .41، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 3
 .41، ص1اإلنافة، ج القلقشندي، مآثر - 4
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 5
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الصياغة يف احلالة الثانية خمتلفة والفكرة واحدة واشتملت على حكم فقهي جبواز 

  .اسنادها إىل األقل سنا

خر أشجع روعي يف مها أعلم واآلفإن كان أحد :جاء يف مآثر اإلنافة -3

  1 .ختيار ما يوجبه حكم الوقتاال

ولو كان أحدمها أعلم واآلخر أشجع روعي  :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

  2.يف االختيار ما يوجبه حكم الوقت

  :ويالحظ يف هذه احلالة النقل احلريف من املصدر

ور البغاة فإن دعت احلاجة إىل رعاية الشجاعة كظه :جاء يف مآثر اإلنافة -4

  3.وأهل الفساد كان األشجع أحق

فإن كانت احلاجة إىل فضل الشجاعة أدعى  :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

  4.النتشار الثغور وظهور البغاة كان األشجع أحق

وإن دعت إىل زيادة العلم كسكون الفنت وظهور  :جاء يف مآثر اإلنافة -5

  5.البدع كان األعلم أحق

وإن كانت احلاجة إىل فضل العلم أدعى  :يف األحكام السلطانيةما يقابله  -

  6.لسكون الدمهاء وظهور أهل البدع كان األعلم أحق

                                                

 .41، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .41، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
 .41، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .26دي، األحكام السلطانية، ص املاور - 6
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ويف النقطتني الرابعة واخلامسة يتبىن القلقشندي فكرة املاوردي يف حديثه عن 

  .تقدمي الشجاعة والعقل وما يدعو على ذلك من ظروف خمتلفة

  1.مامةزع اثنان مستجمعان لألهلية يف اإلو تناول :جاء يف مآثر اإلنافة -6

فإن وقف االختيار على واحد من اثنني  :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

  2. مع تكافؤ أحواهلمافتنازعاها

فقد ذهب بعض العلماء إىل أن ذلك يقدح فيهما  :جاء يف مآثر اإلنافة -7

هور أن ذلك ال يقدح ألن طلب اخلالفة مجيعا حىت يعدل عنهما إىل غريمها والذي عليه اجلم

ليس مكروها وهل يقرع بينهما عند التساوي أو يقدم أهل احلل والعقد من شاءوا منهما فيه 

   3.خالف

إن التنازع فيها ال : فقد قال بعض الفقهاء :ما يقابله يف األحكام السلطانية -

أهل الشورى، فما رد عنها وليس طلب اإلمامة مكروها، فقد تنازع فيها . يكون قدحا مانعا

  4.طالب، وال منع منها راغب

كر ويف اية االستشهاد يبدأ االختالف اجلوهري يف الظهور، فالقلقشندي يذ 

 يف القضية، أحدمها أن تنزع منهما االثنان وتسند آلخر، أما الرأي الثاين فمفاده ان رأيني

 املاوردي فال يقدم رأيا ائيا يف كيفية القضية حتال على أهل احلل والعقد ليختاروا أحدمها، أما

  .التصرف

                                                

 .42، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 2
 .42، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 4
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: ستشهاد بينما يكمل املاوردي التفصيل يف القضية بقولهوينهي القلقشندي اال

يقرع بينهما : واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحواهلما، فقالت طائفة

من يار يف بيعة أيهما شاءوا ار باخلبل يكون أهل االختي: وقال آخرون، ويقدم من قرع منهما

غري قرعة، فلو تعني ألهل االختيار واحد هو أفضل اجلماعة فبايعوه على اإلمامة، وحدث 

بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة األول، ومل جيز العدول عنه إىل من هو أفضل 

  1.منه

ي، لكن ويف الفقرة األخرية يستدرك املاوردي ما تقدم إىل ذكره القلقشند

  . بتفصيل أكرب

ويبدو أن القلقشندي تدرج يف استعماله للمادة املنقولة من كتاب األحكام 

  :السلطانية على ثالث مراحل

  .الصياغة الشخصية مع ذكر املصدر: املرحلة األوىل

  .التزام النقل احلريف من املصدر: املرحلة الثانية

ة عن املصدر رغم أن ابراز الرأي الشخصي بصيغة خمتلف:  الثالثحلةر امل

  .  املضمون واحد

  : البن عبد ربهالعقد الفريدكتاب  -2

 وطريقته يف نقل املادة العلمية، ويف هذه املناسبة نقارن بني أسلوب القلقشندي

ونستعمل لذلك كتاب اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أليب موسى األشعري حني واله 

   :القضاء

                                                

 .26 املاوردي، األحكام السلطانية، ص- 1
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 فافهم إذا أدىل إليك، وانفذ إذا تبني لك، فإنه ال : جاء يف مآثر اإلنافة-1

  1.ينفع، تكلم حبق ال نفاذ له

  2.فافهم إذا أدىل إليك اخلصم::  ما يقابله يف العقد الفريد-

  .املعىن واحد لكن الصياغة زيد فيها دون إخالل باملعىن

  3 .آس بني الناس يف وجهك وعدلك وجملسك:  جاء يف مآثر اإلنافة-2

    4.آس بني الناس يف جملسك ووجهك: بله يف العقد الفريد ما يقا-

  .نفس املعىن تقريبا مع اللفظ املتقارب

حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من :  جاء يف مآثر اإلنافة-3

   5 .عونك

حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال خياف ضعيف :  ما يقابله يف العقد الفريد-

  6.من جورك

وال ييأس ضعيف من : "ة الرتكيب خمتلف لكن املعىن واحديف اية اجلمل

  .8"وال خياف ضعيف من جورك"، 7"عونك

  1 .البينة على من اّدعى واليمني على من أنكر:  جاء يف مآثر اإلنافة-4
                                                

 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .79، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 2
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .79، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 4
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .79، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 6
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
 .79، ص1لعقد الفريد، ج ابن عبد ريه، ا- 8
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  2.البينة على من ادعى واليمني على من أنكر:   ما يقابله يف العقد الفريد-

  .العبارتان متطابقتان

والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحّل حراما أو : ثر اإلنافة جاء يف مآ-5

  3 .حّرم حالال

والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما :  ما يقابله يف العقد الفريد-

   4.أو حرم حالال

  .العبارتان متطابقتان

ال مينعك قضاء قضيته باألمس فراجعت فيه اليوم :  جاء يف مآثر اإلنافة-6

  5 .، أن ترجع إىل احلقعقلك

مث راجعت فيه . وال مينعك قضاء قضيته باألمس:  ما يقابله يف العقد الفريد-

  6.نفسك، أن ترجع عنه مث راجعت فيه نفسك، أن ترجع عنه

  .العبارتان متطابقتان

ومراجعة احلق خري من التمادي يف فإن احلق قدمي :  جاء يف مآثر اإلنافة-7

  7 .الباطل

                                                                                                                                          

 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .79، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 2
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 4
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 6
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 7
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والرجوع إليه خري من التمادي على فإن احلق قدمي : يف العقد الفريد ما يقابله -

  1 .الباطل

  .العبارتان متطابقتان

الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب :  جاء يف مآثر اإلنافة-8

   2 .وال سنة

الفهم الفهم فيما يتلجلج يف صدرك مما مل يبلغك :  ما يقابله يف العقد الفريد-

  3.اب اهللا وال سنة نبيه صّلى اهللا عليه وسّلمبه كت

  . عبد ربهع إضافة الصالة على النيب عند ابناجلملتان متطابقتان م

مث أعرف األشياء واألمثال وقس األمور عند ذلك :  جاء يف مآثر اإلنافة-9

    4 .بنظائرها، واعتمد إىل أقرا إىل اهللا وأشبهها باحلق

واعرف األمثال واألشياء وقس األمور عند ذلك : د ما يقابله يف العقد الفري-

     5.مث ِاعمد إىل أحبها عند اهللا ورسوله وأشبهها باحلق

  .تطابق كامل يف املعىن واللفظ

واجعل ملن ادعى حقًا غائبًا أو بينة أمدًا ينتهي :  جاء يف مآثر اإلنافة-10

  6.إليه

                                                

 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 1
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 3
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 5
 .182، ص3آثر اإلنافة، ج القلقشندي، م- 6
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فإن أحضر بيّنته نتهي إليه، واجعل للمدعي أمداً ي:  ما يقابله يف العقد الفريد-

  1.أخذت له حبقه

يف عبارة ابن عبد ربه يوضح النتيجة املرتتبة على األمد املمنوح للمدعي، أما يف 

  .عبارة القلقشندي فتفهم من ثنايا الكالم

وإال استحللت القضية عليه، فإنه انفى للشك :  جاء يف مآثر اإلنافة-11

   2.وأجلى للعمى

وإال وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى : قد الفريد ما يقابله يف الع-

  3.وأبلغ يف العذر

  . كال العبارتان متطابقتان يف املعىن ومع اختالف طفيف يف اللفظ

املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا حدا : آثر اإلنافة جاء يف م-12

  4.أو جمربا عليه شهادة زور

ملسلمون عدول بعضهم على بعض، إال جملودا وا:  ما يقابله يف العقد الفريد-

  5.يف حّد، أو جمرّبا عليه شهادة زور

  .تطابق يف املعىن واللفظ

ظنيناً يف والء أو نسب، فإن اهللا يتوىل السرائر وبدراً :  جاء يف مآثر اإلنافة-13

  1.بالبينات واالميان
                                                

 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 1
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 3
 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 5
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سب، فإن اهللا عز أو ظنينًا يف والء أو قرابة أو ن:  ما يقابله يف العقد الفريد-

  2. واإلميانوجل يتوىل السرائر، ودرأ عنكم بالبينات

  .تطابق يف املعىن واللفظ

إياك والقلق والضجر والتأذي باخلصوم والتنكر عند :  جاء يف مآثر اإلنافة-14

اخلصومات فإن احلق يف مواطن احلق يعظم اهللا به األجر وحيسن عليه الذخر واجلزاء فمن 

   3.على نفسه كفاه اهللا ما بينه وبني الناسصحت نيته وأقبل 

مث إياك والتأذي بالناس والتنكر للخصوم يف :  ما يقابله يف العقد الفريد-   

مواطن احلقوق اليت يوجب اهللا عز وجل ا األجر وحيسن ا الذخر، فإنه من ختلص نيته فيما 

     4. ومن تزينبينه وبني اهللا ولو على نفسه يكفيه اهللا ما بينه وبني الناس

اختالف ملحوظ يف العبارتني لكن هذا االختالف مل يؤثر يف املعىن فالفكرة 

  .العامة للعبارة واضحة

ومن ختلق للناس مبا يعلم اهللا أنه ليس من نفسه :  جاء يف مآثر اإلنافة-15

  5 .شانه اهللا فما ظنك بثواب اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم

ومن تزّين للناس مبا يعلم اهللا خالفه منه هتك :  يف العقد الفريد ما يقابله-   

  6.اهللا سرته

                                                                                                                                          

 .182، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 2
 .183، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 4
 .183، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .80، ص1 ابن عبد ريه، العقد الفريد، ج- 6
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 شانه اهللا فما : "إختالف يف نتيجة ابداء ما خيفي االنسان، فالقلقشندي قال

 : "، أما عبد ربه فيختصر أكثر بقوله1"ظنك بثواب اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته والسالم

  2".هتك اهللا سرته

تشابه الكبري بني ما نقله القلقشندي يف وما جاء يف كتاب العقد ويالحظ ال

  . الفريد، والسبب يف ذلك أن األمر يتعلق بكتاب رمسي بعثه اخلليفة على من واله القضاء

  : البي الفداالمختصر في تاريخ البشركتاب  -4

أليب " املختصر يف تاريخ البشر"ويف النص الذي نقله القلقشندي من كتاب 

الرابع والثالثون من خلفاء بين العباس بالعراق وهو  اخلليفة  يتحدث عنا صاحب محاةالفد

  . اإلمام أبو العباس أمحد الناصر لدين اهللا بن املستضيء باهللا

  3.كان قبيح السرية يف رعيته ظاملا هلم:  جاء يف مآثر اإلنافة-1

  4. رعيته، ظاملاً هلموكان قبيح السرية يف:  ما يقابله يف املختصر يف تاريخ البشر-

  .التطابق والتشابه يف اللفظ واملعىن

  5 .خرب يف أيامه العراق وتغرب أهله يف البالد:  جاء يف مآثر اإلنافة-2

خرب يف أيامه العراق، تفرق أهله يف :  ما يقابله يف املختصر يف تاريخ البشر-

   6.البالد

                                                

 .183، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .80، ص1، العقد الفريد، ج ابن عبد ريه- 2
 .56، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .136، ص3 أبو الفدا، املختصر يف أخبار البشر، ج- 4
 .56، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .136، ص3 أبو الفدا، املختصر يف أخبار البشر، ج- 6
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  .التطابق يف اللفظ واملعىن

  1 .وكان يتشيع:  جاء يف مآثر اإلنافة-3

  2.وكان يتشيع:  ما يقابله يف املختصر يف تاريخ البشر-

  .تطابق يف اللفظ واملعىن

وكان منصرف اهلمة إىل رمي البندق والطيور املناسيب :  جاء يف مآثر اإلنافة-4

وإلباس سراويالت الفتوة ومنع رمي البندق إال أن ينسب إليه فأجابه الناس إىل ذلك إال 

  3.إنه هرب من بغداد ومل جيب إىل ذلكشخص واحد ف

وكان منصرف اهلمة إىل رمي البندق :  ما يقابله يف املختصر يف تاريخ البشر-

والطيور املناسيب، ويلبس سراويالت الفتوة، ومنع رمي البندق إال من ينسب إليه، فأجابه 

  4. الشامالناس إىل ذلك إال إنساناً واحداً يقال له ابن السفت وهرب من بغداد إىل

تطابق يف املعىن غري أن أيب فصل وذكر اسم الشخص املعين باحلادثة غري أن 

  . القلقشندي ذكر الواقعة دون االسم

    5.وكان من أمره أنه عمي يف آخر عمره:  جاء يف مآثر اإلنافة-5

وقد نسب اإلمام الناصر أنه هو الذي   : ما يقابله يف املختصر يف تاريخ البشر-

  6. وأطمعهم يف البالدكاتب الترت

                                                

 .56، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .136، ص3تصر يف أخبار البشر، ج أبو الفدا، املخ- 2
 .56، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .136، ص3 أبو الفدا، املختصر يف أخبار البشر، ج- 4
 .56، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 5
 .136، ص3 أبو الفدا، املختصر يف أخبار البشر، ج- 6
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 للمصادر اليت اعتمدها القلقشندي يف املذكورة سابقاً  النماذج لويتضح من خال

مآثر اإلنافة أن القلقشندي ال يعدو أن مادة أولية يعتمد عليها يف دراسة وتوثيق ما يريد أن 

التصرف فيها يصل إليه، وعدم التزامه بطابقة املادة املنقولة كما هي يف املصدر واعتماده على 

  . حىت وإن ذكر مصدرها

  : النقل من مؤلفات القلقشندي السابقة-ب    

  :   في صناعة اإلنشاصبح األعشى -

صبح "أراد القلقشندي من خالل تأليفه لــ:  اهلدف من تأليف كل كتاب-

أن يكون مدونة تعني كتاب االنشاء على صنعته املنوطة به، فجعل منه موسوعة " األعشى

، ومن خالل عنوان الكتاب نفهم أنه 1لى العديد من فروع املعرفة املتداولة يف عصرهاحتوت ع

، الذي يزاول وظيفة حمددة، وهي "كاتب اإلنشاء"وهو موجه إىل عينة خاصة من الناس 

؛ وهو يريد أن يزّوده جبميع مستلزمات قيامه ممته الديوانية على " كتابة اإلنشاء"وظيفة 

كوظيفة يف " كتابة اإلنشاء"ّم األساسي لدى القلقشندي يف كتابه هو إذن فاهل. أكمل وجه

كموهبة أو مقدرة تتوفر لدى األديب أو أي " صناعة اإلنشاء"الدواوين السلطانية، وليس 

؛ فالكتابة هنا ال تعين التأليف باملطلق وامتالك أدواته، حىت " الديوان"شخص آخر خارج 

، وإمنا إضافتها إىل اإلنشاء هي متاما كإضافة "ناعةص"يصح لدينا استبدال لفظها بلفظ 

  2".ديوان اإلنشاء: "يف قولنا" اإلنشاء"إىل " الديوان"

صبح "بعد تأليفه لكتاب " مآثر اإلنافة"وقد كان تأليف القلقشندي لكتابه 

وكان من الطبيعي أن يعتمد عليه يف الكثري من املواضيع، وحييل عليه يف مواضع " األعشى
                                                

 .134ؤرخاً، صحممد كمال الدين عز الدين، أبو العباس القلقشندي م - 1
 . 11، ص1 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 2
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ويوجد الكثري من التقاطعات يف موضوعات الكتايب، وتعترب نصوص اإلتفاقيات ووالية . أخرى

العهد واملراسالت الدبلوماسية بعض األمور اليت إحتاج القلقشندي أن يعود إليها ويعيد 

  .مآثر اإلنافة بعد أن استعملها يف صبح األعشى"استعماهلا يف 

" مآثر اإلنافة"مرات يف كتابه ثالث " صبح األعشى"وقد ذكر القلقشدي كتابه 

  :أربه مرات، وقد جاءت كالتايل

ودمشق بيد القرامطة من حني اقتلعوها من نواب هارون إىل : " احلالة األوىل-1

أن قتل يف سنة ثالث وتسعني ومائتني، فوليها عن املكتفى شيبان بن أمحد بن طولون يف سنة 

ن سليمان الواثقى الكاتب فاستوىل على مصر اثنتني وتسعني ومائتني مث بعث املكتفى حممد ب

وانتزعها من بىن طولون وخرب منازهلم وأزال ملكهم عنها وكتب املكتفى كتابا بالفتح إىل 

 وبقيت بيد صبح األعشى في كتابه اإلنشاسائر األقطار قد ذكرته برمته على طوله يف كتاىب 

 بن حممد النوشرى يف سنة مخس حممد بن سليمان الكاتب إىل أن وىل عليها املكتفى عيسى

وتسعني ومائتني مث تغلب عليها حممد بن علي مث عاد إليها النوشرى وكان قد تغلب على 

دمشق القرامطة على ما تقدم ذكره فانتزعها منهم يف سنة إحدى وتسعني ومائتني وأقام عليها 

   1".وعلى حلب أمحد بن كيغلغ أمريا فبقى فيها إىل ما بعد خالفة املكتفى

 قلت وقد عاب الوزير ضياء الدين بن األثري هذا التقليد يف  : " احلالة الثالثة-2

صبح األعشى في  كتابه املثل السائر وغض منه وعارضه بتقليد أنشأه وقد ذكرته يف كتاب 

  2". التساعه وبسط القول فيهكتابة اإلنشا

                                                

 .272، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .98، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
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ربت عن ذكره إىل آخر ما أتى به منه وهو عهد طويل جدا ض:  احلالة الثالثة-3

 وعلى ذلك كانت عهود صبح األعشى في كتابة اإلنشاإلطالته وقد ذكرته جبملته يف كتايب 

  1.الوزراء من خلفاء بين العباس يف العراق

 وعلى حنو من ذلك كتب إليه صلى اهللا عليه وسلم : " احلالة الرابعة-4

ن عبد احلكم وقد النجاشي ملك احلبشة واملقوقس صاحب مصر أيضا يف رواية ذكرها اب

  2".صبح األعشى في كتابة اإلنشاذكرت كتابيهما يف 

ومن الطبيعي أن تتداخل ماديت الكتابني مع تداخل مواضيعهما، رغم أن كتاب 

  . من حيث الغىن والوفرة" صبح االعشى"ال يقارن مع مادة كتاب " مآثر اإلنافة"

فهي  " صبح األعشى"ن اليت انتقاها القلقشندي م" مآثر اإلنافة"أما موضوعات 

  : كثرية وميكن أن نشري يف هذا املقام إىل جمموعة من النصوص

يف الفصل الثاين من الباب الثاين يف مقرات اخللفاء وما " مآثر اإلنافة" ففي -

انطوت عليه اخلالفة من املمالك وبيان ترتيب اخلالفة وشعارها وكيفية تقليد اخلليفة مللوك 

د كبرياً على ما جاء يف صبح األعشى ويف الباب الثاين من املقالة الثانية ، كان االعتما3السلطنة

  .4يف ذكر اخلالفة ومن وليها من اخللفاء، ومقرّام يف القدمي واحلديث

 بشكل  5 وعند احلديث عن البيعات اعتمد القلقشندي على صبح األعشى-

  .  1"مآثر اإلنافة"كبري يف مجع مادة كتاب 
                                                

 .183، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــه - 2 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .279، صنفســـ
ــــ - 3 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــهنفســـ ـ ــ ـــ ــ ــــــ  .221، صـ
 .263، ص3 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 4
ــه - 5 ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .  362، 281، 9، جنفســـ
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لرابع من مآثر اإلنافة فقد حتدث القلقشندي فيما كان يكتب  أما يف الباب ا-

عن اخللفاء من واليات ملوك األقاليم وأمرائها وواليات الوزراء والقضاة والوالية على الصلوات 

، 2ونقابة ذوي األنساب وغري ذلك من سائر الواليات الدينية والديوانية وما يكتب عنهم اآلن

يف الواليات الصادرة عن "ن القلقشندي الباب الرابع ب فقد عنو " صبح األعشى"أما يف 

  3".اخللفاء ألرباب املناصب من أصحاب السيوف واألقالم

فخصصه ملن كان يكتب عن اخللفاء " مآثر اإلنافة" أما الباب اخلامس من -

، أما ما يقابله يف صبح 4من اإلقطاعات وحتويل السنني وإلزام أهل الذمة الشرائط الالزمة هلم

    5.األعشى يف صورة ما يكتب يف حتويل السنني

 وعند احلديث عن الكتب الصادرة عن اخللفاء ووالة العهد باخلالفة والكتب -

، انتقى مادته من صبح االعشى أيضاً، 6الصادرة إىل اخللفاء ووالة العهد من امللوك وحنوهم

    8.، وتتمته يف الد السابع7وجند ذلك واضحا يف أصول املكاتبات

وإذا كان القلقشندي قد توسع يف نقل مادته العلمية لكتابه صبح االعشى إىل  

فقد وردت بعض املوضوعات كتابه مآثر اإلنافة فنجد بأنه يف مراحل أخرى حيدث العكس، 

يف صبح األعشى مقتضبة وغري مستوفاة العناصر، بينما أتت يف مآثر اإلنافة مبسوطة 
                                                                                                                                          

 .221 القلقشندي، مآثر اإلنافة، - 1
 .1، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .195، ص10 القلقشندي، صبح االعشى، ج- 3
  .210، ص3، مآثر اإلنافة، جالقلقشندي - 4
 .67، ص13 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 5
 .236، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 6
 .263، ص6 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 7
ــه  - 8 ــــــــ ــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  .3، ص7، جنفسـ
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اب األول، فكان جل اعتماد القلقشندي فيها على األحكام ومسهبة، خاصة يف املقدمة والب

  .1السلطانية

وقد جاءت مادة الفصل الثالث من مآثر اإلنافة من الباب الثاين الذي حتدث 

فيه القلقشندي عن املشاهري ممن ادعى اخلالفة يف بعض األقاليم، والتدليل على بطالن شبهة 

لة من األوائل املنسوبة إىل اخللفاء، وامللح دعاويهم، والباب السابع وقد أحصيت فيه مج

واألعاجيب املتعلقة م، ال غىن ألي منهما عن اآلخر فيها، حيث انفرد صبح األعشى يف 

أوهلما بالتوسعة يف الرتمجات قياسًا مبا جاء يف مآثر اإلنافة، بينما انفرد مآثر اإلنافة بالتأريخ 

اطمية يف املغرب ومصر، واحلفصية يف املغرب، مع ، والف)يف األندلس(األموية : لنشأة الدول

التدليل على بطالن دعوى القائمني باخلالفة، ويف ثانيهما توسعة يف ذكر األوائل وامللح 

واألعاجيب تتضمنها مادة صبح األعشى، لعدم اقتصارها على اخللفاء وحدهم، على حني 

هم، على حني تأيت التوسعة يف مآثر تأيت التوسعة يف مآثر اإلنافة فيما نسب إىل اخللفاء وحد

  2.اإلنافة فيما نسب إىل اخللفاء إمهاالً لغريهم، مما جيعل كالً منهما متمماَ لآلخر يف موضوعه

، ممتدحًا وداعيًا له، "املعتضد باهللا داود"أما اخلامتة، فقد ترجم فيها خلليفة وقته 

  3".افةمآثر اإلن"فهي من املوضوعات اليت تنفرد ا مؤرخنا يف 

قد تعيننا على التعرف عن بعض " مآثر اإلنافة"فضًال عن ذلك فإن مادة كتاب 

بنقل القلقشندي " مآثر اإلنافة"املصادر املسكوت عنها يف صبح االعشى، ومنها التصريح يف 

 للعادل أيب بكر بن -يف بغداد–لنسخة العهد الصادرة عن ديوان اخلالفة " تاريخ البوري"عن 

                                                

   .135 حممد عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص- 1
ـــــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .  135، صنفســـ
ــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .  135، صنفســـ
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، 1، دون إفصاح عن مصدره فيها"صبح األعشى"أُثبتت صيغة هذا العهد يف أيوب، بينما 

وهذه نسخة العهد املكتوب به من ديوان اخلالفة ببغداد على : "حيث جاء يف صبح االعشى

" يوسف بن أيوب" للعادل أيب بكر بن أيّوب أخي السلطان صالح الدين هذه الطريقة،

 احلمد هللا الذي اطمأنت : " أما يف مآثر اإلنافة،2"احلمد هللا الذي اطمأنت القلوب بذكره

القلوب بذكره ووجب على اخلالئق جزيل محده وشكره ووسعت كل شيء رمحته وظهرت يف  

   3."...كل أمر حكمته ودل على وحدانيته

وأهم شيء ميكن استنتاجه من خالل املقارنة بني أهم كتابني للقلقشندي، هو 

  .تحكم يف التوسيع واالقتضاب بني املصدرينالتكامل بني مادة الكتابني، وال

  : في معرفة أنساب العرب نهاية األرب-  

يذكر القلقشندي كتابه اية األرب يف كتابه مآثر اإلنافة مرة واحدة فقط، 

 قلت وجرهم أصل العرب املسعربة الذين هم : "عندما حتدث عن نسب قبيلة جرهم األوىل

ن نزلوا على إمساعيل وأمه مبكة حني أنزهلما ا اخلليل عليه ولد إمساعيل عليه السالم وهم الذي

السالم فنشأ إمساعيل بينهم وتعلم لغتهم وتزوج منهم وهم بنو جرهم بن قحطان بن عابر بن 

شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم وقد أوضحت الكالم على ذلك مبسوطا يف  

    4".كتايب اية األرب يف معرفة قبائل العرب

                                                

 .  136عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، صمد  حم- 1
 .102، ص10 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 2
 .100، ص3 القلقشندي مآثر اإلنافة، ج- 3
ـــهنفس - 4 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .39، صـــ
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لكن ذكره لكتابه يف األنساب مرة واحدة فقط كما أسلفنا مل مينع من استعمال 

مادته يف كثري من املواضع وهذا ما يبينه تشابه ماديت الكتابني، إْذ استعمل القلقشندي 

  .األنساب يف كثري من املادة يف هذا اال

اية "و" ةمآثر اإلناف"يب ومن بني ما تكرر استعماله من األنساب بني كتا

وممن ينسب اىل عمر " :فريقية، فقد جاء يف اية األرب، نسب احلفصيني حكام أ"األرب

، 1"أيضًا احلفصيون ملوك املوحدين بافريقية من بالد املغرب القائمني مبدينة تونس اىل اآلن

واحلفصيون يقولون إن جدهم أبو حفص املذكور هو أبو حفص عمر بن : "وجاء يف املآثر

بن حممد بن وانود بن على بن أمحد بن والل بن إدريس بن خالد بن اليسع ابن إلياس حيىي 

بن عمر بن وافتف بن حممد بن حنية بن كعب بن حممد بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن 

   2".اخلطاب

نفس الرواية اليت تتعلق " اية األرب"و" مآثر اإلنافة"ونقل القلقشندي يف كتابيه 

 رفاعة مع الليث بن سعد وذلك يف معرض حديثه عن بلدته قلقشندة والعلماء بعبد املالك بن

  .املنحدرين منها

عبد امللك بن   فهدمهاكان لليث دار ببلدتنا قلقشندة: "جاء يف مآثر اإلنافة

رفاعة هذا عنادا له فعمرها الليث فهدمها عبد امللك فعمرها فهدمها فلما كان يف الثالثة بينما 

ض ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األر ذا اتف يهتف به قم يا ليث ئم االليث نا

                                                

 .153 القلقشندي، اية األرب، ص- 1
 .258، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
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 فأصبح ابن رفاعة وقد اصابه فاجل فأوصى اىل الليث وبقي وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني

   1.ثالثا مث مات

كان الليث داره بقلقشندة ": "اية األرب يف أنساب العرب"ويقابله ما جاء يف 

د امللك بن رفاعة أمري مصر يومئذ عناداً له فعمرها الليث فهدمها، فعمرها فهدمها ابن عمه عب

فهدمها، فلما كان يف الثالثة بينما الليث نائم واذا اتف يهتف به قم يا ليث ونريد أن منن 

على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني فأصبح ابن رفاعة وقد أصابه 

  2".الليث وبقي ثالثاً وماتفاجل فأوصى إىل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

ــه - 1 ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .153، صنفســـ
2 -  ،395، ص1اية األرب يف معرفة أنساب العرب،جالقلقشندي. 
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  :لخالفة من خالل مآثر اإلنافةل هتصنيفمنهج القلقشندي في  - 3

وقد قسم القلقشندي اخلالفة إىل قسمني، فهو عندما يتحدث عن اخلالفة اليت 

، وعندما 1"يف ذكر من وىل اخلالفة من أول اإلسالم وهلم جرا إىل زماننا: "يراها مشروعة يقول

ذكر املشاهري ممن ادعى اخلالفة يف بعض األقاليم وبطالن : "ث عن اخلالفة الباطلة يقوليتحد

  .2"شبهة دعاويهم

   أربع طبقاتقد صنفها القلقشندي إىلو :  الخالفة المشروعة-أ

  - حسب القلقشندي-اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم وهم : 3الطبقة األولى

  .مخسة خلفاء

. بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه أبو بكر الصديق رضي اهللا -

  .)م634/ه13 ( - )م632/ه11(

  .)م644/ه23 ( -) م634/ه13( عمر بن اخلطاب رضي اهللا  -

  .)م655/ه35 (-) م644/ه23(عثمان بن عفان رضى اهللا عنه  -

  .)م661/ه40 (- ) م655/ه35( علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه  -

) م661/ه40 (  دامت حوايل ست أشهر:احلسن بن علي رضى اهللا عنهما -

  .)م661/ه41 ( -

                                                

 .81، ص1نافة، ج القلقشندي، مآثر اإل- 1
ــه - 2 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .81، صنفســـ
 .108-81صص ، 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
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بعة عشر خليفة وكانت مقرم ر وهم خلفاء بىن أمية وهم أ :1الطبقة الثانية

  :بالشام ومدة خالفتهم نيف وتسعون سنة

  )م680/ه59 (-) م661/ه41(  منهم معاوية بن أيب سفيان -1

  )م683/ه62 (-) م680/ه59( يزيد بن معاوية بن أيب سفيان -2

  )م683/ه63 (-) م683/ه62( معاوية بن يزيد -3

  )م685/ه65 (- ) م683/ه63( مروان بن احلكم -4

  )م705/ه86 (- ) م685/ه65( عبد امللك بن مروان -5

  )م715/ه96 (- ) م705/ه86( الوليد بن عبد امللك -6

  ) م718/ه99 (-) م715/ه96( سليمان بن عبد امللك -7

  )م720/ه101 (- ) م718/ه99( عمر بن عبد العزيز -8

  )م724/ه105 (- ) م720/ه101( يزيد بن عبد امللك -9

  )م743/ه125 (- ) م724/ه105( هشام بن عبد امللك -10

  )م744/ه126 (-) م743/ه125( الوليد بن يزيد -11

  )م744/ه126 (-) م744/ه126(يزيد بن الوليد  -12

  )م744/ه126 (- ) م744/ه126(ابراهيم بن الوليد  -13

  )م750/ه132 (- ) م744/ه126(مروان بن حممد  -14

خلفاء بين العباس بالعراق ومجلة من كان خبلفائهم بالعراق  :2الطبقة الثالثة

  :سبعة وثالثون خليفة
                                                

 .167-109صص ، 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .110، ص2 ج-168ص ، 1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
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  )م754/ه136 (- ) م749/ه132( أبو عباس السفاح -1

  )م775/ه158 (- ) م754/ه136( أبو جعفر املنصور -2

  )م785/ه169 (-) م775/ه158( أبو عبد اهللا حممد املهدي -3

  )م786/ه170 (-) م785/ه169( أبو حممد موسى اهلادي -4

 /ه193 (- ) م786/ه170( أبو حممد وقيل أبو جعفر هارون الرشيد -5

  )م809

 /ه198 (- ) م809/ه193( أبو عبد اهللا وقيل أبو موسى حممد األمني -6

  )م813

 /ه218 (-)م813/ه198( ابو العباس وقيل ابو جعفر عبد اهللا املأمون -7

  )م833

  )م842/ه227 (-) م833/ه218( أبو اسحاق حممد املعتصم -8

  )م847/ه232 (-) م842/ه227( وهو أبو جعفر هارون الواثق باهللا -9

 /ه247 (-) م847/ه232( أبو الفضل جعفر املتوكل على اهللا -10

  )م861

  .)م862/ ه248 (- ) م861/ ه247( أبو جعفر املنتصر باهللا -11

  .)م866/ه252 (- ) م862/ه248( أبو العباس أمحد املستعني باهللا -12

 -) م866/ه252 ( املتوكلبناملعتز أبو عبد اهللا حممد وقيل الزبري  -13

  .)م869 /ه255(

 - ) م869/ه255( أبو عبد اهللا وقيل أبو جعفر حممد املهتدى باهللا -14

  .)م870/ه256(
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 - ) م870/ه256(د على اهللا  أبو العباس وقيل ابو جعفر أمحد املعتم-15

  .)م892/ه279(

  )م903/ه289 (-)م892/ه279( أبو عباس أمحد املعتضد باهللا -16

  )م908/ه295 (-)م903/ه289( أبو حممد علي املكتفي باهللا -17

  )م932/ه320 (- ) م908/ه295(  أبو الفضل جعفر املقتدر باهللا -18

  )م934/ه322 (- ) م932/ه320( أبو منصور حممد القاهر باهللا -19

  )م940/ه329 (- ) م934/ه322( أبو العباس حممد الراضى باهللا -20

  .)م944/ه333 (-) م940/ه329(سحاق ابراهيم املتقي هللا إبو أ -21

 /ه334 (-) م944/ه333(بو القاسم عبد اهللا املستكفي باهللا أ -22

  .)م946

  .)م974/ه363 (-) م946/ه334( أبو العباس الفضل املطيع هللا -23

  .)م991/ه381 (-) م974/ه363( أبو بكر عبد الكرمي الطائع هللا -24

   .)م1031/ه422(-)م991/ه381( أبو العباس أمحد القادر-25

 /ه467 (-) م1031/ه422( أبو جعفر عبد اهللا القائم بأمر اهللا -26

  .)م1075

 /ه487 (- ) م1075/ه467( أبو القاسم عبد اهللا املقتدي بأمر اهللا -27

  .)م1094

 /ه512 (- ) م1094/ه487( أبو العباس أمحد املستظهر باهللا -28

  .)م1118
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 /ه529 (-) م1118/ه512( أبو منصور الفضل املسرتشد باهللا  -29

  .)م1135

 /ه530 (-) م1135/ه529( أبو جعفر املنصور الراشد باهللا -30

  .)م1136

 /ه555 (- ) م1136/ه530( أبو عبد اهللا حممد املقتفى ألمر اهللا -31

  )م1160

 /ه566 (- ) م1160/ه555( أبو املظفر يوسف املستنجد باهللا -32

  )م1170

 /ه575(-)م1170/ه566( أبو حممد احلسن املستضئ باهللا -33

  )م1180

 /ه622(-)م1180/ه575( اإلمام أبو العباس أمحد الناصر لدين اهللا -34

  )م1225

 /ه623 (-) م1225/ه622(  أبو نصر حممد بن الظاهر بأمر اهللا -35

  )م1226

  )م1242/ه640 (-) م1226/ه623( أبو جعفر املستنصر باهللا -36

 /ه656 (-) م1442/ه640( أبو أمحد عبد اهللا املستعصم باهللا -37

  )م1259

وهي ما بني : "ويشري القلقشندي هنا إىل الفرتة اليت شغرت فيها اخلالفة بقوله

ىل حني بايع امللك الظاهر بيربس قتل املستعصم يف احملرم سنة ست ومخسني وستمائة ا
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صاحب الديار املصرية املستنصر أمحد بن الظاهر أول اخللفاء بالديار املصرية يف رجب سنة 

  .1"مثان ومخسني وستمائة

خلفاء بين العباس بالديار املصرية من حني انتقال اخلالفة إليها : 2الطبقة الرابعة

  :وإىل زمان القلقشندي وهم أحد عشر خليفة

  )م1261/ه658) (م1261/ه658(أبو القاسم أمحد املستنصر باهللا  -1

 /ه701 (-) م1261/ه660(أبو العباس أمحد احلاكم بأمر اهللا  -2

  .)م1302

 /ه740 (-) م1302/ه701(أبو الربيع سليمان املستكفى باهللا  -3

   .)م1340

 )م1340/ه740 ( األوىل احلاكم بأمر اهللا بن املستكفيأبو العباس أمحد -4

  .)م1353 /ه748( -)م1340/ه740(؛ الثانية )م1341 /ه741 (-

 /ه741 (-  )م1341/ه741(أبو إسحاق إبراهيم الواثق باهللا  -5

  .)م1353

 /ه763 (-) م1353/ه748(أبو الفتح أبو بكر املعتضد باهللا  -6

  )م1368

 - ) م1368/ه763( اخلالفة األوىل أبو عبد اهللا حممد املتوكل على اهللا  -7

/ ه791( الثالثة )م1390/ه785 (-) م1385/ه780( الثانية -)م1384/ه779(

  )م1413/ه808 (-) م1396
                                                

 .103، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .220، ص111ص ، 2ندي، مآثر اإلنافة، ج القلقش- 2
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 -) م1384/ه779(اخلالفة األوىل أبو حيىي زكريا املستعصم باهللا  -8

  ).م1396/ه791 (-) م1393/ه788( اخلالفة الثانية )م1385/ه780(

  .)م1393/ه788 (-) م1390/ه785(أبو حفص عمر الواثق باهللا  -9

 -) م1413/ه808(اإلمام أبو الفضل العباس املستعني باهللا  -10

  )م1422/ه817(

  ) م1422/ه817(أبو الفتوح داود املعتضد باهللا  -11

فة لقلقشندي ميكن أن نفهم قيمة اخلليومن خالل بعض النصوص اليت أوردها ا

  .دوا إىل اخلالفةأمام السلطان اململوكي، فهناك بعض اخللفاء عزلوا عدة مرات مث أعي

ودعى له على املنابر بعد عقد خالفته يف  احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد -

العشر األخري من شوال سنة أربعني وسبع مائة وبقى حىت خلعه الناصر حممد بن قالوون يف 

  1العشرين من ذى احلجة سنة إحدى وأربعني وسبع مائة

 بويع له باخلالفة بعد خلع أخيه: ثق باهللالوايثه عن اخلليفة اخلامس  أما يف حد-

حلاكم يف العشرين من ذى احلجة سنة إحدى وأربعني وسبع مائة وقام ببيعته امللك الناصر 

حممد بن قالوون صاحب الديار املصرية ومل يزل خيطب له على املنابر وراتب اخلالفة حيمل إليه 

  .  جة سنة إحدى وأربعني وسبع مائة مث أعيدت اخلطبة للحاكم بأمر اهللاإىل العشرين من ذى احل

بايع له باخلالفة  التاسع من خلفاء بين العباس بالديار املصرية الواثق باهللا -

الظاهر برقوق بعد خلع اإلمام املتوكل يف مستهل شهر رجب سنة مخس ومثانني وسبع مائة 

ول من شوال سنة مثان ومثانني وسبع مائة فأعاد الظاهر فبقي يف اخلالفة حىت تويف يف العشر األ

برقوق املستعصم زكريا املقدم ذكره إىل اخلالفة ثانيا واملتوكل على اهللا يف اإلعتقال والناس ال 
                                                

 .146،  ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج-1
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يرون يف كل ذلك اخلليفة غريه مث أطلق املتوكل على اهللا من اإلعتقال وأعيد إىل اخلالفة يف ثاين 

وتسعني وسبع مائة وبقي حىت تويف يف السابع والعشرين من شهر مجادى األوىل سنة إحدى 

  1.رجب سنة مثان ومثامنائة

  : الخالفة الباطلة-ب

 دولة العباسيية خاصة من العلويني، العديد من عارض الوذكر يف هذا الشأن

 فاعلم أنه قد قام على خلفاء بىن العباس يف أول : " حيث قاللكن معظمهم مل ينشئوا دوًال،

 فمنهم من قبض عليه ومل يتم له أمر  ،رهم قائمون من العلويني يف بالد وأزمان خمتلفةأم

 ومنهم من فر إىل البالد البعيدة ودعا إىل ،كمحمد بن على اخلارج على أىب جعفر املنصور

، لكن القلقشندي يستثين مثل هذه الدول ألن 2"نفسه فكان له دولة كإدريس األكرب

  3".إال أنه مل يدع أحد منهم اخلالفة وطالت دولته: "فةصحاا مل يدعوا للخالأ

  ثالث ن أدعى اخلالفة يف بعض األقاليم وبطالن شبهة دعاويهموقصد مب

  :العبيديني واحلفصينيباألندلس األمويني طوائف وهي 

ذلك أن بىن العباس عند استيالئهم :  بنو أمية يف األندلس: الطائفة األولى-

خلالفة إليهم تتبعوا بىن أمية بالقتل فهرب عبد الرمحن بن معاوية بن هشام على األمر وانتقال ا

بن عبد امللك بن مروان وسار حىت دخل األندلس فعرف بالداخل لذلك ودعا إىل نفسه 

باخلالفة هناك واستوىل على ما كان بيد املسلمني من األندلس يف سنة تسع وثالثني ومائة من 

ملشرق والتجؤوا إليه وتوىف يف ربيع اآلخر سنة إحدى وسبعني اهلجرة وقصده بنو أمية من ا

                                                

 .187، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــــه - 2 ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .245، صنفســـ
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .245، صنفســـ
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ومائة وملك بعده ابنه هشام واستخلف بعده ابنه احلكم ابنه عبد الرمحن وملك بعده ابنه 

حممد وملك بعده ابنه املنذر وملك بعده أخوه عبد اهللا وملك بعده ابن ابنه عبد الرمحن بن 

ب بأمري املؤمنني بعد أن مضى من خالفته تسع حممد بن عبد اهللا وتلقب بالناصر وخوط

مري املؤمنني وكانوا قبل ذلك أتلقب منهم بألقاب اخلالفة ودعى بوعشرون سنة وهو أول من 

  1.خياطبون باإلمارة خاصة

وهم أبناء عبيد اهللا املهدى ويقال هلم العلويون :  العبيديون: الطائفة الثانية-

 طالب رضى اهللا عنه والفاطميون نسبة إىل فاطمة بنت نسبة إىل أمري املؤمنني على بن أىب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباملصريني نسبة إىل مصر الستقرارهم ا آخرا وكان مبدأ 

أمرهم أن املكتفى باهللا طلب عبيد اهللا املذكور وهو يومئذ بسلمية ألمر بلغه عنه ففر من الشام 

ن خاصته وحلق بإفريقية من بالد املغرب يف زى التجار إىل العراق مث حلق مبصر يف مجادعة م

ووصل إىل املغرب األقصى ودخل سجلماسة ببالد املغرب فورد على عاملها كتاب بالقبض 

عليه فقبض عليه هو وابنه أبو القاسم نزار وكان أبو عبد اهللا الشيعى من شيعته قد أقام له 

ة يف مجاعة من الرببر ودخل سجلماسة وأخرج الدعوة بتلك البالد قبل دخوهلا فسار من أفريقي

  2.عبيد اهللا املهدى وابنه من احلبس وبايعه وارحتل به إىل افريقية

من بقايا املوحدين بإفريقية وكان مبدأ أمرهم أن :  احلفصيون: الطائفة الثاثة-

يف بالد املغرب كان قد ظهر فيها القول بالظاهر حىت محلهم ذلك على القول بالتجسيم وما 

معناه من لوازم الوقوف مع الظاهر وكان حممد بن تومرت من بعض بطون املصامدة من الرببر 

أهل بيته أهل دين وعبادة وقد شب يف طلب العلم ورحل إىل املشرق قاصدا احلج ودخل 
                                                

 . 246، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــــهنفســ - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .249، صـ
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العراق ولقى أكابر علمائه وفحول النظار به وأخذ مذهب أيب احلسن األشعري يف القول 

ن علماء األشاعرة ولقى اإلمام أبا حامد الغزايل وصحبه مث عاد إىل بالد بتأويل املتشابه ع

الغرب وطعن على أهله يف الوقوف مع الظاهر ومحلهم على القول بالتأويل واألخذ بقول 

  1.األشاعرة يف مجيع العقائد إىل أنه كان يقول بقول اإلمامية من الشيعة يف عصمة اإلمام

  :خيية ويستعمل علم األنساب يف الربهنة على نظريته ويقدم احلجج الفقهية والتار 

فالقول العام يف ذلك ما تقدم : " حيث يقول القلقشندي: الحجة الفقهية-1

 أقليمامها من أن مجهور العلماء رضي اهللا عنهم على أنه ال يصح نصب خليفتني وأن تباعد

  2".تلوا اآلخر منهمحتجاجا بعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم إذا بويع خلليفتني فاقاو 

واخللفاء املقدم ذكرهم من اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم مث من خلفاء بين 

أميه مث من خلفاء بين العباس بالعراق مث من خلفاءهم بالديار املصرية إىل آخر وقت جارون 

ل على نسق واحد يليها منهم الواحد بعد الواحد إما بالعهد من الذي قبله وإما بيعة من أه

  3.احلل والعقد فمن خرج عنهم أو شق عصاهم فهو باغ ال تسوغ مبايعته وال حتل متابعته

  :  حجة النسب-2

يقولون إن جدهم عبيد اهللا املهدى هو ابن حممد احلبيب بن جعفر : العبيديون

املصدق بن حممد املكتوم بن إمساعيل اإلمام بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن على زين 

 بن احلسني السبط بن أمري املؤمنني على بن أىب طالب رضى اهللا عنه من فاطمة بنت العابدين

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقال هو عبيد اهللا بن حممد بن ميمون بن حممد بن إمساعيل 

                                                

 .251، ص2 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .255، ص2 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 2
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .256، صنفســـ



 يف مآثر اإلنافة ة التارخيية   كتاب                                                               الفصل الثالث

 

     221

والباقى على ما تقدم ويقولون إن أباه حممدا احلبيب حني أدركته الوفاة عهد إىل ابنه عبيد اهللا 

  1.ه أنت املهدى واجر بعدى هجرة بعيدة وتلقى حمنة شديدةوقال ل

واعرتض هذا النسب عليهم معرتضون ونفوهم عنه وبالغوا يف أمرهم حىت 

نسبوهم إىل ديصان الذى تنسب إليه طائفة الديصانية نسبة إىل ديصان صاحب كتاب امليزان 

 سنة اثنتني وأربعمائة بأمر يف نصرة الزندقة واعتنوا بشأن ذاك حىت كتب به حمضر ببغداد يف

القادر باهللا يف زمن احلاكم بأمر اهللا أحد خلفائهم وكتب فيه مجاعة من العلويني والقضاة، 

ونسخة احملضر على ما ذكره : "ويشري القلقشندي إىل مصدره الذي نقل منه الوثيقة بقوله

  2".السلطان عماد الدين صاحب محاة يف تارخيه

ورمبا وقع الطعن فيهم : "ا هو أسوأ يف نسب العبيدينيويشري القلقشندي إىل م

: مبا هو أسوأ من ذلك حسب ما ذكره صاحب محاة أن بعضهم جعل نسبهم يف اليهود فقال

إن عبيد اهللا املهدى كان امسه سعيد بن أمحد القداح بن ميمون بن ديصان وقيل سعيد بن 

   3".احلسني بن حممد وإن احلسني تزوج امرأة يهودية وهويها

يقولون إن جدهم أبو حفص املذكور هو أبو حفص عمر بن حيىي :  احلفصيون

بن حممد بن وانود بن على بن أمحد بن والل بن إدريس بن خالد بن اليسع ابن إلياس بن 

عمر بن وافتف بن حممد بن حنية بن كعب بن حممد بن سامل بن عبد اهللا بن عمر بن 

  4.اخلطاب

                                                

 .256، ص2القلقشندي، صبح األعشى، ج - 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .257، صنفســـ
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .258، صنفســـ
ــــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .258، صنفســـ
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يف ذلك فمنهم من يقول إنه منسوب إىل بىن وقد اعرتض عليهم معرتضون 

عدى رهط عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ومنهم من يقول بل هو منسوب إىل هنتاتة بفتح 

اهلاء وإسكان النون وفتح التاء املثناة فوق وبعدها ألف مث تاء مثناة فوق مفتوحة وهاء يف 

ملتامخة ملراكش وهى قبيلة واسعة  اآلخر وهى قبيلة من قبائل املصامدة من الرببر جببال درن ا

  1 .كبرية وكان أبو حفص هذا شيخهم وكبريهم

قال صاحب العرب ولعل هذا النسب القرشى وقع يف املصامدة والتحم م 

   2.واشتملت عليه عصبتهم شأن األنساب الىت تقع من قوم إىل قوم

فصيني بل وأن أبا زكريا حيي مل يتخذ لقب اخلليفة ومل يكن منذ بداية عهد احل

   .أن أبا عبد اهللا حممد املستنصر باهللا هو أول من اختذ هذا اللقب

اتبع القلقشندي يف أسلوبا نقديا صارما يف تعامله مع الرواية التارخيية فكان 

ميحص وحياول معرفة صحتها، وقد استعان يف مراحل عديدة من حبثه على الوثيقة اليت كان 

  .يف التاريخ االسالميمن بني من أسس ملنهج استعماهلا 

  

  

  

  

  

  
                                                

 . 259، ص2 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 1
ــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .259، صنفســـ
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  : النقد التاريخي في كتاب مآثر اإلنافة–4       

تأثر القلقشندي باحلركة النقدية اليت شهدها عصره، بوصفه واحدًا من مؤرخي 

ذلك العصر، وكان حريصًا على تقدمي مادة علمية رصينة وموثقة على حد ما، لذا أخضع 

  .1مادته للنقد

وكانت . مالحظاته يف املواضيع اليت اقتضتها ضرورة البحثوثبت آراءه النقدية و 

غايته النقد البناء يف التقومي والتصويب، وإيضاح مواقع اخللل والسقط لدى املؤرخني، السابقني 

ارخيية، فقد أدرك القلقشندي أن واملعاصرين له يف خمتلف جوانب املعرفة، وخاصة املعلومات الت

داث فقط بل التقومي أيضاً، من خالل نقد األخبار تسجيل األح األساسي ليس دوره

، 2والروايات، أو نقد املصادر، اليت أخذ عنها، واتبع القلقشندي هلذا الغرض طرقًا متنوعة

          : نفصلها كالتايل

  : نقد الرواية التاريخية-أ

ميتلك القلقشندي حسا نقديًا دقيقًا اكتسبه عرب جتربته مع املصادر يف مؤلفاته 

ملختلفة، وقد زاد هذا احلس ومنا حىت نضج مع كتابه مآثر اإلنافة ألنه يعترب آخر مؤلفاته كما ا

  :ذكرنا، وميكن تصنيف طرق وأشكال النقد التارخيي إىل ما يلي

  

  

  
                                                

 .181 السامرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي، ص ظمياء- 1
ــــهنفســ - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .181، صـ
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   :التعليل -

، أو عده "عبد اهللا بن املعتز"وميثله قوله معلًال لعدم توسع املؤرخني يف ترمجة 

ومن حيث قصر مدته مل يورد املؤرخون يف عداد اخللفاء، بل جعل  ":1ضمن خلفاء بين أمية

  .2"كاجلملة املعرتضة

القائم باألمر، " لصاحب الوقت"وقوله معلًال ملا شاع عن فقهاء زمنه من احملاباة 

وجاء يف كتاب مآثر . 3من خالل حديثه عن بطالن تصرف اإلمام لالستالء عليه وحجره

مر اخلطأ، ء يف زماننا هذا مع امللوك يف األقتضى ذلك وقع الفقهاومب: "اإلنافة يف هذا الشأن

 والية األول باالستيالء بالقهر حيث مل يفهموا عنهم مقاصد الشريعة، وذلك أم إذا أثبتوا

دعاهم ذلك إىل أن يقولوا إن اخلارج عليه باٍغ واجب القتال، فإذا غلب الثاين حكموا ببطالن 

إن اخلارج : الثاين، ودعاهم ذلك إىل عكس القضية األوىل، فقالواوالية األول وصحة والية 

عليه باٍغ واجب القتال، فيظن أولئك أن حكمهم بذلك إمنا هو حماباة لصاحب الوقت القائم 

   .4"باألمر، من غري فهم املقصد الذي أجلأهم لذلك

  :الترجيح -

  :وقوله مرجحا يف معرض احلديث عن صحة اإلمام بالعهد

 يف أنه هل يشرتط يف لزوم ذلك لألمة الرضي منهم بذلك أم ال على واختلف"

  :مذهبني

                                                

 .130 عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص حممد- 1
 .277، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
 .130عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص  حممد- 3
 .71، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 4
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االشرتاط، ألن اإلمامة حق يتعلق باألمة، فلم تلزمهم إال برضي أهل : أحدمها

  .احلل والعقد منهم

ختياره فيها رتاط، ألن اإلمام أحق ا، فكان ا وهو األصح عدم االش:والثاين

على رضى بقية  -رضي اهللا عنهما-عهد الصديق لعمرأمضى وأنفذ، ولذلك مل يتوقف 

    .1"الصحابة

  : مقارنتهاالمختلفة و عرض اآلراء  -

وكان القلقشندي يف كثري من األحيان يعرض الرأي و الرأي املعاكس مث يعرض 

  . الرأي الوسط ويرجح به

يقولون إن جدهم أبو حفص املذكور هو : فعند احلديث عن نسب احلفصيون

 بن حيىي بن حممد بن وانود بن على بن أمحد بن والل بن إدريس بن خالد بن أبو حفص عمر

اليسع ابن إلياس بن عمر بن وافتف بن حممد بن حنية بن كعب بن حممد بن سامل بن عبد اهللا 

  2.بن عمر بن اخلطاب

وقد اعرتض عليهم معرتضون يف ذلك فمنهم من يقول : "مث يعرض الرأي الثاين

 عدى رهط عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ومنهم من يقول بل هو إنه منسوب إىل بىن

منسوب إىل هنتاتة بفتح اهلاء وإسكان النون وفتح التاء املثناة فوق وبعدها ألف مث تاء مثناة 

فوق مفتوحة وهاء يف اآلخر وهى قبيلة من قبائل املصامدة من الرببر جببال درن املتامخة ملراكش 

  3 ".كان أبو حفص هذا شيخهم وكبريهموهى قبيلة واسعة كبرية و 

                                                

 .52، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
 .258، ص2 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 2
ـــه - 3 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 259، صنفســـ
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قال صاحب العرب ولعل هذا النسب : "مث يعرض رأي ابن خلدون الوسطي قائالً 

القرشى وقع يف املصامدة والتحم م واشتملت عليه عصبتهم شأن األنساب الىت تقع من قوم 

   1.إىل قوم

يعرض أما عند ذكر نسب العبيديني فهو يقوم بنفس اخلطوات، ففي البداية 

  :النسب كما يرويه أصحابه

يقولون إن جدهم عبيد اهللا املهدى هو ابن حممد احلبيب بن جعفر املصدق بن "

حممد املكتوم بن إمساعيل اإلمام بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن على زين العابدين بن 

سول اهللا احلسني السبط بن أمري املؤمنني على بن أىب طالب رضى اهللا عنه من فاطمة بنت ر 

صلى اهللا عليه وسلم ويقال هو عبيد اهللا بن حممد بن ميمون بن حممد بن إمساعيل والباقى 

على ما تقدم ويقولون إن أباه حممدا احلبيب حني أدركته الوفاة عهد إىل ابنه عبيد اهللا وقال له 

 2".أنت املهدى واجر بعدى هجرة بعيدة وتلقى حمنة شديدة

  : مث يعرض الرأي املعارض

واعرتض هذا النسب عليهم معرتضون ونفوهم عنه وبالغوا يف أمرهم حىت "

نسبوهم إىل ديصان الذى تنسب إليه طائفة الديصانية نسبة إىل ديصان صاحب كتاب امليزان 

يف نصرة الزندقة واعتنوا بشأن ذاك حىت كتب به حمضر ببغداد يف سنة اثنتني وأربعمائة بأمر 

اكم بأمر اهللا أحد خلفائهم وكتب فيه مجاعة من العلويني والقضاة، القادر باهللا يف زمن احل

                                                

 .259، ص2 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 1
ــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ   .256، صنفســـ
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ونسخة احملضر على ما ذكره : "ويشري القلقشندي إىل مصدره الذي نقل منه الوثيقة بقوله

  1".السلطان عماد الدين صاحب محاة يف تارخيه

من ذلك وما خيدم رأيه يف إدعاء العبيدين النسب إىل ما هو أسوأ مث يشري 

ورمبا وقع الطعن فيهم مبا هو أسوأ من ذلك : "يف وبالتايل بطالن ادعائهم للخالفةالشر 

إن عبيد اهللا املهدى  : حسب ما ذكره صاحب محاة أن بعضهم جعل نسبهم يف اليهود فقال

كان امسه سعيد بن أمحد القداح بن ميمون بن ديصان وقيل سعيد بن احلسني بن حممد وإن 

   2". وهويهااحلسني تزوج امرأة يهودية

  : االستحسان والقبح-

بن عبد امللك تاسع اخللفاء يزيد " مستهجنًا ومستقبحًا تصرف وميثله قوله

كان صاحب هلو ولذة، وهو صاحب حبابة : "بعد وفاا" حبابة" بـ"األمويني يف دمشق

عشر وسالمة، ومها جاريتان كان مشغوفاً ما، وماتت حبابة فمات بعدها بيسري، قيل بسبعة 

يوماً، أسفاً عليها، وكان قد تركها أياماً، مل يدفنها، لعدم استطاعته فراقها، فعوتبت على ذلك 

  قلت وأين مقام هذا من مقام الذي و .إنه نبشها بعد بعد الدفن حىت شاهدها: فدفنها، ويقال

 مة جاريته الثانية، وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمار وذلك أنه مريوما كان يهوى سال 

: واجتمعا بعد ذلك فقالت له سالمةمبنزل سيدها، فسمع غناءها فهويها مث هويته هي أيضاً، 

وما : وأنا أيضاً، قالت: وأنا أشتهي أن أقبلك، فقال: وأنا أيضاً، قالت:إنين أحبك، فقال"

                                                

 .257 ص،2القلقشندي، صبح األعشى، ج - 1
ـــ - 2 ــــــــ ـــ ـــ ــ ــــــهنفســـ ــ ـــ  .258ص ،ــ



 يف مآثر اإلنافة ة التارخيية   كتاب                                                               الفصل الثالث

 

     228

ذلك  وكان عبد الرمحن بالِقس لعبادته، ول.تقوى اهللا، مث قام وانصرف وتركها: مينعك؟ قال

 مة هذه بسالمة القس1ُعرفت سال  .    

 كان : "بافتتاح اخلراج" املعتضد باهللا أيب العباس أمحد" قول مستحسناً وأورد 

وملا بويع أمر بافتتاح اخلراج يف شهر حزيران من شهور السريان، عند كون أحسن الناس سرية، 

راج قبل حصول غالهلم، ومساه ، رفقًا بالناس حىت ال يؤخذ منهم اخلالشمس يف أواخر اجلوزاء

   .2"النريوز املعتضدي، وكان ذلك من حسن سريته وحماسن تدبريه وسياسته

  : من التصرف في بعض الحوادث واالستغراب التعجب-

ومن عجيب أمره أنه ملا اشتد به : "هارون" الواثق باهللا"ومن ذلك قوله مرتمجا لـــ

روا له أن يعيش مخسني سنة مستأنفة بعد ذلك املرض أحضر املنجمني فنظروا يف مولده فقد

   .3"فلم يعش بعد قوهلم غري عشرة أيام فسبحان املستأثر بعلم الغيب

نه وىل الوزارة  أومن العجيب": ويف حديثة عن اخلليفة العباسي الراضي باهللا

رياز لثالثة خلفاء املقتدر والقاهر والراضي ووزر ثالث مرات وسافر ثالث سفرات اثنتني اىل ش

  .4"وواحدة اىل املوصل ودفن ثالث مرات

ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكاه ابن سعيد يف  : "وقد أورد مستغرباً 

ه عباس بعث نساء كتابه املغرب أن الظافر أحد خلفاء الفاطميني بالديار املصرية ملا قتله وزير 

ىل منية بىن خصيب من ائذ و صاحل طالئع بن رزيك وهو يوم الكتب إىل اليفاخلليفة شعورهن 

                                                

 .146، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
ــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ   .264 صنفســـ
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .225، صنفســـ
ــــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .289، صنفســـ
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صعيد مصر فحضر إليهم الصاحل وقد رفع تلك الشعور على الرماح وأقام الرايات السود 

إظهارا للحزن على الظافر ودخل القاهرة وهو على ذلك فكان ذلك من الفأل العجيب وهو 

  .1"ان مصر انتقلت إىل بىن العباس وأقيمت فيها األعالم السود بعد مخس عشرة سنة

   : الكشف عن عاطفته-

وهي عاطفة دينية قوية، جملة للخالفة العباسية وممجدة هلا، ثائرة على اخلارجني 

واعلم أن كثري ممن ادعى اخلالفة يف  ": حمتقرًا هلم ومبينا سعيهم يف حماولة التشبه م2،عليها

 باألندلس قد مشوا بعض األقاليم كاخللفاء الفاطميني باملغرب وبالديار املصرية وخلفاء بىن أمية

على ج خلفاء بىن العباس يف األلقاب فتلقب أبو حممد عبيد اهللا أول خلفاء الفاطميني 

باملغرب املهدى مث تلقب بنوه من بعده باملغرب والديار املصرية بألقاب اخلالفة املضاف فيها 

 اهللا، وجرى خلفاء اسم اهللا كالقائم بأمر اهللا واملنصور باهللا إىل أن كان آخرهم العاضد لدين

بىن أمية باألندلس يف أول أمرهم على قاعدة خالفتهم األوىل من عدم التلقيب من لدن أوهلم 

عبد الرمحن الداخل إىل أن وىل منهم عبد الرمحن بن حممد املعروف باملقتول وهو الثالث عشر 

 وتبعه من من خلفائهم باألندلس فتلقب بالناصر بعد أن مضى يف خالفته تسع وعشرون سنة

بعده منهم على ذلك إىل أن وىل عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن الناصر عبد الرمحن 

املقدم ذكره فتلقب باملرتضى باهللا وهو أول من أضيف يف لقبه منهم اسم اهللا تعاىل مضاهاة 

خللفاء بىن العباس يف ذلك وجرى من بعده من خلفائهم على مثل ذلك إىل ان كان آخرهم 

ام بن حممد فتلقب باملعتد باهللا وبزواله يف سنة مثان وعشرين وأربع مائة انقرضت خالفتهم هش

من األندلس مث تبعهم على ذلك ملوك الطوائف من بىن هود وغريهم فتلقبوا بألقاب اخللفاء 
                                                

 .237 ص،1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
 .133عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص  حممد- 2
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وكذلك املوحدون ببالد املغرب فتلقب إمامهم حممد بن تومرت باملهدى وتبعه أتباعه على 

ا بألقاب اخللفاء إىل أن كان األمري منهم يف عقب أيب حفص أحد العشرة ذلك فتلقبو 

أصحاب ابن تومرت املذكور فنسجوا على منواهلم يف ذلك إىل أن كان منهم أبو عبد اهللا 

حممد بن أيب زكريا حيىي فتلقب باملنتصر باهللا فكان أول من أضيف يف لقبه اسم اهللا منهم 

  .انناوتبعه من بعده على ذلك إىل زم

  :قلت وهؤالء مجيعهم على منوال بين العباس ناسجون وعلى آثارهم مقتفون

  1"وأين الثريا من يد املتناول                           

وقوله يف أثناء احلديث عن األحداث اليت وقعت أيام اخلليفة عبد املالك بن 

 اإلمام الكبري فاختلط عقل  ويف أيامه قتل احلجاج بن يوسف سعيد بن جبري التابعي: "مروان

احلجاج لوقته وبقي قليال مث مات يف رمضان سنة مخس وتسعني عن ثالث ومخسني سنة وقيل 

عن أربع ومخسني وكان مدة واليته العراق عشرين سنة وكان عدة من قتله فيها صربا مائة ألف 

 مبا يبني موقفه من وقد أى الكالمه 2"وعشرين ألفا ومات وما ربك بغافل عما يفعل الظاملون

   .احلجاج بن يوسف

ابتدأ ظهور القرامطة وهم : "وهو ال يرتدد يف إبراز موقفه من القرامطة قائالً 

طائفة ملعونة ظهرت من سواد العراق ينسبون اىل رجل امسه الفرج بن عثمان يلقب بقرمط 

ر العني فشهر بشهرته ومعناه بالنبطية امحر العني قيل ان الذي كان اتى به اىل السواد رجل امح

                                                

 .339، ص 2 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 1
ــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .137، ص نفســـ
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وكان اللعني قد قام يف اهل البادية ممن ال معتقد له وادعى انه جاء بكتاب اوله بسم اهللا 

  .1 ..."الرمحن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .254، ص 2القلقشندي، مآثر االنافة،ج - 1



 يف مآثر اإلنافة ة التارخيية   كتاب                                                               الفصل الثالث

 

     232

  : نقد المصادر-ب

حرص القلقشندي يف نقله للمعلومات من املصادر على إبراز رأيه يف املادة اليت 

 فخر يف صاحب ديوان إنشاء السلطان الصاحبوله  وكا يصرح بذلك بوضوح، كقاينقله

تقليد امللك الظاهر بيربس البندقدارى صاحب الديار املصرية عن اإلمام عند الدين بن لقمان 

املستنصر باهللا أىب العباس أمحد بن الظاهر باهللا بن الناصر لدين اهللا أول خلفائهم بالديار 

 العهد باحلمد هللا وهو الذي استقر عليه عمل يف عهود امللوك أن يفتتح: "املصرية حيث قال

املتأخرين من كتاب الديار املصرية على أن املقر الشهايب بن فضل اهللا قد أنكر على الصاحب 

فخر الدين بن لقمان حيث افتتح العهد الذي كتب به للظاهر بيربس باحلمد وقال ليس ابن 

 فيما كتب به للمنصور قالوون وال لقمان حبجة مث قال على أن القاضي حمي الدين قد تبعه

وجه إلنكاره على ابن لقمان فقد كتب مبثل ذلك من ديوان اخلالفة ببغداد عن اإلمام 

املستنصر باهللا بن الظاهر بأمر اهللا بن الناصر لدين اهللا العباسي للسلطان امللك الكامل نصري 

د بن الناقد خبط العدل ناصر الدين حممد بن العادل أيب بكر من إنشاء الوزير أيب األزهر أمح

بن رشيد اخلرنومي يف شهر رجب الفرد سنة ثالثني وستمائة إال أنه جرى فيه على األسلوب 

  1."القدمي من قوهلم يف أوامر اخلالفة أمره بكذا وأمره بكذا

" عمر بن عبد العزيز"  أيب الفدا حني ترجم لــ رواية صاحب محاةويف تعقيبه على

م وكان سنه حني وىل اخلالفة ما بني الثالثني سنة واالربعني وكان نقش قال ابن حز : "قال

خامتة عمر بن عبد العزيز يؤمن باهللا وبقي يف اخلالفة حىت تويف يف يوم اجلمعة خلمس وقيل 

لست بقني من رجب سنة احدى ومائة وعمره تسع وثالثون سنة ودفن بأرض دير مسعان من 
                                                

 .100، ص 1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 1
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صاحب محاة الظاهر ان دير مسعان هو دفن به قال ويف بدير مسعان و عمل محص وقيل ت

ة علما منهم ميمان قال وكان موته بالسم من بين أاملعروف االن بدير البقرة من عمل معرة النع

  .خرج االمر عنهم وانه ال يعهد بعده اال ملن يصلح لألمر فعاجلوهأنه أن امتدت أيامه أ

لك كان متضمنا العهد بعد قلت وفيما قاله نظر فان عهد سليمان بن عبد امل

  1 .عمر بن عبد العزيز ليزيد بن عبد امللك فلم يكن لعمر أن يعهد لغريه

  : نقد الوثائق- جـــــــ 

تعترب الرسائل الديوانية الصادرة عن دواوين اإلنشاء واليت نسميها الوثائق، من 

رب، فاخلرب بدوا يُؤخذ أهم املصادر التارخيية، وهي تقع يف املرتبة الثانية من حيث توثيق اخل

مأخذ الرتجيح ال اليقيني، واخلرب الذي يرد يف الرسائل الديوانية يعترب أساسًا للتأكيد فالرسالة 

الديوانية أو الوثيقة إذا ما صح صدورها من ديوان اإلنشاء ميكن أن تعترب احلكم الفصل يف 

 الكثري من مناذج البيعات نية، وميثل الوثيقة أو الرسالة الديوا2صحة خرب املؤرخ من عدمه

   .3والعهود، الصادرة عن اخلليفة

وتزخر ويعترب القلقشندي من أكثر املؤرخني العرب استخداماً للوثيقة يف مؤلفاته، 

، 4حىت أصبح جزءًا من منهجه يف الكتابة التارخييةمؤلفات القلقشندي بالعديد من الوثائق 

  :قشندي ما يليوكان الغرض من استعمال الوثائق عند القل

                                                

 .143، ص 3 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 1
) مقالة يف كتاب القلقشندي وكتابه صبح األعشى(عبد القادر أمحد طليمات، وثائق القلقشندي يف صبح األعشى  - 2

 .119ص
 .111 عز الدين، أبو العباس القلقشندي مؤرخاً، ص حممد- 3
 .201 ظمياء السامرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي، ص- 4
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يف دعم الفكرة، أو املوضوع الذي يتناوله، فأورد العديد من إميانه بأمهيتها  -

  .1الرسائل واملكاتبات املتبادلة بني ملوك الدول واألمراء وأرباب الوظائف الديوانية

 لذا حرص على مشاهدة وقراءة معظم الوثائق زيادة يف توثيق مادته العلمية، -

ويذكر أنه اطلع عليه وجودها،  على مصادرها يف معظم األحيان وأماكن ، مشرياً 2اليت ذكرها

 قلت وعلى هذا النهج يف انفراد قاض كانت الديار املصرية يف الدولة الفاطمية : "مثل قوله

حىت رأيت عهدا مكتوبا البن النعمان يف خالفة احلاكم بأمر اهللا الفاطمي قد كتب له بالديار 

:  ويشري يف مقدمة استعمال الوثيقة التارخيية إليها قائال؛3"بالد املغرباملصرية وأجناد الشام و 

 مث يقال إنه مل يوجد من ينهض : "مثل قوله" وعلى ذلك كنت تكتب: "أو" هذه صورا"

 وذكر بتقريظةبأعباء اخلالفة بعده إال ولده فالن أو أخوه أو ابن عمه أو حنو ذلك ويؤتى 

بالبيعة له حبضرته أو يف بعض األطراف بأخذ البيعة له   القائماستحقاقه للخالفة دون غريه مث

على من قبله من الرعية وعلى ذلك كانت تكتب بيعات اخللفاء الفاطميني بالديار املصرية 

 وعلى هذه الطريقة كانت : "واملثال على ذلك" وعلى هذه الطريقة: "؛ أو يقول4 "جبملتها

ليهم وعلى جها مشى أفاضل الكتاب املعتربين عهود اخللفاء من السلف رضوان اهللا ع

فإن مل يتسن   5"بديوان اخلالفة يف العراق واختاره أفاضل الكتاب من املتأخرين بالديار املصرية

 فأمر املتوكل بإلغاء ذكر سنة : "...له رؤيتها أشار إىل ذلك يف النهاية االستشهاد ا مثل قوله

                                                

 السامرائي، املنهج التأرخيي عند ظمياء. 124ح األعشى، ص  صب عبد القادر طليمات، وثائق القلقشندي يف- 1

 .201القلقشندي، ص
 .124 عبد القادر طليمات، وثائق القلقشندي يف صبح األعشى، ص - 2
 . 78، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
ــــه - 4 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 267، صنفســـ
 .319ص، 1، جالقلقشندي، مآثر اإلنافة - 5
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انقضت ونسب اخلراج إىل سنة ثنتني وأربعني ومائتني وأمر إحدى وأربعني ومائتني إذ كانت قد 

ابراهيم بن العباس فكتب كتابا عنه بذلك وهو أول كتاب كتب يف هذا املعىن ومل أقف على 

؛ فإن كانت صياغة الكتاب الذي حتمله الوثيقة مألوفة عند القلقشندي وشائعة يف 1"نسخته

قلت وعليه العمل يف . أن يفتتح العهد باحلمد هللايف العهود الىت تكتب للخلفاء : "أيامه، قال

كتب عن أمري  وعلى ذلك ،حدة واالختصار يف القولزماننا مع االقتصار على حتميده وا

  .2"املؤمنني املستكفى باهللا أىب الربيع سليمان لولده املستوثق باهللا بركة

ق، وقد أشار نزعته العلمية وسعيه لبلوغ األحسن، كان وراء اهتمامه بالوثائ -   

 أمـــا النظـــر فـــي رسائـــل البلغـــاء : "إىل ضرورة على ضرورة االطالع على وثائق األقدمني قائالً 

ــر وتسهيــــل الطــــرق  مـــن فضـــالء الكتـــاب فلمـــا فـــي ذلـــك مـــن تنقيـــح القرحيـــة وإرشـــاد اخلاطـ

ـــى منــــوال ا ـــج علـ ـــة احملســــن واستــــدراك مــــا فــات واالحتــراز ممــا والنسـ ــداء بطريقـ يــــد واالقتــ

ـــك ــا دون حفظهـــا لئـال يتكـل . أظهــره النقــد ورد مـــا رجـــه السب واقتصـــر علـــى النظـــر فيهـ

اللهم . ـط فيكــون كالبــس ثوبــي زوراخلاطـر علـى مـا يأتـي بأصلـه ممـا ليـس لـه فيتشبـع مبـا لـم يعـ

    .3"إال أن يريد حبفظها احملاضرة دون اإلنشاء فإن الالئق به احلفظ دون غريه

وقد يُعتقد أن القلقشندي اهتم جبمع الرسائل الديوانية واملكاتبات يف كتابه 

 األمر مل يكن كذلك ، واحلقيقة أنألمهيتها التارخيية، أو ليستفيد منها الناس من الناحية اخلربية

وإمنا كان اهتمام القلقشندي جبمعها لكي يستفيد منها كتاب عصره يف ديوان اإلنشاء وكتاب 

األجيال التالية من ناحية صنعة اإلنشاء، فهي مناذج ألساليب الكتابة الديوانية يقدمها 

                                                

ــــه - 1 ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  . 223، صنفســـ
ــــه - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .337، صنفســـ
 .288، ص1 القلقشندي، صبح األعشى، ج- 3
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غية، وعن أصول للكتاب الذين تقتصر أقالمهم عن األساليب التقليدية للكتابة اإلنشائية البال

     .     1إنشاء مثل هذه الرسائل

  سار القلقشندي يف نقد الوثيقة بشكليها الداخليديثةوعلى الطريقة احل

  ):الشكل(واخلارجي) املضمون(

  ):الشكل( النقد الخارجي -1

فوصف قطع الورق وأنواعه . اهتم القلقشندي، بوصف الوثائق اليت اطلع عليها

، وأغراض استعمال كل واحد، نوع اخلط، والقلم، وترتيب )ادياملصري، الشامي، البغد(

على جوانب الورقة، يف كل نوع من أنواع ) الفراغات(ومقدار البيضات الكتاب على الورق، 

 قد ذكر حممد بن عمر املدائين أنه كان يكتب لألمراء يف قرطاس من : " مثل قوله2الوثائق

ثلث طومار وللتجار وأشباههم يف قرطاس من نصف طومار وللعمال والكتاب يف قرطاس من 

ربع طومار وللحساب واملساح يف قرطاس من سدس طومار وقد تقدم أن املراد بالطومار قطع 

البغدادي الكامل وال خيفى أن املناسب لقطع النصف قلم الثلث اخلفيف ولقطع الثلث قلم 

مد بن عمر املدائين أنه كان يف تنبيه قد ذكر حم: " وقوله،3"الكوفة وملا دون ذلك قلم الرقاع

، إذ ختتلف 4"اخللفاء يف قرطاس من نصف طوماراملتقدم أنه كان يكتب لألمراء عن الزمن 

                                                

 .121 عبد القادر طليمات، وثائق القلقشندي يف صبح األعشى، ص- 1
 .203د القلقشندي، ص ظمياء السامرائي، املنهج التأرخيي عن- 2
 .209، ص3 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 3
 .221 ص،3القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 4
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سب املوضوع هذه األمور بني كتب العهود واألمان، وكتب املعاهدات والبطاقات وغريها، حب

           .  1واجلهة املرسل إليها

   ):المضمون ( النقد الداخلي-2

 النصوص الكثرية اليت قدمها القلقشندي إىل اختاذه جا علميًا وعمليا يف تشري

فاء سابقاً نقد الوثيقة قائمًا على النقد املقارن يف بيان الفرق بني املكاتبات الصادرة من اخلل

ويف زمانه، وانتقد بيعات اخللفاء يف الديار املصرية يف عصره ألا كتبت من قبل كتاب احلكم، 

والذى استقر عليه احلال يف  : " وهو يقول يف هذا الشأن،2ال إملام هلم بكتابة اإلنشاءالذين 

كتابة بيعات اخللفاء بالديار املصرية اآلن أن يتعاطى كتابه البيعة كتاب احلكم الذين هم 

قضاة القضاة وال إملام هلم بصنعة اإلنشاء فإن وقعت العناية بكتابة تلك البيعة أمر   موقعو

سر من له ملكه يف صنعة اإلنشاء من رؤوس كتاب الديوان فأنشأ هلا صدرا على كاتب ال

طريقة كتاب اإلنشاء مفتتحا خبطبة مشتملة على براعة استهالل تناسب املقام وتدفع إىل من 

يتعاطى كتابة تلك البيعة من كتاب احلكم فيصدر ا ما يكتبه مث تأتى عقب ذلك بصورة 

      .3"سردا ويشهد يف آخرهااحلال الواقعة يف البيعة 

ويبدو أن سبب هذا التدين يف كتابة الوثائق كانت نتيجة للمتغريات السياسية 

 وإمنـا تقاصـرت اهلمـم : "اليت تعرضت هلا األمة العربية على يد األجانب، كما يشري قوله لذلك

األعجــم علــى األمـــر  ستيــالءعـن التوغـل فــي صناعــة الكتابــة واألخــذ منهــا باحلــظ األوفــى ال

ـــر ملـــن ال يفـــرق بيـــن البليـــغ واألنـــوك لعـــدم إملامـــه بالعربيـــة واملعرفـــة مبقاصدهـا  وتوسيـــد األم
                                                

 .203 السامرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي، ص ظمياء- 1
ــه - 2 ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .204، صنفســـ
 .315، ص 2 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 3
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ــم يســع اآلخــذ مــن هــذه  حتـى صـار الفصيـح لديهـم أعجـم والبليــغ فــي خماطبتهــم أبكــم ول

  :ظ إال أن ينشدالصناعة حب

ــاــوصنـــــاعتــــي عربيـــــــة وكأننـــــي            ألقــى بأكثــر مــا أقــول الروم          1ـ

وانتقد القلقشندي الكثري من البيعات اليت متت دون اخلضوع لقوانني صياغة 

، وعهد 2ه الكتاباملوضوع ل" املعتضد باهللا أيب الفتح، داود" كنحو بيعة البيعات املعرتف ا 

  .3بركة" لولده املستوثق باهللا" املستكفي باهللا أيب الربيع، سليمان

غري أن بعض املؤرخني يعيبون على القلقشندي بعض االختالف حني يعيد  

  4 :كتابة الوثيقة يف أكثر من موضع أو أكثر من ُمؤلف، لذلك فقد نصحوا بشيئني إثنني

ثيالا يف املصادر األخرى بعد ما  ضرورة ضبط وثائق القلقشندي على م-1

  .تبني أن يف بعض وثائقه اختالفات لفضية ونقص يف املعلومات

   .  ضرورة ضبط نصوص الوثائق املوجودة يف مصادر القلقشندي املختلفة-2

ومع ذلك فإننا جيب أن خنرج بنتيجة مهمة هي أنه من بني ما أورده القلقشندي 

ئق يتطلب العثور عليها يف مصادرها وقتًا طويًال، وجهداً وثائق نادرة ينفرد هو ا، ووثا

  .  5مضنياً 

  

  
                                                

 .79، ص1القلقشندي، صبح االعشى، ج - 1
 .16، ص 1 القلقشندي، مآثر االنافة،ج- 2
ــــه - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .339، ص نفســـ
 .144عبد القادر طليمات، وثائق القلقشندي يف صبح األعشى، ص  - 4
ــــه - 5 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .144، ص نفســـ



 يف مآثر اإلنافة ة التارخيية   كتاب                                                               الفصل الثالث

 

     239

  : النقد عند القلقشنديمميزات -4

اختلفت مقاييس القلقشندي النقدية تبعًا للموضوع الذي يتناوله بالنقد فعندما 

ت  وينقل روايا،يتناول اخللفاء واحلكام يبتعد عن املوضوعية واحليادية اللتني عهدناه عليهما

تكتنفها املبالغة والروح العدائية، وخاصة االخبار املتعلقة مبرحلة اخلالفة األموية، ورمبا سبب 

على مصادر متثل وجهة النظر هذه دون أن خيضعهما للنقد والتحليل، وأيضاً، ذلك اعتماده 

منياً ميوله الشخصي، وآرائه اليت تتفق مع وجهة النظر املعادية تلك، على الرغم من أنه بعيد ز 

  1.عن حمور الصراع السياسي بني الطرفني

وعلى سبيل املثال جند القلقشندي يصف عبد املالك بن مروان وصفا يعكس 

ومما حيكى : "موقفه من الدولة األموية خاصة وهو يعيش يف كنف الدولة العباسية وموظفا ليدها

آخر العهد بك وكان يف غاية تته اخلالفة كان قاعدا يقرأ يف املصحق فأطبقه وقال هذا أنه ملا أ

ال نادرا، يقال ان  لبخله الن احلجر ال يرشح املاء إمن الشح حىت كان يقال له رشح احلجر

ما ختشى ان تلوح له يتبعك فقال له يا أمري املؤمنني أبعض اخصائه مسعه يقول اجع كلبك 

الذباب على فمه غريك بكسرة فيرتكك ويتبعه، وكان مع شحه اخبر ظاهر البخر وكان اذا مر 

   2."با ذبابلشدة خبره ومن أجل ذلك كان يلقب أسقط 

ووىل على : "ويضيف حني يتحدث عن فرتة حكم عبد املالك بن مروان قائالً 

العراقني وخراسان احلجاج بن يوسف ففتك بأهله وأبادهم وقتل مجعا من الصحابة والتابعني 

  .3"رضي اهللا عنهم

                                                

 . 207ج التأرخيي عند القلقشندي، ص السمرائي، املنه ظمياء- 1
 .127، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 2
  .132، ص1القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج - 3
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 خلفاء األمويني باألندلس، فهو يسمي عبد ويقف القلقشندي نفس املوقف من

 وكان املستويل على األندلس عبد الرمحن الداخل األموى : "الرمحن الداخل باملستويل بقوله

  .1"فأقام ا إىل أيام اهلادى وبعده

  ،الدولة األموية كان ينزل بالدعاء باخلريفيه ويف نفس الوقت الذي كان ينتقد 

فلما انتهى اخلرب إىل : "خاصة بالديار املصرية، حيث يقولكلما ذكر خلفاء العباسيني 

السلطان بادر اخلروج إليهم يف عدد قليل من العسكر وخف من األثقال وسار من الديار 

 أدام اهللا أيامه يف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من "املعتضد باهللا"املصرية وصحبته أمري املؤمنني 

  .2"ئةشهر رجب سنة مثان عشرة ومثان ما

فرتاه يقول عن اخلليفة . ومييل إىل الروايات اليت تؤيد العباسيني ومتجد عصرهم

 كان أبيض اللون مجيل الوجه طويال مسينا قد وخطه الشيب مسحا شجاعا  : "هارون الرشيد

كثري احلج والغزو والصدقة والصالة حىت يقال إنه كان يصلي يف كل يوم مائة ركعة وكان حمبا 

  3".ا هلمللعلماء مقرب

تأثري شخصيته الدينية والفقهية، القائمة ومن مميزات أسلوب القلقشندي النقدي 

على استنباط األحكام الشرعية بالتتبع واالجتهاد ورفض التقليد، وقد عرب هو شخصيا عن 

واملقلد ال يوصف باالجتهاد، وشتان بني من يعرض احلكم عن دليل، ومن مجد : "ذلك بقوله

    4". جزم اإلعتقادعلى التقليد مع

                                                

ــه - 1 ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .189، صنفســـ
ــــــه، - 2 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ    .215 صنفســـ
ــــ - 3 ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ  .193، صهنفســـ
 210 ظمياء السمرائي، املنهج التأرخيي عند القلقشندي، ص- 4
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تنوع اآلراء اليت كان القلقشندي يوردها يف املسألة الواحدة، ويعرض اآلراء 

  .لرجال العلم مث يرجح ويعرتض، وينتقد مث يعطي الرأي النهائياملختلفة 

وقد اختلف يف أصل وجوا فذهب قوم إىل أن وجوا ثابت : "فهو يقول مثالً 

التسليم لزعيم مينعهم من التظامل ويفصل بينهم عند التنازع ولوال بالعقل ملا يف طباع العقالء من 

وذهب آخرون إىل أا إمنا وجبت بالشرع وال أثر للعقل يف ... ذلك لكانوا فوضى مهملني

ذلك ألن اإلمام يقوم بأمور شرعية كان جيوز يف العقل ال يرد التعبد ا فلم يكن العقل موجبا 

ألمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف املظلومني من هلا واحتج لذلك بأنه البد ل

   .1"الظاملني ويستويف احلقوق ويضعها مواضعها

سلوب النقدي فقد االلقد اتسمت منهجية القلقشندي بالتنوع يف استعمال 

تعامل حبذر يف التعامل مع بعض املصادر، وحاول أن يعلل ويقدم تربيرا لبعض وجهات نظره 

  .  حيان فلم يستطع أن خيفي مواقفهيان، وقد غلبته عاطفته يف بعض األألحيف كثري من ا

  

  

  

                                                

 .30، 29، ص1 القلقشندي، مآثر اإلنافة، ج- 1
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 خالل قرنني السابع والثامن هجري ظروفا سياسية املشرق اإلسالمي عاش

 فكانت البالد عرضة لغزو خارجي هدد كيان العامل االسالمي يف ثقافته ووجوده، ،خاصة

فكان الغزو الصلييب بداية هذا اخلطر وما محله من أخطار دينية، مث جاء غزو التتار الذي كان 

، وما تاله من تراجع )م1258/ه656(نتائجه املباشرة سقوط اخلالفة اإلسالمية ببغداد من 

ثقايف بسبب إتالف العديد من الكتب،وصاحب كل ذلك وجود تنافس وتناحر إسالمي 

  .داخلي بني األمراء والسالطني

على مسرح كان من النتائج االجتماعية هلذا الوضع ظهور جنس بشري جديد 

 وهم صنف من الرقيق البيض الذين جلبوا منذ مراحل متقدمة ،ارخييا باملماليكمسي تاألحداث 

من تاريخ الدولة العباسية، لكن دورهم برز خالل هذه املرحلة، فكان األمراء والسالطني 

يشرتون الرقيق البيض ليخضعوهم لتنشئة إسالمية خاصة، فريبوم على األخالق اإلسالمية، 

 يكتسبون ثقافة تأهلهم للحصول على مناصب مهمة، إىل جانب ويتدرجون يف التعليم حىت

ذلك فقد كان املماليك خيضعون إىل تدريبات عسكرية خاصة تأهلهم ليلعبوا الدور الذي جلبوا 

  . من أجله على أكمل وجه

تنافس السالطني يف جلب املماليك للتقوية جانبهم، فكان من نتيجة ذلك أن 

 املماليك على أسيادهم فأصبح منهم السادة والسالطني، وظهرت مترد العبد على السيد أنقلب

  .بسبب ذلك دولة بامسهم هي دولة املماليك يف مصر والشام

وقفت يف وجه الغزو بدور حضاري مهم، فمن جانب املماليك قامت دولة 

 أفشلت املخططات الصليبية يف مية تلو األخرى، ومن جانب آخرأحلقوا م اهلز املغويل، و 

  .يطرة على العامل اإلسالميالس
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تنبه املماليك إىل خطورة سقوط اخلالفة االسالمية، ففكروا يف بعثها على الديار 

املصرية ليستفيدوا من تأثريها الروحي على املسلمني، ويكون هلم دور الزعامة يف العامل 

  .االسالمي

قية بقيت رغم مبايعة السلطان اململوكي للخليفة العباسي إال أن السلطة احلقي

بيد السلطان اململوكي، فكان يعزله وقت ما يشاء ويعيده وقت ما أراد، حىت وصلت إىل ثالث 

  . مرات يف فرتة السلطان حممد بن قالوون مع اخلليفة الواثق

صعبة إال أن مصر عاشت ضة علمية كبرية، كانت رغم الظروف السياسية  

رة وهذا بسبب انتقال اخلالفة إليها، فظهرت فقد انتقلت النهضة العلمية من بغداد على القاه

جمموعة من املؤلفات يف شىت امليادين، فاعترب بعض املؤرخني أن هذه النهضة العلمية عبارة عن 

تعويض نفسي مجاعي، لالنتكاسات السياسية والعسكرية املتتالية، فكان للظروف السياسية 

  .تأثري عكسي على األوضاع الثقافية

املدروسة العديد من كتب التاريخ فاهتم املؤلفون بدراسة السري ظهرت يف الفرتة 

والرتاجم، وكتب املهتمة بتاريخ املدن واألقاليم، واخلطط واآلثار، لكن أهم ظاهرة عرفتها هذه 

  .الفرتة هي ظهور جمموعة من املؤلفات املوسوعية

، كان من خصائص التأليف املوسوعي أنه مزيج من األدب، والسياسة، والفن

والطرف، والثقافة الشعبية، والعمران، وكان املؤلف ينقل فيه خربته الطويلة يف ميدان من 

  .امليادين، مث ميزجه مبجموعة من املعارف األخرى، فيخرج التأليف على شكل موسوعة

صبح "كان من بني املؤلفني املوسوعيني القلقشندي الذي أراد من خالل كتابه 

ن يقدم للكتاب اإلنشاء املتخصصني نصائح يف كيفية مزاولة أ" األعشى يف صناعة االنشا

  .مهنتهم، فتوسع يف ُمؤلفه حىت أصبح موسوعة مرتامية األطراف
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عاش القلقشندي يف مصر يف فرتة حكم املماليك، فدرس األدب والفقه والتاريخ 

حاول أن وارحتل عرب أرجاء مصر طلبًا للعلم، مث تقلد عدة مناصب يف القضاء واإلنشاء، مث 

  .ينقل خربته الطويلة إىل كتابه صبح األعشى

اية األرب يف "برع القلقشندي يف علم األنساب فألف فيه كتابان مهمان مها 

، وكانت الغاية من "قالئد اجلمان يف التعريف بعرب الزمان"، وكتاب "معرفة أنساب العرب

  .االشتغال يف علم األنسابذلك إثراء املكتبة االسالمية مبؤلفني يساعدان كل من يريد 

ميكن اعتبار القلقشندي من أهم من استعمل للمنهج التارخيي الذي يعتمد على 

  . استعمال الوثيقة اإلدارية املكتوبة، وقد ساعده على ذلك عمله يف  ديوان الكتابة

من أهم التأليفات اليت ظهرت يف " مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"كتاب إن  

  .النظم اإلسالمية عامة واليت درست تطور اخلالفة خصوصاً 

أبو الفتوح داود ألف القلقشندي كتابه مآثر اإلنافة فأهداه إىل اخلليفة العباسي 

  .)م1422 /ه817(الذي توىل احلكم سنة املعتضد باهللا 

 وإن كـان ، من أهم كتـب القلقـشندى"مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة"ب يعترب كتا

حيتويـه مـن ذكر عند املؤرخني ودارسي النظم اإلسالمية، ذلك أن هذا الكتـاب حـسب مـا قّلما يُ 

 خالصة بعض األفكار اليت جاء ا القلقشندى يف كتبه السابقة ومنها معلومات وإشارات يعترب

  . صبح األعشى

ري فيه املعلومات بطريقة مرتبة، يف دقـة ونظـام بـديع وتتـواىل احلـوادث فالكتاب جت

والتواريخ بأسلوب سهل ممتنع، حبيث ينطلـق وراءهـا القـارئ يف غـري ملـل وال سـأم، مث جتـيء بعـد 

ذلك أنواع العهود والعقود واملخاطبات، فـيلمس القـارئ مـابني العـصور مـن تفـاوت، يف أسـلوب 
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 جانــب مــا ســاقه املؤلــف مــن طرائــف وتنبيهــات متتــع القــارئ مجيــل، وســجع متكلــف، هــذا إىل

  . وتزيد معلوماته ومعارفه
يطـرح الكتــاب إشـكالية مهمــة كانـت دائمــا أسـاس التــاريخ والكتابـة التارخييــة اإلســالمية 

 اخلالفـة وتطورهـا عـرب التـاريخ، والكاتـب يطـرح ةوىل للتاريخ اإلسالمي، وهي قـضيمنذ العهود األ

  .متتبعا مراحل تطور اخلالفة اإلسالمية أسلوب تارخيي أديب سلسهذه القضية يف 

وهو بذلك يستعمل أسلوبا تارخييا بيانيا يتنوع بني الطرافة واجلديـة بـشكل سـهل ممتنـع، 

مــع مناقــشته العقليــة باحلجــة والربهــان لــبعض القــضايا املتــصلة باخلالفــة، فهــو حيــاول حتديــد معــىن 

ـــــاريخ اإلســـــالمي، الراشـــــدين واألمـــــويني اخلالفـــــة، وألقاـــــا وشـــــروطها، مث  ـــــستعرض خلفـــــاء الت ي

والعباســيني، ويقفــز بعــد احلــديث عــن املستعــصم ليكمــل السلــسلة خبلفــاء العباســيني يف القــاهرة 

حـىت يـصل إىل املعتــضد بـاهللا، مث ينتقـل يف اجلــزء الثـاين للحــديث عـن خلفـاء بــين أميـة باألنــدلس 

ى الطوائــف الثالثــة يف اخلالفــة، مث أقبــل يــذكر البيعــة والفــاطميني واحلفــصيني، مبينــا بطــالن دعــو 

  .واملذاهب ا، وعهود اخللفاء وأشكاهلم

لقــــد اعتمــــد القلقــــشندي يف كتابــــه علــــى عــــدة مــــصادر تارخييــــة تنوعــــت حــــسب 

الــــضرورة، فقــــد اســــتعمل الوثيقــــة تــــارة يف االســــتدالل علــــى بعــــض العهــــود واملواثيــــق، واســــتعمل 

لشفهية خاصة يف اجلزء الذي حتدث فيها عن اخلليفة املعتضد بـاهللا املشاهدة الشخصية والرواية ا

  .الذي ألف من أجله الكتاب، ويف حاالت أخرى اعتمد على مؤلفات سابقة

نـــصيب كبـــري مـــن أجـــل إبـــراز " مـــآثر اإلنافـــة"كـــان الســـتعمال الوثيقـــة يف كتـــاب 

  . نظره وتقويتهااحلقيقة التارخيية، وهذا ما يربز اهتمام القلقشندي يف تدعيم وجهة
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تعتــرب املــشاهدة املباشــرة واملعلومــة املرويــة مــن طــرف شــهود عيــان أهــم املعلومــات 

  ".مآثر اإلنافة"التارخيية اليت أوردها القلقشندي يف كتابه 

استعمل القلقشندي النقد التارخيي يـشكل يـربز شخـصيته العلميـة املـستقلة، فقـد 

وبــنفس الطريقــة نقــد الروايــة التارخييــة الــيت اســتقاها مــن نقــد بعــض الوثــائق التارخييــة الــيت أوردهــا، 

  .بعض املصادر، وحاول أن يتحرى الصدق يف نقله للمعلومة

ف فيها املؤلف مـع بعـض وهذا مل مينع من وجود مواضع عديدة يف الكتاب تعاط

تقـــد بعـــض الشخـــصيات، ووصـــف الـــبعض  أبـــرز إعجابـــه بـــالبعض اآلخـــر، وانكمـــاالشخـــصيات  

  .  ري علميةخر بأوصاف غاآل

ـــاب  ـــت موضـــوع " مـــآثر اإلنافـــة"يعتـــرب كت ـــة الـــيت تناول ـــب املهمـــة والقليل مـــن الكت

، وقــد اســتعمل يف ها وتقاليــدها، تطورهــا، وتــصنيفهااخلالفــة مــن حيــث معناهــا، شــروطها، رســوم

  .ذلك مادة علمية وفرية ومهمة
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   القرآن الكريم-

  : المصـــــــــــادر -

عمر عبد السالم :  ابن األثري،  أبو احلسن علي حممد عز الدين ، الكامل يف التاريخ، حتقيق-

  .1997، دار الكتب العلمية، بريوت، 2، ط9، جتدمري

ة العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني،  الباباين، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم، هدي-

  .1دار إحياء الرتاث العريب بريوت، ج

بن تغري بردي، يوسف بن عبد اهللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، املنهل الصايف واملستوىف  -

  .1حممد حممد أمني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج: بعد الوايف، حتقيق

الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين،  إنباء الغمر بأبناء  ابن حجر، أبو -

 جلنة إحياء الرتاث -حسن حبشي، الس األعلى للشئون اإلسالمية : ، حتقيق3العمر، ج

  .1969اإلسالمي، مصر، 

: ، حتقيق13 ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج-

  ، دار املعرفة بريوتحمب الدين اخلطيب

، 2، ط2 احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي، معجم البلدان، ج-

 .274ص. 1995دار صادر بريوت، 

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم  ابن خلدون، عبد الرمحن أبو زيد، -

  .1، ج1988ته، دار الفكر بريوت، خليل شحا: ، حتقيقمن ذوي السلطان األكرب

، دار العلم 5الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، األعالم، ج -

  ،2002للماليني، 
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السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن   -

 . بريوت–دار مكتبة احلياة ، منشورات 1حممد، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج

حممد أبو الفضل : ، حتقيقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطي، جالل الدين  -

  .117، ص 1إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا،ج

بن شاكر، حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون ، فوات الوفيات،  ا-

  .179، ص2، ج1973صادر بريوت، إحسان عباس، دار : حتقيق

أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين الدمشقي املعروف، عيون الروضتني يف أخبار الدولتني  -

   . 411، ص1997بريوت، : إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة : ، حتقيق1النورية والصالحية، ج

عبد : اإلسالمية، حتقيقالفخري يف اآلداب السلطانية والدول ،  ابن طباطبا، حممد بن علي-

  .1997القادر حممد مايو، دار القلم العريب، بريوت، 

القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، دار الكتب  -  

  .3العاملية، بريوت، ج

القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي، قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان،  -

  . 1982، 2إبراهيم اإلبياري، دار الكتاب املصري، دار الكتاب اللبناين، ط: حتقيق

: القلقشندي، أبو العباس أمحد بن علي ، اية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق -

  .1980، دار الكتاب اللبناين، بريوتن 1إبراهيم اإلبياري، ج

  .1986، دار الفكر، 12أبو الفداء إمساعيل بن كثري، البداية والنهاية، ج  -

املقريزي، أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين العبيدي، تقي الدين ، السلوك  -

  . 1997حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العاملية، بريوت، : ، حتقيق1ملعرفة دول امللوك، ج

  .قاهرة املاوردي،  أبو احلسن علي  ، األحكام السلطانية، دار احلديث، ال-
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  :المراجع -

إحسان حقي، دار النفائس، :  بك، حممد فريد ، تاريخ الدولة العلية العثمانية، حتقيق-

  .1981، 1بريوت، ط

 البغدادي،  السيد عبد الستار بن درويش احلسىن ، نظرات يف كتاب اية االرب يف معرفة -

    .20،   ص2011، دار الفتح، 1أنساب العرب للقلقشندي، ط

  5وكلمان، كارل ، تاريخ األدب العريب، ج بر -

 حسن، على ابراهيم ، استخدام املصادر وطرق البحث، يف التاريخ اإلسالمي العام والتاريخ -

  . 1980، القاهرة، 3املصري الوسيط، مكتبة النهضة املصرية، ط

ة  حسني، محدي عبد املنعم حممد، دراسات يف تاريخ األيوبيني واملماليك، دار املعرف-

  .2000اجلامعية، القاهرة، 

، دار الفكر، 2 شوقي أبو خليل، من كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة للقلقشندي، ط-

 .12ص. 1997دمشق، 

، مركز -دراسة حتليلية– السامرائي، الظمياء حممد عباس ، املنهج التأرخيي عند القلقشندي -

  ،2001، 1امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط

، دار العلم للماليني 1990، مارس 1، ط3 شاكر، مصطفى، التاريخ العريب واملؤرخون، ج-

 . 98بريوت،  ص 

أبو العباس القلقشندي وكتابه صبح  الصياد، حممد حممود ، نظرة جغرايف يف صبح االعشى، -

   ؛203ص. 1973 املكتبة العربية القاهرة، األعشى،
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، "من دولة املماليك اجلراكسة"عة مؤرخني وأربعة مؤلفات  حممد كمال الدين عز الدين، أرب-

  .16، ص1992اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 1 فايد محاد حممد عاشور، اجلهاد االسالمي ضد الصليبيني واملغول يف العصر اململوكي، ط-

  .55ص) لبنان(مطبعة جروس بريس، طرابلس

ل واملماليك من القرن السابع اهلجري إىل القرن الثالث  عودات،  أمحد وآخرون، تاريخ املغو -

  .94، ص1990، )العراق(عشر اهلجري، دار الكندي، إربد 

 غامن، حامد زيان ، صفحة من تاريخ اخلالفة العباسية يف ظل دولة املماليك، دار الثقافة -

   .09، ص1978للطباعة والنشر، القاهرة، 

ة يف مصر وسوريا خالل القرن السابع اهلجري، العريب للنشر  فرغلي، إبراهيم، احلركة التارخيي-

  .2000، القاهرة، 1والتوزيع، ط

 قاسم، قاسم عبده ، علي السيد علي، االيوبيون واملماليك التاريخ السياسي والعسكري، -

 .23عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، ص 

  .1981لرتاث اجلغرايف العريب، وزارة الثقافة بغداد،  حممد، صباح حممود ، دراسات يف ا-

، دار حممد عبد اهلادي أبو ريدة: ي، ت متز، آدم ، احلضارة االسالمية يف القرن الرابع اهلجر -

  .1، ج5الكتاب العريب، بريوت، ط

  :الدوريات

 الدباغ، حممد بن عبد العزيز ، نظرات حول كتاب صبح األعشى للقلقشندي، جملة دعوة -

  .1963احلق، العدد اخلامس، السنة السادسة، 

 املوسوي، جواد مطر ، علم األنساب عند القلقشندي، جملة املورد، العدد األول، السنة -

  .وزارة اإلعالم، بغداد، العراق. 2007
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  :الرسائل الجامعية

ه  أمحد عبد الرمحن الذنيبات، أبو العباس القلقشندي أديبا، رسالة دكتوراه، جامعة مؤت-

2001. 
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  "1"الملحق 
  الخلفاء العباسيون في العراق            

 

 بداية احلكم ايةاحلكم

  اهلجري  امليالدي  اهلجري  امليالدي
 رقم اسم اخلليفــــــــة

 1 د اهللا السفاحأبو العباس عب  132  749 136  754

 2 أبو جعفر عبد اهللا املنصور  136  754 158  775

 3 أبو عبد اهللا حممد املهدي  158  775 169  785

 4 أبو حممد موسى اهلادي  169  785 170  786

 5 أبو جعفر هارون الرشيد  170  786 193  809

 6 ابو موسى حممد األمني  193  809 198  813

 7 ر عبد اهللا املأمونأبو جعف  198  813 218  833

 8  إسحاق حممد املعتصم باهللا  أبو  218  833 227  842

 9  الواثق باهللا  أبو جعفر هارون  227  842 232  847

 10 أبو الفضل جعفر املتوكل باهللا  232  247  847  861

 11 أبو جعفر حممد املنتصر باهللا  247  861 248  862

 12 ستعني باهللاأبو العباس أمحد امل  248  862 252  866

 13 أبو عبد اهللا حممد املعتز باهللا  252  866 255  869

 14 أبو إسحاق حممد املهتدي باهللا  255  869 256  870

 15 أبو العباس أمحد املعتمد على اهللا  256  870 279  892

 16 أبو العباس أمحد املعتضد باهللا  279  892 289  903

 17 كتفي باهللاأبو حممد علي امل  289  903 295  908

 18 أبو الفضل جعفر املقتدر باهللا  295  908 320  932

 19 أبو املنصور حممد القاهرباهللا  320  932 322  934

 20 ابو العباس أمحد الراضي باهللا  322  934 329  940
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 21 أبو إسحاق إبراهيم املتقي هللا  329  940 333  944

 22 ستكفي باهللاأبو القاسم عبد اهللا امل  333  944 334  946

 23 أبو القاسم الفضل املطيع هللا  334  946 363  974

 24 أبو الفضل عبد الكرمي الطائع هللا  363  974 381  991

 25 أبو العباس أمحد القادر بأمر اهللا  381  991 422  1031

 26 أبو جعفر عبد اهللا القائم بأمر اهللا  422  1031 467  1075

 27 لقاسم عبد اهللا ااملقتدي بأمر اهللا ا  أبو  467  1075 487  1094

 28 أبو العباس أمحد املستظهر باهللا  487  1094 512  1118

  29  أبو منصور الفضل املسرتشد باهللا  512  1118  529  1135

  30  أبو جعفر املنصور الراشد باهللا  529  1135  530  1136

  31  أبو عبد اهللا حممد املقتفي ألمر اهللا  530  1136  555  1160

 32 أبو املظفر يوسف املستنجد باهللا  555  1160 566  1170

 33 أبو حممد احلسن املستضئ بأمر اهللا  566  1170 575  1180

 34 أبو العباس أمحد الناصر لدين اهللا  575  1180 622  1225

 35 ابو نصر حممد الظاهر بأمر اهللا  622  1225 623  1226

  36  ملستنصر باهللاأبو جعفر املنصور ا  - 623  1226  640  1242

  37  أبو أمحد عبد اهللا املستعصم باهللا  656- 1258  640 1242
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  "2"الملحق 
  الخلفاء العباسيون في العراق            

 

 بداية الحكم نهاية الحكم

  الهجري  الميالدي  الهجري  الميالدي
 الرقم ةــــــــــــــــــــــــــالخليف

 01 القاسم أمحد املستنصر باهللاأبو  658  1261 658  1261

 02 أبو العباس أمحد احلاكم بأمر اهللا  660  1261 701  1302

 03 أبو الربيع سليمان املستكفي 701  1302 740  1340

1341  741 1340  740 04 

1353  748 1341  741 
 أبو العباس أمحد احلاكم بأمر اهللا

05 

 06  باهللاأبو إسحاق ابراهيم الواثق 741  1341 741  1341

 07 أبو الفتح أبو بكر املعتضد باهللا 748  1353 763  1368

1384  779 1368  763 08 

1390  785 1385  780 09 

1413  808 1396  791 

 أبو عبد اهللا حممد املتوكل على اهللا

10 

1385  780 1384  779 11 

1396  791 1393  788 
 أبو حيي زكريا املعتصم باهللا 

12 

 13 أبو حفص عمر الوائق باهللا 785  1390 788  1393

 14 اإلمام ابو الفضل العباس املستعني باهللا 801  1413 817  1422

 1 أبو الفتوح داود املعتضد باهللا 817  1422   
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  3: الملحق

  خريطة توسع دولة المماليك
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  أ  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  01  :حياة القلقشندي وظروف عصره: الفصل األول  

  03  :الظروف السياسية لعصر القلقشندي  -1  

  03  ام الدولة األيوبيةالدولة الفاطمية وقياية   -أ    

ني احلروب الصليبية وإحياء اخلالفة املماليك ب  -ب    

  العباسية ومحلة املغول على الشرق

  

14  

  42  :الظروف الثقافية لعصر القلقشندي  -2  

  45  :علم التاريخ يف عصر القلقشندي  -3  

املنهج املتبع يف كتابة التاريخ يف مصر خالل   -أ    

  هذا العصر

  

45  

  53  أهم مؤرخي العصر  -ب    

  61  لتارخيية هلذا العصرأهم التآليف ا  -جـ    

  74  :حياة القلقشندي  -4  

  74  اسم ونسب القلقشندي  -أ    

  75  مولده ونشأته وتعليمه  -ب    

  77  الوظائف اليت تقلدها القلقشندي  -جـ    

  78  :مسامهات القلقشندي العلمية  -5  

  78  أهم مؤلفات القلقشندي  -أ    

العلوم املساعدة لعلم التاريخ يف مؤلفات   -ب    

  لقلقشنديا

  

84  

    )الشكل واحملتوى(كتاب مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة : الفصل الثاين  
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96  

  98  تاريخ تأليف الكتاب  -1  

  101  :الشكل  -2  

  101  تنظيم الكتاب وتقسيمه  -أ    

  128   )كيفية النقل من املصادر(مجع وعرض املادة   -ب    

  135  اللغة واألسلوب  -جــ    

  141  :احملتوى  -3  

  141  )املؤلفات: (مصادر الكتاب  -أ    

  160  املادة التارخيية املتعلقة باخلالفة يف مآثر اإلنافة  -ب    

  160   مفهومها، حكمها، وكيفية إنعقادها-1      

  169   رسوم وتقاليد اخلالفة يف مآثر اإلنافة -2      

  169   ألقاب اخللفاء-           

  171   الوظائف املساعدة ملنصب اخلليفة-           

  174   ترتيب اخلالفة-           

  177   شعار اخلالفة-           

  1179  الرواية التارخيية عند القلقشندي يف كتابه مآثر اإلنافة: الفصل الثالث  

  181  :ثر اإلنافةعند القلقشندي يف كتاب مآالرواية   -1  

  181  أنواع الرواية التارخيية  -أ    

  185  طرق عرض الرواية التارخيية  -ب    

  187  االستشهاد بالقرآن الكرمي والسنة النبوية  -جـ    

  192  :منهج النقل من املصادر يف كتاب مآثر اإلنافة  -2  

  192  :     النقل من خمتلف املصادر-   أ    
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  192   األحكام السلطانية للماوردي-      

  195   العقد الفريد البن عبد ربه-      

  201  فداأليب ال املختصر يف تاريخ البشر -      

  203  : السابقةالنقل من مؤلفات القلقشندي  -ب    

  203   صبح االعشى يف صناعة اإلنشا-      

     208اية االرب يف معرفة أنساب العرب-      

  211  :لخالفةيف تصنيفه لالقلقشندي منهج   -3  

  211  اخلالفة املشروعة  -أ    

  218  اخلالفة الباطلة  -ب    

  223  : مآثر اإلنافةالنقد التارخيي يف كتاب  -4  

  223  نقد الرواية التارخيية  -أ    

  232  نقد املصادر  -ب    

  233  نقد الوثائق  -جــ    

  239  مميزات النقد عند القلقشندي  -د    

ـــــــــــــــــــــــــة     242  خامتــــــــ

  248  مالحـــــــــــــــــــــــــــــــق  

ــــــــــ     253  ــــــــــــــــرس املصادر واملراجعفهــــــــــــــــــــ
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