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 لخص: ستمال
تهتتتم هتتلد الدراستتة برحلتتة نيتتد التتدرن أبتتي المطتتارخ بلتتد الهاستت  بتتن  ليتت  بتتن شتتاهين 

وقتتد نتتام المتتنرش ابتتن شتتاهين الملطتتي متتن الشتتيخي الحي،تتيم المولتتد نتتي مدريتتة ملطيتتة م 
جمت  التتيلي،ي ن تتد نانتم لته م طوعتا، شتلررةم انتشتتر المتنر يين الموستوعيينم أاتحاب ال

كتابا، تلميلد "ابن إيتا  " نمتا نانتم لته شترول ومنل،تا، مستت له  بلضها ني نتاباته وني
م وتلتدت، منل،تا، ابتن شتاهينم وتيوعتم م تاترد و، انتتهم وات ت  ني ال، ه الحي،ي والطب

 تماعيتتة ن،لتتم لتته التتلرو  بلليتتة ال تتوخم ونهتتار الللمتتام نتتي نتت  مدريتتةم واكتستتب و اهتتة ا
واالنتشتتتار م ونتتتتر ت ميتتتلدم وراحتتتوا ري لتتتوم عيتتتهم واعتمتتتد، الدراستتتة المتتتيه  التتتتيريخي 

 التحليليم بهدف الواول إلى نتائ  الدراسة.

 الرحلةم المنرشم الت ميلم الموسوعية الكلما، الم،تاحية:

Abstract: 
This study is concerned with the journey of Zaid Al-Din 

Abi Al-Makarem after Al-Basit Bin Khalil Bin Shaheen Al-
Sheikh Al-Hanafi, who was born in Malatya. Iyas "also had in-
dependent explanations and books on Hanafi jurisprudence and 
medicine, and Ibn Shaheen's books varied, and his sources and 
culture varied, and he contacted the elite of the people and sen-
ior scholars in every city, and he acquired a social prestige that 
ensured his spread and spread, and many of his students, and 
they moved from him, and the study adopted the curriculum 
Analytical history, with the aim of reaching the results of the 
study. 
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 م دمة

المنرش ااحب الرحلتة هتو: نيتن التدرن أبتو المطتارخ عبدالهاست  بتن  ليت  بتن 
نتتي  -نتتي أاتتراف أستتيا ال تتغر   -شتتاهين الشتتيخي الحي،تتيم ولتتد نتتي مدريتتة ملطيتتة 

طرراي خ " ألخ ولد سرية م اسمها "ش0881هت / 488الحاتي عشر من ر ب سية  "
" تزوج بها والدد "  لي  بن شاهين " بلد عت ها ؛ وتي   المنرش ني اهاد مت  أبيته 
ني ارابلس وتمشق والحجان وال اهرةم حانًظا ال رآم الكتريم بتهلا ال تراما، ورلتا 
مخت را، علوخ ع ردم نميظومة اليس،يم والكيز والمجم م عارًضا لها ولغيرها متن 

اللرريتةم والملتانيم والبيتامم والميطتقم والحطمتهم وعلتم المنل،ا، ني ال، ه الحي،يم و 
( 2)هتت 468" نحميتد التدرن اليلمتاني  ، (1)الك خ على مشهوري علمتام ع ترد نيهتا

 . (4)هت  "488"وشهاب الدرن الم هاتي ، (3)هت "481"وشهاب الدرن بن نيد 

وقد نتام المتنرش ابتن شتاهين الملطتي متن المتنر يين الموستوعيينم أاتحاب 
جمتت  التتتيلي،ي ن تتد نانتتم لتته م طوعتتا، شتتلررةم انتشتتر بلضتتها نتتي نتاباتتته ونتتي ال

كتابا، تلميلد "ابن إيا  " نما نانم له شرول ومنل،تا، مستت له نتي ال، ته الحي،تي 
 .(5)والطب

 أما المنل،ا، التاريخية فيمطن ا مال الملروف ميها على اليحو التالي :

 الروض الهاسم ني حواتث اللمر والترا م. -
                                                           

 72ص 4جـالسخاوي ،الضوء الالمع  (1)

هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عمرو بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبدالرحمن  (2)
 44ص 2بن ميمون النعماني البغدادي الحنفي ترجم له السخاوي في الضوء الالمع جـ

ن الملطي في كتابه احمد بن محمد بن احمد بن ابي بكر الحنبلي ، ترجم له المؤرخ ابن شاهي (3)
 .أ111ب 117المعجم المفنن ق

 ب.144أ ، 141 احمد بن العطار ، ترجم له المؤرخ ابن شاهين الملطي في كتابه المعجم المفنن (4)

 .27محمد مصطفى زياده ، المؤرخون في مصر ص (5)
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 تاريخ األنبيام واألكابر وأولي اللزخ ميهم . -

 غاية السول ني سيرة الرسول . -

 المجم  الم،ين بالملجم المليوم . -

 تت نزهة األسااين فيمن ولي م ر من الس اين .

وهتو متن أضتخم منل،اتته وأهمهتا وهتلا الكتتاب  (1)ني  األم  نتي يرت  التدول -
 يرً  على نتاب تول اإلس خ لللهبي .

أكتتد، وقتتائ  رحلتتة المتتنرش ابتتن شتتاهينم علتتى تيتتتو  م تتاتر ، انتتتهم وات تتاله 
بللية ال وخ ونهار الللمام ني ن  مدرية أو بلدة ت لها؛ وهلا ردلُّ على و اهته وُعُلو ِّ 
ًمتتام متت  متتا نتتام لتته متتن راتتيد  قتتدردم حيتتس أكستتبته التجتتارة موقًلتتا ا تماعًيتتا محتارا

التلي وات  إلتى رتهتة التونارة نتي م ترم وغيتر  ا تماعي و، اني اكتسهه متن والتدد؛
تتا اتتيتف متتن منلت،تتا،م نجمتت  بتتين المطانتتة  يلتتم متتن الميااتتب الرفيلتتةم نضتتً  عمت
السياستتية والمطانتتة الللميتتةم حتتتي ُعتترف المتتنرش ابتتن شتتاهين نتتي بلتتا الم تتاتر 

 .(2)بتتتتتت"ابن الونير"

الةم وال ضتاة والُم،تتين إيم؛ ن  غرابة أم نراد يجتم  بالملوك والس اين والتو  
والخطهام والللمامم ونهتار التجتار والو هتامم ونستجه لل قتا، واتداقا، واستلة مت  

                                                           

  124ص 4ابن إياس ، بدائع الزهور جـ (1)

هديــا العــارفين أســماء المــؤلفين   ميــر ســليم البابــانياســماعيب بــن محمــد بــن امــين بــن  البغــدادي  (2)
ـــا المعـــار  الجليلـــا، منغـــورا  مكتبـــا المثنـــى ببغـــداد اســـتانبو  ، وآثـــار المصـــنفين، نبـــع بعنايـــا وكال

، الطبعـــا اىولـــى، نغـــر دار التـــاريل العروـــي والمؤرخـــون   شـــامر مصـــطفى ؛125ص 4جــــ ،م1591
رقـي، مطبعـا الت، معجـم المـؤلفين  ر رضـا كحالـاعمـ؛ 294ص 3جـ م،1551العلم للماليين، بيرو  

نيــب اىمــب فــي ديــب الــدو ، عبدالباســب بــن خليــب بــن شــاهين الملطــي   ؛16ص 9جـــ م،1591دمغــ 
مقدمــا المحقــ  م، 2112المكتبــا العصـريا، بيــرو تحقيـ   عمــر عبدالســالم تـدمري، الطبعــا اىولــى، 

 .41ص 1ج
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ر اال، ع رد ني الب ت التي نزلها وأقاخ نيهام ولم ت ترنه التجتارة عتن التب الللتمم 
كما لم تستحوي على ن  ت،كيرد واهتمامه؛ إي  م  بييها ورتين التب الللتم واالستتزاتة 

ت علتى مجتالس  -أ،يام رحلته  –ميه  م نلما على اال تما  بالللمام والشيوشم والترتُّ
ف ونيارة قبور األوليام وال الحين الللمم م  مايله إلى الت وُّ
(1) . 

 المهحس األول: عم  المنرش بالتجارة.
مار  المنرش ابتن شتاهين الملطتي التجتارةم نتجشتم وعتانى أست،اًرا هيتي، لته  

وال الب ت واألم ارم ،م ان ط  بلد يلم إلى تته  البلدام والمتدم الملرنة بغواما أح
 وال ر م نطاف أكتر ب ت المغرب اإلس مي.

ونام ابن شاهين يطسب ن، ا، أست،ارد متن التجتارة نتي اللبيتدم ونتي الهضتائ  
هم  رج منر يتا متن 466من رري  األول سية 01نيجدد ني  "الم رية والمغرريةم 
ال تليدم ور تي نيهتا نحتو ، ،تة أشتهرم اشتتر    لهتا نتاًنتا برستم ال اهرة إلى بت ت 

 .(2)تريار" 411اإلتجار به ني ب ت المغربم وأن،ق ني ،ميه نحو 

واستطا  بللم أم يختل  بالتجار ني الب ت التي مترت بهتام ونتام رتيظم الشتلرم 
لمتدي  نيمطيه يلم من الواول إلى مجتالس الحطتاخم ونتام يطانتي علتى ق تائدد نتي ا

بإع،ائه من الضترائب علتى تجارتته أحياًنتام ورميحته اللطايتا أحياًنتا أ تر  ومتن يلتم: 
"أنه نظم ق تيدة نتي متدل اتاحب تلمستامم نكتتب لته بهيتًرا بمستامحته نتي نت  متا 

ه أنشد للمتون  على الله اتاحب ٧٦٨رت رف فيه من نو  المتجرم وأنه ني سية 
 :هما ح،صم بيي تونس بيتين ني مدل

                                                           

 .41ص 1ج الساب  (1)
فــي حــوادع العمــر والتــراجم، تحقيــ    الــروا الباســم  بــن شــاهين الملطــيعبدالباســب بــن خليــب  ( 3)

-111ص 2ج م،2119فرج محمد فرج، رسالا ماجستير غير منغـور،، كليـا ااداب جامعـا بن ـا
113. 
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 ا آل ح،تتتتتتتتتص يتتتتتتتتتا ملونتتتتتتتتتاأال يتتتتتتتتت
 

 ويتتتا تر حلتتتى بهتتتم نلمتتتم ستتتلوك 
 

 أال ن تتتتتتتتتتتتم ملتتتتتتتتتتتوك األرض اتتتتتتتتتتتًرا
 

 نمتتتتتتا متتتتتتن بلتتتتتتدنم أحتتتتتتد مليتتتتتتم 
 

 واللتوانخ المغتارخ متن بإع،ائته بهيتًرا الهاس  للبد ونتب المتون  بهما نيعجب
 .(1)من الهضائ  فيه رتجر فيما

 تجارته ني الرقيق:

 الهحتر ستاح  نتي المستلمين التجتار من وغيرد نزوله ابن شاهين واف     
 أم إلتى وأشتار عليهتام قتدموا التي الجيوية الس،يية ترنهم بلد م(2)بجاية من بال رب
وا اليواحي تلم ني البررر من اائ،ة  الس،يية أم وبيوا التجارم وسائر رأود عيدما نرت
 التجتار ن تار -المستلمين أل تل حيلتة هيئتتهم غيتتروا- ال،ترن  متن ال راام لهلا
 إلتيهم رلت،تتوم  والبررتر ال بالشتهاتتينم وي تروم  اللرريتة باللغتة الهلتد متن ونهمريتات
 ولغة اللربم ال،رن  لغة بين ي،رِّ قوم  ن  البررريةم ب  اللررية اللغة يللموم  ال كونهم
 ،غتور على يشيوها المسيحيوم  كام التي الكتيرة الغارا، إلى إشارة ال  ة هلد وني

 بيسراهم اإلنرن  ييتي أم الب ت من الميلوف ني تلم امالمسلمينم ون ألسر إنريقية
الب ت: ومن يلم ما حدث م  منر يا " ونتي  أه  في،درهم إنريقية إلى المسلمين من

متتن يي الحجتتة عيتتدما واتت  إلتتى مييتتام تتتونس مرنهتتام لل،تترن م  84رتتوخ األررلتتام 
                                                           

 .29-21ص 1نيب اىمب مقدما المحق  جابن شاهين الملطي   ( 1)
وو ـــا دار  ،ر المحـــيب ب ـــا ســـورمدينـــا عةيمـــا علـــى ضـــفا البحـــ ،قاعـــد، الغـــرب اىوســـببجايـــا   (2)

، م(1459؛هـــ511محمــد بــن عبــد المــنعم )    ي الحميــر صــناعا الســفن بناهــا ملــو. صــن اجا. 
مؤسسـا ناصـر  ، نغـرالطبعا اىولى  احسان عباس، قي قطار، تحالروا المعطار في خبر اى

لــو  ، تــ   ســعد زغاالستبصــار فــي عجائــا اىمصــار  ؛ مؤلــم مج ــو 61ص، م1561للثقافــا
 .126صم، 1596عبدالحميد، اإلسكندريا 
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مرنب األكبتر نيهما عدة أسر  نرنب المنرش ابن شاهين ب  د ال،ر ة؛ ن لد إلى ال
نو د واحًدا من األسر  من المسلمين األتراك رتكلم الترنية ولغة ال،رن ؛ إي ب ي نتي 

عاًمام وال يلرف اللررية نكلمه بالترنية وعرف أم اسمه مهتارك وأنته  81أسرهم نحو 
مستلمم نتا تم  بالخوا تا التتا ر أبتي ال استم البييتولي أحمتدم نتابر األنتدلس وعظتيم 

زيلهتتام وأ بتترد بتتيمر هتتلا األستتير نتوستت  لتته متت  ال،تترن ؛ نانتتتد  التجتتار بتتتونس ون
 .(1)األسير ميهم بيررلين ترياًرا وأنزله إلى البر واستخدمه ور ي مله عدة سيين"

 تجارته ني األقمشة والزيو،: 

بالمراكب مت   (2)هم نزل  زيرة  ررة468" وني التاني من شهر رمضام سية
يتتاخ وأوستت وا ميهتتا نيًتتتا نتيتتًرا وأنتتوا  متتن األكستتيةم التجتتار؛ نيقتتاخ بستتاحلها ،مانيتتة أ

من رمضامم وهيي  01وأقللم المراكب إلى ارابلس الغرب؛ نيزل نيها نهار الخميس 
لتته نبيتتر التجتتار عبتتد الحميتتد اللتتواتي مطاًنتتا لستتطيهم ونتتام أ،يتتام إقامتتته بطتترابلس 

بياهتا أبتو عبتد اللته م  رج م  رناقه من التجار للتيزدم وشتاهد الزاويتة التتي (3)الغرب
محمتتد ابتتن الستتلطام أبتتي نتتار  عبتتد اللزيتتز اتتاحب تتتونسم وتيتتزد بالهستتتام ورأ  
ال  ر اللي فيهم ونتام قائتد اترابلس الغترب "أبتو الي تر " رتوالهتا متن قبت  اتاحب 
تتونسم وهتتو ر تت  بتتالم نلتم رتتزرد المتتنرش ابتتن شتاهين لتتللمم نتتيرات ال ائتتد أم يلا هتته 

                                                           

 .131ص 2الروا الباسم جابن شاهين الملطي   (1)
ووين مـا ووـين البـر نحـو  ،دا  نخب وكروم ،أقرب البالد إلي ا قابس ،جزير، في بحر أفريقيا ررة:  (2)

ـــروا المعطـــار ـــب. الحميـــري  ال ـــر، جروـــا99ص مي ـــاريل  ، ولمزيـــد مـــن التعريـــج بجزي ينةـــرل الت
ـــت  اإلســـالمي حتـــى ســـقو  الدولـــا الحفصـــيا ) والحضـــاري  السياســـي -49لجزيـــر، جروـــا منـــإل الف
جامعــــا الفيــــوم، كليــــا دار  ،، رســــالا ماجســــتير غيــــر منغــــور،11-1م( ص1994-119؛ه561
 م.2119العلوم 

ــااتترابلس الغتترب:  (3) يضــرب فــي  ،وهــي مدينــا كبيــر، قديمــا علــى ســاحب البحــر ،إحــدم مــدن أفريقي
وفي ـا أسـواق  ،ويقا  أن معنى نرابلس ثـالع مـدن أو مدينـا النـاس،الحجر سورها المثب بني من 

 .365الروا المعطار ص  حافلا ووساتين وأهل ا تجار. الحميري 
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يراًعتا نتام  81السميم األر وام؛ فهلس إليه ،وًرا اولته  نطلب ميه ،وًرا من ال وف
اشتتراد متن تتونس بتمانيتة وعشتترين تريتاًرا؛ ني تلد ولتم رتتدن  ،ميته ور تي نتللم عتتدة 

وأغلتتل لتته نتتي ال تتولم وأ تتل  -وهتتو متتن شتتيو ه –أيتتاخ؛ نجتتامد ال اضتتي البيجريتتري 
 (1)التوب ميه وأعاتد للمنرش مما نات من حي ه عليه

 : الهه للللم أ،يام الرحلة:المهحس التاني

كتتام المتتنرش ابتتن شتتاهين مهتًمتتا بتتالللم شتتغوًنا بتح تتيلهم ونتتام رريتتد تراستتة 
الطب تراسًة علميتًة متوستًلةم علتى رتد نهتار األاهتام نتي ع تردم ولمتا نتام المغترب 
اإلس مي مشتهوًرا آنتلاك بياهائتهم وت دمته نتي تراستة الطتبم ن تد عتزخ المتنرش ابتن 

 .(2)إلى المغرب واألندلس لتح يق رغبته وهدنه الللمي هياك شاهين على الرحلة

تللتم منر يا الطب ني المغرب على رد مشاهير أاهام ال يروام وتلمسامم متن 
أمتال أبي عبدالله محمد البلوي الشهير بابن الهطوش "وني شهر  مات  اآل ر قرر 

ابسم وت تت  متتن  متتات  اآل تتر مدريتتة قتت 81الستت،ر إلتتى تتتونسم وت تت  رتتوخ األحتتد 
ميه؛ نينزله عالمها أبتو عبتد اللته محمتد بتن محمتد  84بلدها ال يروام روخ األررلام 
بتدار إلتى  انتب تاردم وأنتس  -ونام م،تيهتا و طيبهتا-البلوي الشهير بابن الهطوش 

بتته  تتًدا؛ ني تتل المنلتتف رتتترتت علتتى مجتتالس تروستتهم وتل تتى عيتته الللتتم الكتيتتر نتتي 
تترة التترتات متا بتين قترامة عليته وستما م واستت،ات ميته الوقم اليسير م  اال تهات ون

 ". (3)نبًلا  يدًة ني اياعة الطبم وح ت  نوائد  متة و ليلة للغاية وأ ل ميه اإل انة

وأ تل عتن غيتترد متت : علتتي بتن قشتوشم وموستتى بتن ستتموي  رهتوتا الطبيتتب  
متم نتي م وقال عيه ابتن شتاهين: "والن ه٧٦٨اليهوتيم اللي لقيه ني تلمسام سية 

                                                           

 .191ص 2جفي حوادع العمر والتراجم الروا الباسم  (1)
 م،1596، سـنا 6في مجلـا حوليـا  دار العلـوم عـددمنغور محمد محمد عامر  الروا الباسم بحث  (2)

 .12ص
 .242ص 2ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي   (3)
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الطتتب التترئيس ال،اضتت  الماهر...موستتى بتتن ستتموي  بتتن ستتهوتا اإلستترائيلي المتتال ي 
 رأرم وال بلمي أسم  لإلس خم لم -تلالى–األندلسي اليهوتي المتطبب...هداد الله 

 ال ديمتةم الللوخ والمي ا،م ورلاف الو  علم وني الللمم هلا ني مهارته ني كمتله
 رهتوت متن األات  نتي وهتو ويلت تددم رزعمته متا ىعلت تريته نتي الزائتد التلبُّتد مت 

 وأ تانني وغيتردم أبيته عتن وأ تل و،مانمائتةم اللشترين قبت  بمال تة وولتد األنتدلسم
 م ترب وهتو بتلمستام الطتب نتي الرياستة إليه انتهم أنه األياخ هلد ني عيه ورلغيي
 .(1)ب احبها ومختص

ة الللميتتة نتتي متتن البيئتت –أيًضتتا  –علتتى أم المتتنرش ابتتن شتتاهين قتتد استتت،ات 
المغرب واألندلس ني غير الطبم نواا  تراسته ني الللوخ الدريية واللغوية واألتبيتة 
ني ملاهدها الشهيرةم نجام  الزيتونة " نيجدد عيدما وا  إلى تتونس رتوخ األررلتام 

تتب بتته الشتتيخ أبتتو  33متتن يي ال لتتدة بلتتد أم ب تتي نتتي الهحتتر  88نتتي  روًمتتام نرحت
بجتام  الزيتونتة؛ نكتام يحضتر مجلسته بتين الظهتر والل تر إسحاق إبراهيم المدر  

أحياًنتتتام ورتتتين الل تتتر إلتتتى قتتترب المغتتترب أحياًنتتتا أ تتتر م وستتتم  الكتيتتتر متتتن نوائتتتدد 
م (2) وتحقي اتتتهم إي نتتام حستتب واتت،ه لتته آيتتة ورأًستتا نتتي ال،تتتو  ال ستتيتما األاتتلين"

م قتال: إنته" م وعن تلقيته الللتم نتي مستا د تلمستام(3)والمدرسة المستي رية بتونس
هتتت  ترج إلتتى ررتتا تلمستتامم ونار 468نتي رتتوخ الجملتتة الختتامس متن المحتترخ ستتية 
،تتم ا تمتت  بتتيبي عبتتد اللتته محمتتد ابتتن م م تتاخ الشتتيخ أبتتي متتدرن شتتليب اإلشتتبيلي

                                                           

 .6-9ص 3ج الساب  (1)
، اىصــلين  131-126ص 2ج فــي حــوادع العمــر والتــراجمالــروا الباســم ابــن شــاهين الملطــي   (2)

 9ب جنيــب اىمــوالبيــان، فــي كتابــه  بمعنــى العرويــا والمعــاني ابــن شــاهين الملطــي دكرهمــا المــؤرخ 
 .119ص
كليــا دار العلــوم  مجلــافــي  منغــور بحــث فــي حــوادع العمــر والتــراجمالــروا الباســم محمــد عــامر   (3)

 .13ص 9عدد
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 ام  العهات؛ وسم   طبته وحضر نتيًرا من تروسه وأنات متن علمته ستتة  (1) طيب
عاًمام وا تم  بيبي عبد الله  41نحو  أشهرم وينر أنه من أ  ِّ  علمام تلمسام وله

محمتتد اللقهتتانيم وأ يتته أبتتي ستتالم إبتتراهيم  طيتتب  تتام  تلمستتام الكبيتتر و مامتتهم 
م ومحمد بن ننريا م،تي تلمسامم ويحيي بن أبتي ال،ترج قريتب (2)ومحمد بن مرنوق 

التلمستتاني قاضتتي غرنااتتة وعتتتالم األنتتدلسم ول تتي  ماعتتتة آ تترين متتن ال،ضتتت مم 
اهامم وميهم علي بن قشوش أحد أاهام تلمسامم وسم  متن نوائتدهمم واألتبامم واأل

وحضر ترو  بلضهمم ون   عتيهم أشتياًمم وأ تانودم وقتد تل تى بلتا الللتوخ أيًضتا 
 (.3)أ،يام و وتد  بوهرام"

ه ت تت  وهتترامم ونار ناويتتة إبتتراهيم 468متتن رريتت  اآل تر 88ونتي آ تتر نهتتار 
العهتا  أحمتد بتن العهتا  المتالكي م،تتي  نمتا ا تمت  بتيبي -المت دخ ينترد -التاني 

 .(4)وهرامم وااحب بها نهار أه  الللم وال،ض  نينات ميهم الكتير

ونجتتدد قتتد تللتتتم اللرريتتة علتتى بلتتا شتتيوش غرنااتتة؛ حيتتس ينتتر أنتته "نتتي رتتوخ 
ه ت تت  مدريتتة مال تتة متتن األنتتدلسم وا تمتت  بالشتتيخ أبتتي 468محتترخ 83الجملتتة 

نتدلسم وقاضتي الجماعتة بغرنااتةم وعتالم المغترب العها  أحمد التلمستاني شتيخ األ 
ني وقته؛ نين س بهم وسم  الكتير من نوائددم وا تم  أيًضا بيبي عبد الله محمد بن 
الترعة قاضي مال ة و طيبهتا؛ نستيله عتن تر متة الشتيخ  ليت  المتالكي ألنته ب تدت 
 شتترل مخت تتردم نياللتته عليهتتام ونانتتم عيتتدد متتن اريتتق الحتتانل ابتتن حجتترم نُستترت 

                                                           

شـمس الـدين محمـد ، وترجمته عند السخاوي  ه691بي عبد الله محمد ابن خطيا  أالعباس   (1)
 9ج، د  ، ىهــــب القــــرن التاســــع، نبــــع، دار الجيــــب، بيــــرو الضــــوء الالمــــع بــــن عبــــدالرحمن  

 .226ص
 .6ص 3ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي   (2)
 .32-31ص 1ج نيب اىمب مقدما المحق ابن شاهين الملطي   (3)
ابـن شـاهين الملطـي  ، 19ص 3ج فـي حـوادع العمـر والتـراجم الـروا الباسـمابن شاهين الملطي   (4)

 .32-31ص 1ج نيب اىمب مقدما المحق 
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قاضي مال ة بهام وحضر المنلف نتيتًرا متن تروستهم ونوائتددم الستيما اللرريتةم نإنته 
 .(1)كام آيًة نيها

تته متتن مال تتة نحتتو غرنااتتة علتتي الهغتتالم نا تتتان ببلتتدة   ونتتي شتتهر اتت،ر تو ت
ُتدعي يطشم وميها إلى بلد ي ال لها الجامةم ورا، بها ليلتةم ،تم ستار إلتى غرنااتةم 

للمتتام وال،ضتت مم متتيهم: أبتتو عبتتد اللتته محمتتد بتتن ميظتتورم ول تتي بهتتا  ماعتتة متتن ال
 .(2)وحضر مجلسه أكتر من مرةم وسم  الكتير من نوائدد

"حتتتى لتتيمطن ال تتول إم ابتتن شتتاهين المالاطتتي قتتد استتت امم لتته ، انتتة عمي تتةم 
وتمطن من علوخ ع رد اليظرية واللملية ني المشرق والمغربم من   ل أ لد عتن 

 ت المغترب اللررتي واألنتدلسم التلرن نات شتيو ه نتيهم علتى شيوش الشاخ وم ترم ورت
 األررلين شيًخام ني الب ت التي نارها أ،يام رحلته إلى المغرب واألندلس.

                                                           

 .11-19ص 3ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي   (1)
 .16ص 3ج الساب  (2)



 (م4242يونيو   – )أبريل 55ع 4ج    ) 24ع                 جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب 

                                        التاريخبحوث                                                                     القسم الثاني            

  721 

 

 

 المهحس التالس: ع قة ابن شاهين بيرراب السلطة.

 " أ،يام رحلته إلى المغرب واألندلس"

بوات،هم متن رمونهتا  -كام لمطانة والتد المتنرش و تدد نتي الدولتة المملونيتة 
األ،تتر الكبيتتر نتتي نتتت  المجتتال أمتتاخ المتتنرش عبتتد الهاستت ؛  -ونهتتار متتوب،ي الدولتتة 

 ليطوم على م ررة من مراكز السلطة ني الدولة.

و ااة أم والد المنرش نام من أع خ ال،كتر والسياستة نتي الدولتة المملونيتة 
لظتروف متا  للته ي ت  لمدة نات، على الت ،ين عاًمام ن د تتونر لته متن األستهاب وا

ني المجال السياسي إلى أعلى ميااب الدولة؛ ن د تولى مي ب الونارة ونام عتدرً  
ونانتتتم لتتته مطانتتتة رفيلتتتة عيتتتد ستتت اين آ تتترين نتتتي م تتتدمتهم ( 1)لألشتتراف برستتتهاي
 السلطام  ش دخ .

أما المنرش عبدالهاس  نيجدد لم رتهت  أبتاد نتي ستلم اإلتارةم ن تد بتدا أنته نتام 
الللم والتح ي  الواس م إال أم يلتم لتم يميلته متن االحتكتاك بيررتاب الستلطة شغوًنا ب

 ااة أ،يام رحلته التي قتاخ بهتا إلتى المغترب واألنتدلسم ويمطتن أم نننتد علتى هتلد 
المطانتة لمنر يتا متن حيتس ات تتاله بلليتة ال توخ متن األمتترامم ونهتار الللمتام نتي نتت  

 .(2)م ردل على و اهته وعلو قدردمدريةم أو بلد ت لها أ،يام رحلته هلدم ويل

 أ،ر عم  المنرش بالتجارة ني تلميق ع قاته بيرراب السلطه: 

يلتتم أم عملتته بالتجتتارة أكستتهه موقًلتتا ا تماعًيتتا عظيًمتتام متت  متتا نتتام لتته متتن 
رايد ا تماعي و، انيم نام قد اكتسهه من والددم ن  غرابة إي نراد يجتمت  بتالملوك 

                                                           

 .  11ص  9محمد محمد عامر  الروا الباسم، بحث منغور في مجلا دار العلوم عدد (1)
، نغر مؤسسا هنداوي للتعليم والثقافا الا المسلمون في العصور الوسطىالرح  ( زكي محمد حسن  2)

 .129-124صم، 2113
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ي ح،ص ني تونسم وريي نيام ني تلمستامم وريتي األحمتر والس اين والوالة من بي
ني غرنااةم مما  لله يغشى ب اهم وييال رندهمم إلتى  انتب يلتم م ابلتته لل ضتاة 

علتى الترغم  -والو هتام؛ بت  استتطا   (1)والم،تيين والخطهام والللمتام ونهتار التجتار
ع ترد نتي  أم ريس  ع قا، واداقا، واسلة م  ر اال، -من وقم رحلته ال  ير

 .(2)الب ت التي نام ريزلهام ويقيم نيها

ات،ر  88ونانم بداية ع قتته المهاشترة مت  أررتاب الستلطة نتي )رتوخ الستبم 
ه( عيتتدما بلتتس إليتته محمتتد المستتلوت بتتن المتونتت  علتتى اللتته عتمتتام اتتاحب 468

تونسم ولي عهد أبيه يستدعيه للحضور بين رديهم نلما مت  أمامه رحتب بتهم وأ تل 
  -:(3)ف مله ني الك خم نينشدد المنرش هلرن البيتينرتلط

 أال يتتتتتتتتتتتتا آل ح،تتتتتتتتتتتتص يتتتتتتتتتتتتا ملونتتتتتتتتتتتتا
 

 ويتتتتتا تر حلتتتتتى بهتتتتتم نلمتتتتتم ستتتتتلوك 
 

 أال ن تتتتتتتتتتتتتتتم ملتتتتتتتتتتتتتتوك األرض اتتتتتتتتتتتتتتترا 
 

 نمتتتتتتتتا متتتتتتتتن بلتتتتتتتتدنم أحتتتتتتتتد مليتتتتتتتتم 
 

نيعجهاد وأ اند عليهام ونتب له بهيًرا بيع،ائه من المغارخ واللوانخم ورلد يلتم 
 تتر م وا تمتت  بتته متترة عيتتد الشتتيخ اللتتالم ال،اضتت  كتتام رتتد   مجلستته المتترة بلتتد األ

الكستتلي شتتيخ بلتتددم ني تتد يستتيله عتتن الشتتيخ يحيتتى اللجيتتبم ،تتم تمتتات  الكتت خ إلتتى 
 : (4)مشايخه وما قاله عن الم  ورة التي أولها

                                                           

( ومـن م كبيـر التجــار عبـد الحميــد العـوادي الــإلي أعـد للمـؤرخ عبدالباســب مكانـا لســكنه أثنـاء إقامتــه 1)
 .وإضافا أهله في بيته عّد، أش ر أثناء سفره إلى اىندلس بمفردهبطرابلس الغرب، 

 .  14ص  1ج مقدما المحق نيب اىمب ابن شاهين الملطي   (2)
 .113-112ص  2الروا الباسم في حوادع العمر والتراجم  جملطي  ابن شاهين ال (3)
 113ص  2ج  الساب  ( 4)
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 أنتتتتتتتتتم ب لبتتتتتتتتي وأنتتتتتتتتا أشتتتتتتتتطو اليتتتتتتتتو  
 

 إم حتتتتتتدرتي لتتتتتتم رتتتتتتبن نتتتتتتي الهتتتتتتو   
 

 بهيتًرا لته نكتتب ممتلمستا اتاحب متدل نتي ق تيدة نظتم أنته ومتن يلتم  
  المتجر. نو  من فيه رت رف ما ك  ني بمسامحته

وعن ل ائته ب تاحب غرنااتة قتال المتنرش: "وفيته رتوخ الجملتة تاست  عشترييه 
من  مات  األول سية سهلين و،مام مائةم اللم إلى ااحب غرنااة السلطام أبي 

إلتي ،تم أ تل  الحسن وهو بح يه بدار اإلمارة التتي ي تال لهتا حمترام غرنااتةم نتينست 
يستتيليي عتتن أحتتوال الشتتاخ وأنتتا أ يهتته وهتتو متلجتتب متتن إ تتابتيم ،تتم  تترج لتتي أمتترد 
بظهير نتب عليه  طه بيم ال رن ل ميي شيئاي مما رلزخ التجار من المغارخم وأكرميي 

 .(1)إلى الغاية  وني  يرا"

 توتر ع قته بيرراب السلطة: 

ايهتةم بت  شتابها أحيانتًا بلتا غير أم ع قاته بيرراب السلطة لتم تكتن تائمتًا 
 . (2)التوترم ن،ى أ،يام نيارته إلى ارابلس بلمه قائد ارابلس وسجيه

 أهمية ع قاته بيرراب السلطة:  

كام لهلد الل قا، التي سجلها المتنرش نتي نتهتهم وررمتا نتام هيتاك ات تاال، 
  -بين :أ ر  م  سياسيين وحطاخ آ رين لم يي، على ينرهمم ن د أناتد يلم ني  ان

 الح ول على ت،ااي  الكتير من األحداث عن المغرب واألندلس. -0
سهت  له عمله ني التجارة عن اريق أع،ائه من الضرائب الم،روضه على غيترد  -8

 من التجار.

                                                           

 .91ص 3ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي   (1)
 .26ص 1نيب اىمب جابن شاهين الملطي  ؛ 191ص 2ج الساب  (2)
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 المهحس الراب : أ،ر الرحلة ني شخ ية المنرش ابن شاهين :

دد ني الواليتا، قضى المنرش ابن شاهين ا،ولته وشهابه المهطر متي ً  م  وال
التتتي توالهتتا نتتي الشتتاخ؛ وقتتد غتتر  هتتلا التي تت  نتتي ن،ستته ميتتل حدا،تتته حتتب الرحلتتة 

الة بلد يلم  (.1)والس،رم مما نام له بالغ األ،ر ني شخ يته نرحت

وبهتتر يلتتم متتن  تت ل نتتترة البلتتدام التتتي نارهتتا منر يتتام ونتتللم مشتتاهدته   
ف بهتام وتسجيله للكتير من األحداث ني تي  تته عبتر اللد رتد متن البلتدامم التتي اتوت

سوام م  والدد أو بم،رتدم فهلد والتته بملطية أ لد مله أبود إلى ال اهرةم ،تم أعتاتد 
ملته إلتى ملطيتةم وانت ت  ملته إلتى حلتتبم ،تم إلتى الخليت م وريتم الم تد م وتمشتتقم 
مةم وعات إلى قطيام وتمشقم وارابلس حيس أقاخ نيها أكت ر وح ت مله إلى مطة المطرِّ
من  مس سيواٍ،م ،م عات إلى تمشقم وميها إلتى ال تاهرةم ورلتد يلتم ان،ترت بالرحلتة 

ه؛ نرحتت  إلتتى اتتليد م تترم ،تتم 466اعتهتتاًرا متتن ميت تتف شتتهر رريتت  األول ستتيه 
انت   إلى اإلسطيدريةم وميهتا إلتى مدريتة تتونسم ،تم  زيترة  ررتةم واترابلس الغتربم 

م (1)يهتتتتا إلتتتتى تلمستتتتامم ورا تتتتةم وعتتتتات إلتتتتى تتتتتونسم وم(3)م وال يتتتتروام(2)وقتتتتابس

                                                           

 ، جامعــا القــاهر،،ليــا دار العلــومك منغــور فــي مجلــا،محمــد محمــد عــامر  الــروا الباســم بحــث  (1)
 .12ص 9عدد

بين ا ووين القيروان أروع مراحب ووين ا ووين نرابلس الغـرب ثمانيـا  ،مدينا من بالد أفريقياقابس:  (2)
ويحــيب ب ــا  ، ــا فنــادق وحمامــا وفي ،وهــي مدينــا كبيــر، قديمــا يحــيب ب ــا ســور مــن الصــخر ،أيــام
ــ معجــم مــا اســتعجم   مــزارت تغــت ر بــالحرير. البكــري وهــي دا  بســاتين و  ،خنــدق مــن المــاء اأيض 
 .419الروا المعطار ص  الحميري  ؛19ص

 ،اوأمثرهــا بغــر   ،انــت أعةــم مــدن الغــربوك ،وأهــم مــدائن ا ،هــي قاعــد، الــبالد اىفريقيــاال يتتروام:  (3)
ـــا ،وأيســـرها أمـــواال   ـــن اخـــتب هـــإله المدين ـــن نـــافع أو  ما ـــا ب وونـــى مســـجدها المغـــ ور.  ،وكـــان عقب

 . 469 – 461ص   الروا المعطاريري الحم
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م والهطحتتامم وتلمستتام (4)م وقللتتة هتتوتارة(3)م ورجايتتةم والجزائتترم ومانونتتا(2)وقستتيطيية
م ويطتتشم والجامتتة (6)م ،تتم تلمستتام ،التتتةم وميهتتا إلتتى مال تتة(5)للمتترة التانيتتةم ووهتترام

م وميهتتتا عتتتات إلتتتى مال تتتةم ووهتتترام ورجايتتتةم وتتتتونس واتتترابلس الغتتتربم (7)وغرنااتتتة

                                                                                                                                                    
تقـع علـى جبـب شـديد البيـاا يسـمى  ،ل ا حصن قديم بني مـن الصـخر ،مدينا كبير، قديما: ةبا  (1)

وواســم ا ســميت باجــا اىنــدلس،  ،كثيــر، اىن ــار والعيــون يســكن ا العــرب والبروــر ،الغــمس لبياضــه
 .99ص الروا المعطار

وهـــي مدينـــا قديمـــا كثيـــر،  ،تقـــع بـــين مـــدينتي تيحـــبس وميلـــا ،مـــن أشـــ ر بـــالد أفريقيـــا: ةقستتتيطيي (2)
وهي حصـينا فـي غايـا  ،تجارت ا مزدهر، وأهل ا مياسير ،رخيصا السعر ل ا قرم عامر، ،الخصا

ــــري  ــــروا المعطــــار ص  الحصــــانا. الحمي ــــا 461ال ــــي عجائ ــــم مج ــــو ، االستبصــــار ف ؛ مؤل
 .111 – 119اىمصار، ص

 ،وتقــع علــى بعــد ســتا أميــا  مــن البحــر ،رب مدينــا مســتغانمتقــع غــ ،إحــدم مــدن المغــربمانونتتا:  (3)
ــا الجبــا  ول ــا مــزارت ووســاتين عــامر، تغــت ر بالفوامــه والعســب. الحميــري  الــروا   وتحــيب بمازون

 ه(،519  محمــد بـــن عبداللــه بـــن محمــد اللـــواتي ) بطونـــا =       =؛ ابــن921ص المعطــار
 م.1564ا الرسالا، بيرو مؤسس ،4، ت   علي المنتصر  199رحلا ابن بطونا، ص

تقـع علـى رأس جبـب فـي غايـا  ،حصـينا جـدا   ،معقـب قبيلـا هـوار، ،وتعر  بقلعا سـتانقللة هوارة:  (4)
 .114ص 9تقع في أفريقيا في بالد المغرب. القلقغندي  صب  اىعغى ج ،العلو

ـــر، بســـاتين ا و  ،تقـــع علـــى ســـاحب البحـــر ،إحـــدم مـــدن المغـــربوهتتترام:  (5) ـــا تغـــت ر بكث ثمارهـــا مدين
البكـري  ول ـا أسـواق وصـنائع.  ،ل ا مرسى كبير للسفن ،كثير، القرم  ،وهي من أحسن البالد ،وأن ارها

مصـطفى   تـ  ،والمواضـع دمعجم ما استعجم مـن أسـماء الـبالبن عبدالعزيز بن محمد   أبو عبيد الله
 .112ص ؛ الحميري  الروا المعطار91 – 91ص م،15621عالم الكتا، بيرو ، لبنان ،السقا
ل ــا ســور وهــي مدينــا حســنا عــامر، كثيــر،  ،تقــع علــى شــانر البحــر ،إحــدم مــدن اىنــدلسمال تتة:  (6)

 .919الروا المعطار ص ، الحميري تغت ر بغجر التين ،الديار
ــــغرنااتتتة:  (7) بناهــــا  ،بين ــــا ووــــين وادي آ  أروعـــين مــــيال   مدينــــا باىنـــدلس ا،ا أغرنانـــوتســــمى أيض 

ـــانتغــ ،المســلمون فــي اىنــدلس الــروا  الحميــري  ،ت ر بفوام  ــا المتنوعــا وكــإللـ بالحـــرير والكتــ
دراسا المؤرخ عبدالباسب الةاهري وكتابه نيب اىمب لمى ابراهيم عزيز   ؛41 – 49المعطار ص

، رســــالا ماجســــتير غيــــر منغــــور،، كليــــا الترويــــا جامعــــا واســــب 49فــــي الجوانــــا االقتصــــاديا ص
 م.2111
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اتهم وررقةم واإلسطيدريةم وال اهرةم واست رت أبود ني ارابلس إلى أم توني وُتنن وُمسر 
 .(1)نيها

 الممالتم نيتارة نتي ستيوا، بضت  الرحلتة هتلد نتي ي ضتي أم لته أتتي  وقتد
 .ن ر وريي الوات عبد وريي الح، يين حطم ني الواقلة اإلنريقيةم والدوي ،

 خ٢٦٦١روليته ستية  /ه٧٦٦ستية  شتوال نتي اإلستطيدرية متن ست،رد " ونتام
 بحريتة رحلتة بلتد تتونس نتي نزل ،م روت م بجزيرة ومر البيد ية س،ن إحد  على
 .(2)روًما و، ،ين ، ،ة تامم

 ست،ن إحتد  غاترهتام علتى ح،تص بيتي عااتمة ني أشهر عدة أقاخ أم ورلد
 ،م تونسم إلى يلم بلد ال يروام م ور   ،م قابس إلى وميها ارابلسم إلى البيد ية

 على ورجايام والجزائرم ومانونام وتلمسامم وواهرامم وأبحر قسيطييةم إلى عيها ح ر 
 م٢٦٦١ ستية ه / تيستمبر٧٨٨ ستية التتاني رريت  نتي األندلسم إلى  يوية با رة
 عتدة بلتد وغاترهتا وهترام إلتى ر ت  ،تم ون تف م شتهرين نتي وغرنااتة مال تة ونار
 نوات  بطترابلسم متاراا  ترم إلتى ر ت  ،تم  يويتة م بتا رة علتى تتونس إلتى أشتهر

 .(3)خ٢٦٦٨ مار  /ه ٧٨٢ سية شوال ني اإلسطيدرية

 م م  الت وف ني شخ ية المنرش ابن شاهين من   ل الرحلة:
بد، م م  الت وف ني شخ ية المنرش ميل بداية الرحلة؛ نيجدد يشير إلتى 

م وهو ني ل ائه أ،يام التحضير لرحلته إلى المغرب باللبد ال ال  محموت الم موتي
اري ه إلى الح  ن حهه واست،ات من نوائددم ونللم عيتدما يهتب إلتى المغترب أشتار 

                                                           

  .39ص 1حق  جنيب اىمب مقدما الم  (1)
(2) "deux récits de voyage inedits en Afrique du nord au xve siècle, abdal-

basit b- halil et adorne, paris ve larose éditeurs 1936." P17. 

محمـــد كمــا  الـــدين عــز الـــدين   ؛39ص 1نيــب اىمـــب مقدمــا المحقــ  جابــن شــاهين الملطـــي    (3)
ا   .29-19ص م،1551الم الكتا الطبعا اىولى، القاهر، ، ععبدالباسب الحنفي مؤرخ 
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م نتتي (2)م وستتم  ميتته ق تتيدة ابتتن التتتاني (1)إلتتى أنتته "الت تتى نتتي تتتونس بتتابن ال  تتار
الت تتوف وأ تتل عيتته متتا ي تتاحبها متتن األتعيتتة واألورات وقتترامة ال تترآم وتاوخ علتتى 

 ترتردها ليً  مدة اويلة".
بهتر يلتم متن  ت ل نيارتته ل بتور األوليتام وال تالحين؛ وحتدث يلتم "  وأيًضتا

أ،يتتام إقامتتته بتتال يروام ونيتتارة  هانتهتتام وتجولتته بتتين قبتتورهمم وو تتف علتتى أستتمام 
الكتير ميهمم ولكيه أضا  أوراق التلليق نلم يلد رلنر ممن نار قبتورهم ستو  اإلمتاخ 

 .(3)سحيوم 
رحلتته هتلد إلتى أنمتة ن،ستية عمي تةم  ونللم تلرتض المنرش ابن شاهين أ،يام

ترنم ب ماتها على شخ يته وعلى حياته بشط  عاخ بلد يلمم وحدث يلتم للمتنرش 
م  شخص رهتوتي األات م متن بت ت ال،ترن  رتدعى "عبتدالرحمن"م قتدخ إلتى اترابلس 
الغرب وتزوج بحارة اليهوت امرأة واستولدهام ،م سانر إلى ال تاهرة وميهتا إلتى ال تد  

ورهتتا  –ك وهتتو رزنتتي بمستتلمة؛ نيستتلم علتتى نتترد ميتته وعتتات إلتتى اتترابلس نو تتد هيتتا
ت إليه حتى قاخ ني   ص ولدد من امرأته  -المنرش ابن شاهين  ني ل اليهوتي رتوتت

اليهوتيةم وأ لد مله إلتى بت ت المغترب األق تىم وأحستن إليته غايتة اإلحستام ونتام 
 .(4)هتم464يلم ني شهر ا،ر 

                                                           

الكي ، خطيــا جـامع البيطــار   محمـد بـن القصــار التلمسـاني المغروــي الـوهراني المـابتن ال  تتار ( 1)
وصــفه ل ابــن شــاهين و  تــرجم لــه المــؤرخ، 419ص 1نيــب اىمــب ج ابــن شــاهين الملطــي  ،بــوهران
ـــنســـان حســـنإنـــه بأ  ابـــن شـــاهين الملطــــي ه ، 694اســـن جمـــا ل  مح الـــل ولــــه،...ن، ديّ  ر، خيّ 

 . 166  169ص 4الروا الباسم ج
بــراهيم بــن أحمــد التــازي لنســبا الــى تــاز مدينــا مــن مــدن فــاس المغــربل المغروــي إ  ابتتن التتتاني   (2)

وهو من كبار  ،العار  القدو، العالم البارت...الل بالغيل الوليّ  لوصفه ترجم له المؤرخ و المالكي، 
ــــه  ــــي الصــــوويا ول ــــا ف ــــروا الباســــم جترجمــــا مطول ــــاب ال ــــن شــــاهين  ،211   151ص 2كت اب
 .113   112ص 1نيب اىمب ج  الملطي 

إمــام أهــب إفريقيــا والمغــرب فــي  ،عبــد الســالم بــن ســعيد بــن حبيــا التنــوخي أبــو ســعيد  ستتحيوم   (3)
وقـاوم  ،حمب لواء أهـب السـنا والجماعـا لتلــ الروـوت ،مفت   فقيه، محدع ،قاا   ،عصره بال منازت

مقدمــا  متــاب نيــب اىمــب. هـــ241وتــوفى ســنا  111نا ن مــإلها مالـــ ونغــره، ولــد ســودو   ،البــدت
 .3هامش ،31ص 1ج محق 

 .232   231ص 2ج روا الباسم في حوادع العمر والتراجمال ابن شاهين الملطي  (4)
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ال باإلستتامة المنتيتتة إلتتى الهتت كم ونانتتم الحات،تتة: "نتتي نلتتم ي ابلتته اليهتتوتي إ 
راتتا غرنااتتةم الملتتروف بتتررا البيتتانين م (1)عاشتتر رريتت  األول عيتتدما نار منر يتتا را

وشاهد الجام  األعظم هياكم وعزخ على الخروج لرؤية قراهةم ولكن حدث له متا لتم 
تتى ضتتررة عيي،تتة بالستتيف؛ وهتتو بغرنااتتة؛ ني اتتيبم شتت،ته يطتتن نتتي الحستتهام إي تل ت

اللليتا وأن،تته و تدد األيستترم ونستر، ،مانيتتة متن أستتيانهم وُن تلم شتت،ته ،تم أعيتتد،م 
و يطم  راحه بلد أم مطس ُيلتال  نحتو الشتهرم وقتد أشترف علتى المتو،م ولتم يطتن 
الملتدي عليه سو  اليهوتيِّ  اللي عطف عليته وهتو بطترابلس الغتربم وستاعدد نتي 

م وأ تل رترنتت  علتى ضمِّ  ابيه إليهم ونام نزل غرنااة أيًض  ام واتتعى أنه عارف بالطبِّ 
علمائها وأهلها حتى ضاقوا به يرًعام وعيدما نزلها المنرش ابن شاهين بلد أياخ ُسئ  
ًة اويلتًةم ولتم رتوقت  أم يطتوم نتي غرنااتةم  عيه نلم يلرنه؛ الن طا  أ هارد عيه متدت

رهم بخيانتتته لتتهم وأنتته وعيتتدما ُواتتف لتته بدقتتتة عتترف أنتته هتتوم نحتتلترهم ميتتهم وأ بتت
رهوتيٌّ ميانٌق رتدتعي اإلست خم وعترف اليهتوتيُّ أيًضتا بتهم نكمتن لته نتي أحتد األنقتتة 
الضي ة وضرره بالسيف رريد قط  رقبته ني طيهتام ووقت  المتنرش ابتن شتاهين أرًضتا 
من هول ال دمةم نظنت اليهوتيُّ أنه متا،م ن،ترت هارًرتام وعيتدما علتم بُبرئته بلتد يلتم 

ا عتن من   راحه؛ تيكد أنه لن يطوم آمًيا بلد أم ُتلت عليه؛ ن،رت إلى ب ت ال،رن  مرتتدا
تن ميته وقتلته؛ بلتد أم  تريهم وُعلم فيما بلد أم أحد أسر  المسلمين لد  ال،ترن  تمطت
و تتف علتتى أعمالتته المشتتييةم توم أم يلتترف المتتنرش ابتتن شتتاهين أو رلتقيتتهم ونجتتا 

 .(2)مين"األسير بي،سه إلى ب ت المسل
تي،ر منر يا نتيًرا بهتلد الحات،تة؛ ممتا  للته حانً تا علتى الحيتاة واليتا م ونتللم 
تلرضه   ل الرحلة للحهسم وللم اترة وضتيا  األمتوالم ومتو، األبيتامم ومتن يلتم 

هت ولد، للمنرش ابية من أمتته 468من شهر ا،ر سية  86أنه: "ني روخ األررلام 
                                                           

وقــد  ،والـي وقاضـيلــه  ،وهــو كثيـر العمـار، ،يقــع فـي غرنانـا بناحيــا بـاب الـدقاقن  ياز روـ  البي ـ (1)
د والمواثيـ  واعتـدوا حينما نقضوا الع ـو  ؛م على اىسبان1455 ؛هـ514اشت ر هإلا الرو  بثور، سنا 

  قيــ ، تحى فــي صــناعا اإلنغــاصــب  اىعغــ  تقــي الــدين أحمــد بــن علــي القلقغــندي  ،علــى الحرمــا 
ن ايــا   ه عنــان؛ محمــد عبــد اللــ219ص 9ج، م1561دمغــ  ، عبــد القــادر زكــار، نغــر وزار، الثقافــا

؛ المـــــؤرخ عبدالباســـــب م1545مطبعـــــا مصـــــر 1،  323ص وتـــــاريل العـــــرب المنتصـــــرين  اىنـــــدلس
  .46الةاهري وكتابه نيب اىمب دراسا في الجوانا االقتصاديا ص

 ابـن شـاهين الملطـي ؛ 91ص 3ج في حوادع العمـر والتـراجم الروا الباسم  ابن شاهين الملطي  (2)
 .34ص 1جنيب اىمب مقدما المحق  
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نلتتم تلبتتس أم ماتتتم نتتي آ تتر اليهتتار؛ نتيستتف  أخ ال،تتت  شتتطرراي ستتماها "عائشتتة"م
 - هانتتة عظيمتتة-عليهتتا الشتتتياقه إلتتى األوالتم وتنيهتتا نتتي مطتتام ي تتال لتته التتزالج 

 .(1)بتونس
مما نات من سخطه على الحياة واليا م و لله ريغمس ب ورة حاتة نتي ميتدام 

 بلد عوتته من رحلته . - ااة  -الت وف 
نجتتدد ستتاياً ا  -وتي،يرهتتا نتتي شخ تتيته –ومتتن  تت ل اليظتتر إلتتى أحتتداث رحلتتته 

تتتارًةم وحريً تتا تتتارًة أ تتريم ويلتتم متتن  تت ل متتا  تتر  لتته متتن مملونتته اللتتاق التتلي 
 دعهم ومن اليهوتي اللي أرات قتلهم ومتن قائتد اترابلس الغترب التلي بلمتهم ونبيتر 

 .(2)التجار اللي تخلتي عن ُن رته
اتتحابم التتلرن وق،تتوا إلتتى ونتتي الم ابتت م نجتتد شتتريحة نبيتترة متتن األاتتدقام واأل

ةم وساعدودم وعاتود أ،يتام مرضتهم ومتن يلم:"أنته أاته  رتوخ   انهه ني أوقا، الشدت
ه موعوًنتتا؛ نجتتامد متتن الغتتد قاضتتي اتترابلس 468الت ،تتام التتتاني متتن يي ال لتتدة 

البيجريتتريم و ملتته ابيتتب رتتدعى محمتتد نلتتاتادم وتعتتا لتته ال اضتتي بالتتدعام المتتي،ور 
 له المنرش ابن شاهين: لعياتة المريا؛ نكتب

 لتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتيد نار ومتتتتتتتتتتتتا نرتتتتتتتتتتتتته
 

 نميتتتتتتتتى التتتتتتتتي ص وميتتتتتتتته التمتتتتتتتتاخ 
 

 إم يحمتتتتتتت  ستتتتتتتهوي ن، تتتتتتته مضتتتتتتتى
  

 ال نتتتتتتتتي المتتتتتتتتيموخ وهتتتتتتتتو اإلمتتتتتتتتاخ 
 

 االمتتتتتتتتتتتتتتتا نار الغمتتتتتتتتتتتتتتتاخ التتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 (3)ولتتتتتتتتتم رتتتتتتتتتزر التتتتتتتتتتر  للغمتتتتتتتتتاخ 
 

                                                           

 .112ص 2ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي    (1)
 .41ص 1ابن شاهين الملطي  نيب اىمب مقدما المحق  ج ( 2)
ابن شـاهين الملطـي  ، 191ص 2ج في حوادع العمر والتراجم الروا الباسمابن شاهين الملطي   (3)

 .29ص 1نيب اىمب مقدما المحق  ج
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وتي،تر الكتير من أاحابه لما أاابه عيد محاولة اغتيالهم و ضانة أهله ني بيم 
ة أشهر أ،يام س،رد إلى األندلس بم،رتد.ادي ه عبد   الحميد اللواتي عدِّ

 الخاتمة

تلتتد أحتتداث رحلتتة المتتنرش ابتتن شتتاهين الملطتتي إلتتى المغتترب واألنتتدلس و،تتائق 
عظيمتتتة الشتتتيم نتتتي تتتتاريخ اللتتترب نتتتي )ال تتترم التاستتت  الهجتتتري/ الختتتامس عشتتتر 

االقت تاتية المي تي(م نهي تكشف اللتاخ عن  وانب شتتى متن الحيتاة اال تماعيتة و 
والسياسية ني يلم الل رم وقد ُعيي المستشرقوم بهلد الرحلتة بمراحلهتا وتواريخهتا 
وأحتتدا،هام واعتبروهتتا و،ي تتة تاريخيتتة نتتاترة عتتن أنريقيتتا الشتتمالية ورتت ت البررتتر نتتى 

نمتتتا أم الرحلتتتة تتضتتتمن  م(1)الي تتتف التتتتاني متتتن ال تتترم الختتتامس عشتتتر المتتتي تي
لت اليتتتدم واألوضتتا  اال تماعيتتتة والت افيتتة والللميتتتة مللومتتا،  يِّ متتة عتتتن اللتتاتا، وا

والدرييتتة والحضتتارية نتتى المجتملتتا، التتتي نارهتتام وينتتر نيهتتا بلتتا ال ضتتايا ال، هيتتة 
م المياقشتتا، الللميتتة التتتي تار، بتتين الللمتتام  التتتي اتتاتنها نتتي هتتلد التتدولم وتوت

،يتتام أستت،ارد وال، هتتام حولهتتام نمتتا أورت اللدرتتد متتن ال  تتص الطري،تتة التتتي و تتدها أ
 .(2)وتي لهم ونانم متار حدرس اليا 

                                                           

-119ص عبدالسالم القفصي  ت  ،م(1669)الرحلا اىندلسيا ،بن سالم الورداني التونسيعلي  (1)
 ive ) ديالفيــدا وقــد قــام المستغــرق ليفــي ؛م.1596، أمتــوور، القــاهر، 1، مجلــا الرابطــا، ت133

eivvd veed )سـنا  اىنـدلس سالمقتطفا  الخاصا باىنـدلس مـع ترجمـا وتعليقـا  فـي مجلـ بنشر
 =٣٣١١م

= Levi Della Vida,G., "ll rengo di Granata nel 1465-1466 nei ricord di un 

viaggiator egiziano " Al Andalus,(1933) p307-334. 

 ومع ـا ومرامش والجزائر بتونس الخاصا اىجزاء بنغر (Brunschwig) برنغويج بينما قام اىستاد
   .وتعليقا  فرنسيا ترجما

Brunschwig: deux récits de voyage inedits en Afrique du nord au xve siècle, 

abdalbasit b- halil et adorne, paris ve larose éditeurs 1936." P17-51.  

 .96ص 1المحق  ج انيب اىمب مقدم  (1)
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وراليظر إلتى وقتائ  هتلد الرحلتةم وتستجي  منر يتا لمشتاهداته واألحتداث التتي 
تلرض لها أ،يام رحلته؛ يمطتن ال تول بينته يلتد م تدًرا لللدرتد متن األحتداث نتي بت ت 

 .(1)المغرب واألندلسم وأنه يلد شاهد عيام على احتضار األندلس وس وط غرنااة

 ريطة توض     سير رحلة المنرش ابن شاهين الملطي إلى المغرب واألندلس 
يهاًبا و ياًبام ن   عن الدنتور محمد محمد عامرم الروض الهاسم ني حواتث اللمر 

 1م  بحس ميشور ني مجلة نلية تار الللوخ  املة ال اهرة عدت 84والترا م ص
 . هت 0861سية 

 

 

 

والمرا   ،بم الم اتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .95-96ص 1ج الساب  (2)
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 أوال: الم اتر اللررية.
 ،( 831ابن إيا : محمد بن أحمد بن إيا  الحي،ي.)ه 

بتتتدائ  الزهتتتور نتتتي وقتتتائ  التتتدهورم تتتت : محمتتتد م تتتط،ى ورتتتاول نتتتالم مطهلتتتة الدولتتتةم  -
 خ.0836استانبول

 ،( رحلة ابتن بطواتةم م تت : 888ابن بطواة: محمد بن عبدالله بن محمد اللواتي .)ه
 خ.0848نسسة الرسالةم بيرو،م م8علي الميت ر ط

  ،( 848الهطري: أبو عبيد الله بن عبداللزيز بن محمد.)ه 
ملجم متا استتلجم متن أستمام التب ت والمواضت م تح يتق: م تط،ى الست ام عتالم الكتتبم   -

 خ.08480بيرو،م لبيام
  :،( 0881هت؛811الحميري: محمد بن عبد الميلم.)خ 

احسام عها م الطهلة األولىم نشر منسستة الروض الملطار ني  بر األقطارم تح يق:  -
 خ.0841ناار للت انة

 ، ه.818السخاوي: شمس الدرن محمد بن عبدالرحمن 

 الضوم ال م  أله  ال رم التاس م اه م تار الجي م بيرو،م ت ، "مجموعة مح  ين" -
  ،(  881ابن شاهين الملطي: عبدالهاس  بن  لي.)ه 

عبدالستت خ تتتدمريم الطهلتتة األولتتىم المطتهتتة نيتت  األمتت  نتتي يرتت  التتدولم تح يتتق: عمتتر  -
 خ.8118الل ريةم بيرو،

الروض الهاسم ني حواتث اللمر والترا مم تح يق: نرج محمد نرجم رسالة ما ستير غيتر  -
 .خ8101ميشورةم نلية اآلتاب  املة بيها

  ،( 480ال ل شيدي: ت ي الدرن أحمد بن علي.)ه 
د ال اتر ننارم نشتر ونارة الت انتةم تمشتق اه  األعشى ني اياعة اإلنشام تح يق: عب  -

 .818ص 1خم ج0840
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 .منلف مجهول 

 خ.0814االسته ار ني عجائب األم ارم تح يق: سلد نغلول عبدالحميدم اإلسطيدرية  -

المرا   اللررية. ،انيا:  

 اسماعي  بن محمد بن امين بن مير سليم الهابانيالهغداتي :. 
ر الم تتي،ينم اهتت  بليايتتة ونالتتة الملتتارف الجليلتتةم هديتتة اللتتارنين أستتمام المتتنل،ين وآ،تتا -

 خ.0810ميشورا، مطتهة المتيى بهغداتم استانبول 
 .حسن: نني محمد 

التتة المستتلموم نتتي  - الرحت
 خ.8103الل ور الوسطىم نشر منسسة هيداوي للتلليم والت انة 

  .نياتة: محمد م ط،ى 

لتاست  الهجتتري(م اهتت   المنر توم نتتي م تر نتتي ال تترم الختامس عشتتر المي تي)ال تترم ا -
 خ.0888لجية التيليف والتر مة واليشرم ال اهرة

  .عز الدرن: محمد نمال الدرن 

   خ.0881عبدالهاس  الحي،ي منرً ام عالم الكتب الطهلة األولىم ال اهرة  -

  .عيام: محمد عبد الله 
 خ. 0888مطهلة م ر 0نهاية األندلس وتاريخ اللرب الميت رين  ط -
 .كحالة: عمر رضا 

 خ0886ملجم المنل،ينم مطهلة الترقيم تمشق  -
 .م ط،ى: شاكر 

 خ.0881التاريخ اللرري والمنر وم م الطهلة األولىم نشر تار الللم للم رينم بيرو،  -
 ،الًتا: لرسائ  واألبحاث الللمية. 

  .عامر: محمد محمد 

املتة نتي حتواتث اللمتر والتترا م بحتس ميشتور نتي مجلتة نليتة تار الللتوخم  الروض الهاستم  -
 خ.0884سية م 4ال اهرةم عدت
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  .عزيز: لمى ابراهيم 

المتتنرش عبدالهاستت  الظتتاهري ونتابتته نيتت  األمتت  تراستتة نتتي الجوانتتب االقت تتاتيةم رستتالة  -
 خ.8100ما ستير غير ميشورةم نلية الترريةم  املة واس  

 علي بن سالم الورتاني التونسي. 

م أكتتتتوررم 0م مجلتتة الرابطتتتةم  خ(م تتت : عبدالستتت خ ال ، تتتي 0448الرحلتتة األندلستتتية) -
 خ.0814ال اهرة 

 .ميشاوي: محموت محمد 

التتتتاريخ السياستتتي والحضتتتاري لجزيتتترة  ررتتتة ميتتتل ال،تتتت  اإلستتت مي حتتتتى ستتت وط الدولتتتة  -
خ( رستتتتالة ما ستتتتتير غيتتتتر ميشتتتتورةم  املتتتتة 0188-668ه؛840-88الح، تتتية )

 خ.8108ال،يوخم نلية تار الللوخ 

 رابًلا: المرا   األ يبية. 

Levi Della Vida,G., "ll rengo di Granata nel 1465-1466 nei ricord di 
un viaggiator egiziano " Al Andalus,(1933)  

Brunschwig: deux récits de voyage inedits en Afrique du nord au xve 
siècle, abdalbasit b- halil et adorne, paris ve larose éditeurs 
1936..  

 

 
 


