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 اجلمهىريات االيطاليةالتجارية بني املغرب االسالمي و العالقات

 

   

                                      

 الملخص 

العصر الكسيط مف األمكر الدقيقة كالصعبة الدراسة تعتبر العالقات التجارية في 
ككتب التاريخ كمصادر الرحمة  ،ستقى مف مصادر مراجع متعددة كمتنكعةككنيا ت  

تزداد الصعكبة أكثر إذا ، ك النكازؿ يضاؼ إلييا كتب العقكد كتب الفقو ك ك  ،الجغرافيةك 
مف ذلؾ العالقة بيف ك الغرب المسيحي أردنا البحث عف العالقة بيف العالـ اإلسالمي ك 

العالقة كانت بيف المغرب اإلسالمي كالجميكريات االيطالية، السبب في ذلؾ ككف ىذه 
ىك ما قامت بو أيضا فقيو لتحديد معالـ ىذا التعامل ك قد تدخمت سمطة الاإلسالـ كالكفر ك 

ؿ خاصة في األكقات الكنيسة الكممة العميا في ىذا المجا، كقد كاف لمفقيو ك الكنيسة
إذا كانت المكاد المتاجر بيا تعتبر كتزداد االستثنائية  ،خاصة فترة الحركباالستثنائية ك 

 مادة أساسية في صناعة السالح كالخشب.
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Trade Relations between the Islamic  Maghreb and the 

Italian Republics 

  

 

 

              

Abstract 

Trade relations are considered, in the Middle Ages, of the 

difficult  things to study, for  they derived from multiple sources 

and varied references as books of history and sources of the trip, 

geography and books of fiqh and chaos in addition to contracts 

books and the difficult increases more if we want to search for the 

relationship between the Muslim world and the Christian West and 

among it the relationship between the Islamic  Maghreb and the 

Italian republics, the reason for this, is the fact that this relationship 

was between Islam and unbelief, so Faqih's authority interfered to 

determine the features of this deal, the same thing was done by the 

church, this last had with the Faqih the supreme word  in this 

domain, particularly in the exceptional times, especially wars' 

period if the materials traded are essential material in the arms 

industry such as  timber 
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 المقدمة
يمكف لمدارس لمعالقات التجارية في العصر الكسيط أف يمحظ أنيا تتناكؿ أىـ ركيزة 

الدكلة، ك قد كانت لدكؿ المغرب اإلسالمي عالقات تجارية مع العديد مف اقتصادية تقـك عمييا 
أقطار العالـ اإلسالمي كالمصر ك دكؿ المشرؽ اإلسالمي كحتى األقطار البعيدة كاليند ،كما أف 
الكجية الشمالية لممتكسط كانت ليا نصيبيا مف المبادلة التجارية مع بالد المغرب خاصة إذا 

سط سيطرت عميو البحرية اإلسالمية في القركف األكلى ثـ تحكت السيطرة عرفنا أف حكض المتك 
 إلى الجميكريات اإليطالية ك بذلؾ تراكمت عالقة تجارية بيف ضفتي المتكسط .

 اإلشكالية :
يحاكؿ ىذا المقاؿ اإلجابة عف مجمكعة مف اإلشكاليات لعل أىميا كيف كاف كاقع 

ي العصر الكسيط خاصة في ظل تدخل السمطة العالقات التجارية بيف ضفتي المتكسط ف
تندرج تحت ىذه اإلشكالية إشكاليات جزئية مف بينيا ماىي أشير المكانئ التجارية ؟ ؟ ك  ؟الدينية

 ماىي أىـ السمع المتبادلة بيف الطرفيف ؟ ك 
 المنهج :

سنحاكؿ أف نعتمد في ىذا المقاؿ عمى المنيج التاريخي الكصفي مف خالؿ الحديث عف 
الطرؽ التجارية ك المكانئ ، كما ستعممنا المنيج التحميمي أثناء حديثنا عف العالقات بعض 
 تحميل أسباب االضطراب في ىذه العالقات .ة بيف دكؿ المغرب كالجميكريات ك التجاري
 الموانئ البحرية : الطرق التجارية و  -1

قبل الحديث عف العالقات التجارية كجب منيجيا التعريج عمى أىـ الطرؽ التجارية 
الدافع الرئيس مف التعريج عمييا ككنيا كانت تمثل ، ك المكانئ البحرية التي سيمت ىذه العمميةك 

ككنيا أيضا تمثل عصب التجارة فبأمنيا ك  ،نقطة الكصل بيف ضفتي المتكسط مف جية
  عكس صحيح .التزدىر ك رة ك ستقرارىا تتطكر التجاك 

ربط سكسة بصقمية كصقمية بتكنس كىذا مػا يفيـ يكمف الطرؽ التجارية النشطة طريق  
(1)سؤاؿ كجو إلى الفقيو ابف شبمكف  مف

 ككػانت ىنػاؾ طرؽ تجػارية بحرية بيف بالد المغرب، 
 .(2)يطػالية خػاصة بيزا كجنكةكالمدف اإل  اإلسالمي
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أساسا مف إيطاليا كيصل إلى سكاحل بالد المغرب بطريقة عرضية بعد أف الخط  ينطمق ف      
يتخذ مف جزر البميار محطة أساسية لو، كىذا الخط في كثير مف جكانبو يمكف إدراجو ضمف 

 بإمكانيـكف يلـ  يفاإليطالي حالةعمميات اإلبحار التي كانت تتـ في أعالي البحار، إال أف الر 
أك بعد أف تتكقف في السكاحل الجنكبية  ،ر البميار إما مباشرةقطع ىذا دكف التكقف في جز 

لفرنسا خاصة مرسيميا ثـ سكاحل قطالنية خاصة برشمكنة ثـ تتجو بعد ذلؾ إلى ميكرقة كمنيا  
التي كانت ، أما كبصفة خاصة نحك بجاية التي كانت تقابل ميكرقة ،نحك سكاحل بالد المغرب

ى المكانئ الشرقية لألندلس خاصة ميناء بمنسية كمف ثـ نحك تتجو إلى سبتة فإنيا كانت تعرج عم
 .(3)جبل الفتح لتصل بعد ذلؾ إلى سبتة 

كىناؾ طريق فضمو تجار البندقية عف غيره حيث كانكا يتكجيكف إلى اإلسكندرية ثـ بعد 
ذلؾ يستأنفكف رحمتيـ نحك مكانئ المغرب كقد قامت صقمية في ىذه الطريق بدكر رئيسي 

محطة رئيسية تتكقف فييا السفف اإليطالية لتجدد زادىا ثـ تتكجو بعد ذلؾ إلى السكاحل  باعتبارىا
 .  (4)المغربية

كباإلضافة إلى ىذه الخطكط التي كانت تعرؼ حركة مالحية كثيفة كرسمية في كثير مف 
األحياف، ىناؾ مجمكعة أخرى مف الخطكط البحرية يمكف أف نصطمح عمى تسميتيا بالخطكط 

 الجيكية .
إذا نظرنػا إلى المخطط العػاـ لبالد المغرب نرى شريطػا سػاحميػا يمتد مف الشرؽ إلى  

الغرب بنيت عميو العديد مف المكانئ  كانت حمقة  ربط بيف المغرب ك الجميكريات االيطالية 
ية عمى ىذه المكانئ أنيا تقريبا كانت مكازية لممكانئ المكجكدة في الضفة الشمال كالمالحظ

 لممتكسط نذكر منيا :
 / المهدية :1      

في نحر البحر  ـ(934-909ق/322-297الفاطمي) كىي مدينة بنػاىػا عبيد هللا الميدي
، كتعتبر الميدية مف أكبر المكانئ ككػانت محطة لمسفف (5)ا سكر مف الحجػارة كليػا بػابػيفبيػ

كىذا المينػاء فقد مكػانتو بعد  (6)كبالد الرـكالتجػارية القػادمة مف بالد المشرؽ كالمغرب كاألندلس 
متر 57متر عمى 26، كقد حفر مينػاؤىػا في الصخر كيمتد عمى (7)انتقػاؿ الفػاطمييف عف المدينة
، كىذا المينػاء يتسع لثالثيف سفينة كعمى طرفي المرفأ  (8)مترا 15مع ممر يبمغ عرضو حكالي 
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ينة أرسل أحد طرفي السمسمة حتى تدخل السفينة ثـ برجػاف عمييمػا سمسة إذا أريد إدخػاؿ سف
، فيي حصف  (9)رـك مف الدخكؿ إلييػا زمف الحركبمدت كاليدؼ مف ذلؾ ىك منع مراكب ال

منيع أكثرىػا في البحر كالجزء الذي يقع في البر لو أربعة أبراج ، عمى كل برج أربعيف رجال 
دائر بيػا في غير مكػاف تطيمة في البحر كىك بقكلوً  مس ، كقد كصفيػا ابف سعيد(10)لحمػايتيػا

 .(11)كاحد ضيق ً 
 / سفـاقس : 0      

كأسكارىػا مف الحجػارة كأبكاب   (12)كقػاؿ عنيػا البكري أنيػًا مدينة عمى البحر مصكرة ً  
، كىي مدينة تقصدىػا السفف كقت (13)عمييػا صفػائح مف حديد كقد كضع عمى أسكارىػا  محػارس

 . (14)كتغػادرىػا مع المد تحرؾ الجزر
 / سوسة :3      

،كىي مدينة أحػاط بيػا البحر مف ثالث جيػات (15)ككػانت تصنع بيػا المراكب البحرية
شمػاال كجنكبػا كشرقػا ، كعمييػا سكر منيع مف الصخر كبيػا منػار عػاؿ اسمو خمف الفتى ، كليػا 

 . (16)تغػادرثمػانية أبكاب أحدىػا كبير جدا منو تدخل السفف ك 
 / تونس :4      

، كمدينة تكنس خػارج البحر  (17)ليػا بحر يقػاؿ لو رادس كمرسػاىػا يسمى مرسى رادس
كلذا يصميػا بالمينػاء كاد ، كتصل المراكب إلى مينػاء رادس ثـ تدخل إلى النير كاحدة كاحدة ألف 

، أمػا ابف سعيد فقػاؿ يسمح لممراكب الصغيرة فقط بالدخكؿ  (18)النير ال يتسع ألكثر مف كاحدة 
 .(19)إلييػا كال ترسكا فييػا المراكب  الكبيرة

 طبرقة : /5      
،فييً  مدينة عػامرة لكركد التجػار (20)كبيػػػػػػػػػا مينػاء إليو يصل أىل األندلس كمنو يركبكف 

، كمف ىذا (21)و السفف الكبػار كتخرج منو إلى البحرإلييػاً  كباإلضػافة إلى مينػائيػا بيػا نير تدخم
 . (22)الخشب كالقصب الفػارسي إلى تكنس المينػاء كػاف يحمل

 / جربة : 6      
ذكر البكري المينػاء المكجكد في جزيرة جربة كقػاؿ بأف مراكب جزيرة جربة كػانت تخرج 

، ككػاف مف ىذا المينػاء ينطمق الزيت المصدر إلى مصر ، كمػا (23)منو إلى مرسى األندلسييف
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يطػاليػا ك كػانت المراكب التي تتكجو إلى بالد الرـك  نكبكردة كقمكرية لتمكيل سكػاف صقمية كا  ا 
 . (24) بالزيت تنطمق منو

 / طرابلس :7      
، ككػانت المراكب تصل إلييػا ليال كنيػارا محممة بمختمف  (25)كىي عمى شػاطئ البحر

 .(26)أنكاع التجػارات كعمى مر األيػاـ كتأتي ىذه المراكب مف بالد الرـك كمف أرض المغرب
 /بجاية :8      

 ك ه460 اليجري  الخامػػس القرنيف مف الثاني النصف بداية في بجاية مدينة تأسست
ىناؾ مف يرى  حيف في ،عمناس بف الناصر األمير يد عمى ـ1067 الميالدي عشر الحادي

ا إلى األمير  المنصكر بف أنيا بنيت قبل التاريخ المذككر بثالث سنكات ك ىناؾ مف ينسبي
 مدينة كأما " فيقكؿ القمعة خراب بعد االدريسي الشريف حسب شيرتيا نالت قد ك،  (27)الناصر
 بني دكلة تنسب التي كىي بمقيف بف حماد بناىا التي القمعة بخراب عمرت فإنيا ذاتيا في بجاية
 ذخائرىـ كانت كفييا حماد لبني الممؾ دار بجاية عمارة كقبل كقتيا في كانت كالقمعة إلييا حماد
 النعـ ك المأككلة الفكاكو مف بيا ك تختزف  كالحنطة أسمحتيـ كدار مختزنة أمكاليـ ميعكج مدخرة

 تصمح إلييا ينضاؼ ما كجميع كبالدىا كثيرة كلحكميا اليسير بالثمف اإلنساف يمحقو ما المنتخبة
ذا أغنت كثرت إذا كفالحتيـ كخصب زرع بالد ألنيا كالدكاب السكائـ فييا  أبد فأىميا كفت قمت كا 

، كلقد ركعي في بنائيا مجمكعة مف الشركط فيي عند سفح الجبل يحيط بيا (08) شباع" الدىر
ىك ما أعطى كانت مطمقة عمى منطقة شبو سيل ك  مف كل الجيات سكى الجية الشرية التي

، ف اإليطالية كغيرىا مف دكؿ العالـ ككاف ليا دكر تجاري مع المد ،( 29)لممدينة حصانة طبيعية 
إلى مختمف البقاع المشرؽ كالشرؽ األقصى ) اليند  منيا قاعدة تجارية تغدك سفنيا مثمتككنيا 

كثائق الجينزة  كقد نبيت إلى ذلؾ ،كالصيف (، كبيا العديد مف التجار كالصناع كأرباب الحرؼ
في تجارة البحر المتكسط لكقكعيا عمى الطريق البحري الرئيس الرابط  التي تحدث عف مكانتيا

رية كاإلسكندرية، كالذي لعب فيو التجار المصرييف كالبجائيكف كحتى الييكد دكرا بيف الم
 .(30)ميما
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 / جزائر بني مزغنة : 9
كىي مدينة جميمة قديمة البنياف، فييا آثار لألكؿ، كآزاج محكمة تدؿ أنيا كانت دار 

كصحف دار الممعب فييا قد فرش بحجارة مككنة صغار مثل الفسيفساء،  ،مممكة لسالف األمـ
فييا صكر الحيكاف بأحكـ العمل كأبدع صناعة، لـ يغيرىا تقادـ الزماف كال تعاقب القركف، كليا 
أسكاؽ كمسجد جامع. ككانت بمدينة مزغنى كنيسة عظيمة، بقي منيا جدار مدير مف الشرؽ 

شريعة لمعيديف تفصص كثير مف النقكش كالصكر، كمرساىا إلى الغرب، كىي اليـك قبمة ال
 .(31) "مأمكف، لو عيف عذبة، يقصد إليو السفف مف إفريقية كاألندلس كغيرىما

ما يالحظ عمى ىذه المكانئ أنيا كما أسمفنا مقابمة تقريبا لمكانئ الجميكريات االيطالية ك 
 التي تقع في الضفة الشمالية لمبحر المتكسط .

 التجارية بين المغرب اإلسالمي و الجمهوريات اإليطالية : العالقات -0
بحمكؿ القرف الرابع اليجري النصف الثػاني مف القرف العػاشر الميالدي بدأت التجػارة بيف 
العػالـ اإلسالمي كالجميكريػات اإليطػالية  تنمك ، كمف مظػاىر ىذا النمك أف نقل السمع في البحر 

يطػاليكف ، ككػانت إمػارتي البندقية كأمػالفي أكؿ مف ربط عالقػات المتكسط أصبح يتحكـ فيو اإل
، كالسبب يرجع إلى أف (32)تجػارية مع تكنس كمصر كالشػاـ ثـ حمت جنكة كبيزة محل أمػالفي

مينػائي بيزة كجنكة مقػابل لمسكاحل اإلفريقية كاستخداـ منطقتي ككرسيكػا كسردينيػا محطػات إبداؿ 
 .(34)، كقد كجد التجػار اإليطػاليكف االستقبػاؿ الجيد في المدف المغربية  (33)كمخػازف لمسمع

العالقػات التجػارية بيف  عمى الرغـ مف تكفر المعطيات ك الظركؼ السالفة الذكر إال أف ك        
المغرب كالمدف اإليطػالية كػانت في كثير مف األحيػاف تتكتر إذ أف الفتكحػات اإلسالمية قبل 

ـ ك ككصمكا حتى  جنكة 846ىػ/232كصمت حتى البحر األدريػاتيكي ، كاقتربكا مف البندقية عػاـ 
، ككرد فعل عمى (35)ـ 1005ىػ/396كحدث نفس الشيء لبيزة عػاـ  ـ ، 934ىػ/ 323عػاـ 

ـ عمى منع تجػارىػا مف منع تصدير المكاد األسػاسية  971ىػ/  361ذلؾ أقدمت البندقية عػاـ 
المستعممة في الحرب كاألسمحة كالخشب المستعمل في بنػاء السفف إلى البالد اإلسالمية ، كىذا 

تي كػانت في حركب مقدسة ضد استجػابة لإلمبراطكرية البيزنطية كتمػاشيػا مع تعػاليـ البػابكية ال
اإلسالـ ، كقد طبقت ىذه التعػاليـ عمى ثالث سفف كػانت بصدد اإلقالع اثنتػاف في اتجػاه الميدية 

 .   (36)كالثػالثة إلى طرابمس
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، ك ىكجمت سكسة  (37)ـ 1034ىػ/  426يػاجمة بكنة عػاـ كمػا أقدـ البيزيكف عمى م
ـ (  1088-1087ىػ/ 481-480بيزة كجنكة عػاـ ) ، كمػا أقدمت(38)ـ 1053ىػ / 445عػاـ 

بميػاجمة الميدية كمحػاصرتيػا ، كالتي كػاف بيػا عدد كبير مف األسرى المسيحييف الذيف حرركا 
   عمى الفكر ، كحصل المحػاصركف مقػابل الجالء عمييػا كعدا مف األميرالزيري  تميـ بف المعز 

لسفنيـ في الميػاه اإلفريقية فكػاف ىذا الكعد  ـ ( بعدـ التعرض 1108-1062ىػ/ 454-501)
ك  (39)بمثػابة معػاىدة غير مكتكبة لمبيزييف كالجنكييف إلرسػاؿ المكاد التجػارية إلى المكانئ الزيرية

أعطكىـ إعفػاءات مف الضرائب الجمركية التي كػانكا يدفعكنيػا ، في حيف حصل منيـ األمير 
 . (40)بمجرد إمضػاء ىذه المعػاىدةالزيري تميـ عمى ىبػات كعطػايػا 

كىنػا ظيرت مدينة تكنس كأصبحت المدينة الرئيسية في إفريقية بعد أف خربت القيركاف 
ـ جػاىزة اقتصػاديػا  1100ىػ/ 494ككقعت الميدية في يد البيزييف كالجنكييف كقد أصبحت سنة 

 .(41)لتمعب دكرا كبيرا في التجػارة الخػارجية
أمػا العالقػات التجػارية مع سػالرنك كنػابكلي فقد كػانت قديمة كيرجع عيدىػا إلى القرف 

ـ ، كمػا يدؿ عمى ىذه 875ىػ/226الثػالث اليجري التػاسع الميالدي كبالضبط إلى سنة 
العالقػات ىي أف سفف ىذه البمداف إضػافة إلى سفف أمػالفي كػاف في القرف الرابع اليجري العػاشر 

ازدىػارا يالدي تفرغ حمكلتيػا كتتػاجر في إفريقية ، ككػانت تجػارة العبيد مف أشير التجػارات الم
-1052ىػ/470-444، كقد أقدمت سػالرنك في الفترة الممتدة بيف ) (42)بيف ىذه المدف كالمغرب

 .(43)ـ ( عمى إبعػاد بيزة كجنكة عف تجػارة المغرب فقػامت بميػاجمة سفنيػا1077
ف مالحظتو عمى العالقػات بيف بالد المغرب كالمدف اإليطػالية أنيػا كػانت في كمػا يمك

كثير مف األحيػاف متكترة كالسبب يرجع إلى الصراع الديني بيف الطرفيف كقد أثر ىذا الصراع 
عمى التجػارة ، كمػا أف الفتػاكى التي أصدرت في التعػامل مع غير المسمميف أثرت عمى التعػامل 

ىذا مف جية ، ك مف جية أخرى فقد كاف لسمطة الكنيسة الدكر الفاعل في ترسيـ معالـ التجػاري 
التعامل التجاري ، حيث ك بإيحاء منيا تـ تعطيل حركة مجمكعة مف السفف التجارية المتكجية 

 إلى بالد المعرب .
ء لكف رغـ ىذا بقيت العمميػات التجػارية غير المعمنة ) التيريب ( مكجكدة حتى أثنػا

، كىذا ما يدلل عمى أف آراء الفقيو ك الكنيسة لـ يكف ليا قبكؿ عند عامة التجار ، (44)الحركب
  فيناؾ مف كاف يراعي لمربح دكف الرجكع إلى نظرة الديف فيو .
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 الفنادق :   
كما ىك معركؼ فإف إقامة التجار في البالد المتاجر معيا تعتبر مف أىـ أسباب نجاح ك 

 التجارة الخارجية ك نقصد بذلؾ الفنادؽ .
تستعمل المصػادر العربية كممة ً  فندؽً  لمتعبير عف مقر إقػامة التجػار المسيحييف كىي 

ممة نفسيػا المتداكلة اليـك ، بل ىي نفس الكممة المستعممة في الكثػائق الالتينية ، كىي ليست الك
، كتككف فييػا أبنية مف عدة طكابق تخصص الطكابق (45)تعني الحي الكبير أك مدينة صغيرة

، ككػانت الفنػادؽ تسمى (46)العميػا لمسكف في حيف تككف الطكابق األرضية مخػازف كحكانيت 
نػاؾ فنػادؽ نسبت إلى تجػارة مرسيميا ،في(47)بأسماء أصحابيػا أك بأسماء السمع التي تباع  فييػا 

كىنػاؾ فندؽ سمي بفندؽً  الكتػافً  كفندؽ آخر عرؼ  (48)كىناؾ فنػادؽ نسبت إلى تجػارة جنكة
، كربمػا يككف ىذا مػا يقصده ابف حكقل حيف قػاؿ ً  يقصد كل فندؽ بمػا (49)باسـ فندؽً  الفحـ ً 

 . (50)يعمـ أنو يغمب عمى أىمو مف أنكاع التجػارة ً 
كمػا يمكف مالحظتو عمى الفنػادؽ أنيػا كػانت متجػاكرة ففنػادؽ كل مف بيزة كجنكة كالبندقية 
متجػاكرة لكف ال يسمح لمتجػار باالنتقػاؿ مف فنػادقيـ إلى الفنػادؽ األخرى كيفصل بينيـ 

  .(51)بسكر
في زكيمة  لمكجكدةكغػالبػا ما تككف الفنادؽ في ضكاحي المدف كمػا ىي في الفنػادؽ ا 

 .  (52)ضػاحية الميدية
كػانت تحتكي عمى مقر سكف القنصل ك كنيسة ك مقبرة ك فرف كمكػاف كػاتب العدؿ ك 

 .(53)يكربما يككف فيو حمػاـ عمكم
ك كػانت الفنػادؽ المكجكدة في كثير مف األحيػاف ممؾ ألشخػاص،فقد سئل الفقيو المػازري 

قد أدى ىذا إلى كرثة ثـ تكفي اآلخر كترؾ كرثة ك  ترؾعف شريكيف في فندؽ تكفي أحدىما ك 
 و،كػما كػانت ىنػاؾ فنػادؽ ممؾ  لمدكلة ،ككػانت اإلقػامة في( 54)كقكع نزاع بيف الكرثة عمى الفندؽ

يمكف أف لفندؽ ك ىك يشتري لو مػا يريد ،ك تكمف التػاجر غػاليا فيك يقـك بتسميـ أمكالو لصػاحب ا
 .(55)لؾ يشتري لو جػارية إذا أراد ذ

كقد تحدثت المصػادر الجغرافية عف الفنػادؽ التي كجدت في المدف المغربية كمف ذلؾ مػا 
،كربمػا تككف ىي نفسيػا الفنػادؽ (56)فنػادؽ في الميدية ً ىنػاؾ خػانػات ك  قػالو ابف حكقل ً  ككػانت

بمدينة زكيمة ً: ك  بض الميدية التي قػاؿ عنيػاف زكيمة ر عالتي تكمـ عنيا اإلدريسي عند كػالمو 
كتحدث البكري عف فنػادؽ المدف   ،(58)كأشػار ابف حكقل إلى فنػادؽ سكسة  ، (57)فنػادؽ كثيرة ً 

،كيككف (59)ذكر تقريبػا كل المدف التي بيػا فنػادؽ فقػاؿ عف قػابسً  ككػانت بيػا فنػادؽ ً ية ك المغرب
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ؾ مجمكعة مف الفنػادؽ في ككػانت ىنػاكصف يػاقكت الحمكي مشػابيا لكصف البكري حيف قػاؿ ً 
 .(60)قػابس ً 

كقد ذكر البكري فنػادؽ في مدف أخرى فأشػار إلى فنػادؽ في مدينة القصر القديـ ،ثـ 
تحدث عف مدينةً  قمشػانة التي تبعد  عف القيركاف  بعشريف ميال ك بيػا عشريف فندقػاً  ، كقػاؿ 

،كىك مػا قالػو  (62)كقػاؿ عف تكنس أف بيػاً  فنػادؽ كثيرة  ،(61)أف في مدينة تمػاجر فندؽ كاحد 
 .(63)عف مستنير عثمػاف ك فنػادؽ بػاجة 

كقرية ىنيف ( 64)كذكر أف في مدينة فج الحمػار فندؽ كاحد ،أمػا  مذككد ففييػا فنػادؽ عدة
 .(65)فييػا فنػادؽ كثيرة ،بينمػا سػاقية ليس فييػا فندؽ كاحد

عبػارة عف منشػآت تجػارية ك سكنية لمتجػار األجػانب في حي  مػا دامت الفنػادؽك 
،فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنػا ىك ىل كػاف التجػار المسممكف حيف سفرىـ إلى أكربػا  (66)تجػاري 
 ي فنػادؽ بيػا ؟فيقيمكف 

لقد شغل السفر إلى بالد الكفر بػاؿ الفقيػاء منذ القدـ ك ىذا ما دفع بفقيػاء المذىب 
إلى اإلفتػاء بأنو ال يجكز ألحد مف المسمميف الدخكؿ إلى أرض الشرؾ لغرض التجػارة المالكي 

ىي مفاداة مسمـ مف األسر فإذا جعميػا لغير ذلؾ كىك طػائع غير كاحدة ك غيرىا إال في حػالة ك 
ـ السفر ، كمف ىنػا يمكف أف نقكؿ بأنو مػا دا(67)كػاره فاف إمػامتو تسقط كشيػادتو ال يعتد بيػا 
سقكط الشيػادة ىذا بمجرد السفر فمػا بػالؾ باإلقػامة  إلى بالد الكفر حراـ كيؤدي ذلؾ إلى درجة

                                                        في بالد الكفر .
لكف رغـ صدكر ىذه الفتػاكى التي تحـر التعػامل مع بالد الكفر إال أف التعػامل معيـ ظل 

مػا ككػانت ىذه الفتػاكى أحكػامػا فقيية غير مطبقة في الكاقع ، كمػا داـ التعػامل مكجكد فمف قػائ
 المحتمل كجكد فنػادؽ لمتجػار المسمميف داخل الدكؿ المتعػامل معيػا .

فبنيػاميف التيطمي في رحمتو تكمـ عف منػاطق عدة كمنيػا منطقة مكنبكلييو كقػاؿ عنيػاً  
ر مف نصػارى كمسمميف كمف مختمف األقطػار مف عدكة الغرب كلمبردية يجتمع فييػا التجػا

كممػالؾ ركمية الكبرى كفمسطيفً  كبمداف أخرى ثـ يقكؿ بأنيـً  يتكممكف بكل لغة كلسػافً  كتكمـ 
 . (68)عف نغركبنت كقػاؿً  بمدة كبيرة عمى شػاطئ البحر يؤميػا التجػار مف كل حدب كصكب

مػاداـ بنيػاميف التيطمي يتحدث عف ىذه المدف التجػارية التي  ونكمف ىذا يمكف أف نقكؿ أ
يقصدىػا التجػار المسممكف مف كل مكػاف فيذا يعني أف ىذه المدف تحتكي عمى فنػادؽ ألنو ال 

 يمكف دخكؿ التجػار كخركجيـ مف المدينة في نفس اليـك كيمػارسكف البيع كالشراء . 
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 . 158: المرجع السػابق ، ص عبد العػالي عبد المنعـ الشػامي( 47)
 .    95ص ،ري بكتشيش : المرجع السابق القػاد( 48)
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 بكاي عبد المالكد. 

 . 243جكدت : المرجع السػابق ، ( 49)
 .  362ابف حكقل : المصدر السػابق ، ص ( 50)

(51)Mas-Latrie : opcit p186 
 (52)Mas-Latrie :Ibid ,p 82 .  

 . 95القادري بكتشيش : المصدر السابق ،ص( 53)
 . 97، ص 3البرزلي :المصدر السابق ، ج( 54)
 .244جكدت :المرجع السابق  ، ص( 55)
 .73ابف حكقل :المصدر السابق  ، ص( 56)
 .184اإلدريسي : المصدر السابق  ، ص( 57)
 .74ابف حكقل : المصدر السابق  ، ص( 58)
 .20البكري :المصدر السابق ، ص( 59)
 .03، ص 4، ج ياقكت الحمكي :المصدر السابق ( 60)
 .29-28البكري :المصدر السػابق ، ص( 61)
 .56المصدر نفسو ، ص( 62)
 .56نفسو ، ص( 63)
 .75نفسو ، ص( 64)
 .146نفسو ، ص( 65)
 .157عبد العػالي عبد المنعـ الشػامي :المرجع السػابق ، ص( 66)
أف التجػارة إلى أرض الحرب كبعث أبك عبد هللا دمحم الرىكني الكزاني : الرسػالة الكجيزة المحررة في ( 67)

المػاؿ إلييػا ليس مف فعل البررة ،  تح كتخريج كتعميق أبي اكيس دمحم بكخبزة ، أبك الفضل بدر الديف 
عبد اإللو العمراني،نشر في كتػاب ضـ أجكبة عف مسػائل مختمفة كأربعكف حديثػا في الجيػاد كشرحيػا ، 

 .  159ـ ، ص 2003ىػ/ 1424، بيركت   1دار الكتب العممية ، ط
أحمد الشحمػاف : رحمة ابف يكنة األندلسي التيطمي ، مقػاؿ منشكر في كتػاب الرحمة بيف الشرؽ  (68)

 . 192، ص  2003، الربػاط ،  1كالغرب اتصػاؿ أـ انفصػاؿ )ندكة ( ، منشكرات كمية اآلداب ، ط
 
 


