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 المكتبات بالمغخب األقرى في عيج المهحجين
 ا.م.د. نادية عبج الخحمن معاطي 

 ليبيا  -جامعة صبخاتة  -كمية اآلداب  

 الممخز:

لبشة جػىخية في ال يسكغ الترجؼ لقزايا السكتبات دوف الشطخ في أمخ الكتاب الحؼ يعج      
أولى السغاربة وفي مقجمتيع الخمفاء السػحجوف عشاية فائقة  لحا، الفكخ ىحا الرخح فيددىخ بو

بمغت الحياة الفكخية  بحيث بيحا الذأف يعىتساما  بدببلكتب فقج كانػا مزخبًا لألمثاؿ باقتشاء ا
سرشفات مغ إنتاج بالسغخب األقرى في عيج السػحجيغ ذروة نزجيا برجور عجيج الكتب وال

في بالد ، والتي ذاع صيتيا ت مختمف العمػـ الشقمية والعقمية، شسمت تمظ السؤلفاأبشاء ىحا العرخ
، وقج تختب عغ ىحا الدخع الثقافي انتذار السكتبات التي زخخت بالعجيج السذخؽ والسغخب واألنجلذ

بات مغ أىع دعائع ، وكانت السكتات عمى اختالؼ أنػاعيا ومدسياتيامغ الكتب والسخصػش
 .الحزارة
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Libraries in the Far Maghreb during the Almohad era 

Dr. Nadia Abdel Rahman Maati 

College of Arts - University of Sabratha - Libya 

      It is not possible to address the issues of libraries without looking 
into the matter of the book, which is an essential building block in this 
edifice, in which thought flourishes. Therefore, the Moroccans, led by the 
Almohad caliphs, took great care in acquiring books. Its maturity came 
with the issuance of many books and works produced by the people of 
this era. These books included various transport and mental sciences, 
which became famous in the countries of the East, the Maghreb and 
Andalusia. This cultural momentum resulted in the spread of libraries 
that were filled with many books and manuscripts of different types and 
names. The most important pillars of civilization. 
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 المقجمة :

بمغت الحياة الفكخية بالسغخب األقرى في عيج السػحجيغ ذروة نزجيا برجور عجيج الكتب      
والسرشفات مغ إنتاج أبشاء ىحا العرخ ، شسمت تمظ السؤلفات مختمف العمـػ الشقمية والعقمية ، 

ر والتي ذاع صيتيا في بالد السذخؽ والسغخب واألنجلذ ، وقج تختب عغ ىحا الدخع الثقافي انتذا
السكتبات التي زخخت بالعجيج مغ الكتب والسخصػشات عمى اختالؼ أنػاعيا ومدسياتيا ، وكانت 
السكتبات مغ أىع دعائع الحزارة ، فيي تقػـ بحفع وصيانة كشػز السعخفة وتشطيسيا وإتاحتيا 
ا لمجسيع ، كسا أنيا تعصي صػرة صادقة لسجػ اىتساـ الخمفاء السػحجوف بالفكخ والعمع مسا يجعمي

مغ أىع مقاييذ التقجـ والخقي . ومغ خالؿ ىحه الجراسة حاولت اإلجابة عغ عجد مغ التداؤالت 
 ومشيا : 

 ػ ما العػامل السداعجة عمى نسػ وازدىار الحياة الثقاؼية بالسغخب األقرى ؟

 ػ ما شخؽ الحرػؿ عمى الكتاب ودوره في إغشاء السكتبة بالسغخب األقرى ؟

السغخب األقرى؟ وما أنػاعيا ، وكيف كاف تشطيسيا ؟ وما مسيدات  ػ كيف نذأت السكتبات في
 كل نػع مشيا عمى حجة ؟ .

 ػ ما أىع الرشاعات والسيغ الستختبة عغ ىحا االزدىار واالنتذار لمكتاب ؟

ػ ما مريخ اإلرث الثقافي " الكتب " الحؼ تخكو العمساء والفقياء ؟ وماذا أصابيا مغ مرائب 
 شبيعية أـ بذخية ؟        ونكبات سػاء أكانت 

 وقج تع إتباع السشيج التاريخي باعتباره مغ السشاىج السالئسة لسثل ىحه البحػث 

 وقج قدع البحث إلى السحاور التالية :

 المبحث األول : عهامل ازدىار الحياة الثقافية بالمغخب األقرى  

وججوىا قج بمغت شأوا كبيخا في  لع يجج السػحجوف بالد السغخب بالدًا قاحمة مغ السعارؼ بل    
ىحا السيجاف فاألميخ يػسف بغ تاشفيغ السخابصي ومغ بعجه ابشو عمي بغ يػسف ىسا مغ وضعا 
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المبشة األساسية ليحا االزدىار فسجمداىسا كانا يعّجاف بأعياف الكتاب وفخساف البالغة مغ السغخب 
إال أف السػحجيغ شػروا وججدوا ىحا ومغ جديخة األنجلذ وإف كانت ليع بعس العمػـ السحطػرة . 

 اإلرث الثقافي . وقج تزافخت عجة عػامل أسيست في ىحا الخقي يسكغ إجساليا في اآلتي : 

 أوال : االستقخار الدياسي : 

أكسل السػحجوف مذخوع الػحجة التخابية الحؼ بجأه السخابصػف لبالد السغخب واألنجلذ فتسكشػا     
مية األشخاؼ امتجت حجودىا شخقًا إلى إفخيؿية وىي تذتسل عمى مغ تأسيذ إمبخاشػرية متخا

معطع الذساؿ اإلفخيقي ، ىحا الخزػع لحكػمة مخكدية مػحجة حقق استقخارا سياسيا زىاء سبعيغ 
سشة وفي ضمو نست الحخكة الفكخية وزادت ىسة القخائح العمسية عمى البحث في شتى فخوع 

في شمب العمع مغ مخاكد الفكخ اإلسالمي في السذخؽ السعخفة ، وبحؿ العمساء أقرى الجيػد 
ـ( وانتياًء ٖٙٔٔػ ٖٓٔٔىػ/ ٛ٘٘ػ  ٕٗ٘واألنجلذ بجءًا مغ زمغ الخميفة عبج السؤمغ بغ عمي )

 .(ٔ) ـٖٕٔٔػ  ٜٜٔٔىػ/ ٓٔٙػ  ٜ٘٘بعيج الخميفة دمحم الشاصخ)
 ثانيا : العامل االقترادي :

ساىست الفتػحات السػحجية واتداع أركاف الجولة في تجفق األمػاؿ عمى عاصسة الخالفة مسا    
ساعج عمى استقخار أوضاع البالد اقتراديًا ىحا بجوره يييئ  السشاخ العمسي الحؼ يجرس ؼيو 
الصمبة ويجعميع يقبمػف عمى البحث والتحريل ، وكحلظ كاف لو أثخه في دفع األىالي إلى وقف 

 . (ٕ) وقاؼ لتعميع الربياف مسا كاف لو أثخه في نيزة العمػـاأل
 ثالثا : تذجيع والة األمخ لمعمم والعمماء: 

لع يجخخ السػحجوف جيجا مغ أجل تأسيذ السجارس وتصػيخ الثقافة واستقصاب العمساء     
عمي  والذعخاء والفالسفة مغ أجل إقامة السشاضخات داخل قرػرىع ، فالخميفة عبج السؤمغ بغ

كّخـ العمساء ومشحيع الجػائد واالقصاعات والخصط الكبخػ وأعصاىع امتيازات لع يتحرمػا عمييا 
ع كثيخًا مغ العمػـ التي لع تكغ رائجة أو محطػرا رواجيا في العيج السخابصي  مغ قبل ، كسا شجَّ

عبج السؤمغ  مسا دفع بالكثيخ مشيع بالتػجو إليو واالنزػاء تحت لػائو وكحلظ الخميفة يػسف بغ
وابشو السشرػر السػحجؼ الحؼ قخب العمساء أليو وجعميع أىل خجمتو وخاصتو ، فأصبحت بحلظ 

 .(ٖ)العاصسة مخاكر تكتع بيع وتدخخ بإبجاعاتيع الفقيية والعمسية واألدبية التي ميدت عرخىع
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 رابعا : الرالت الهثيقة بين المغخب واألنجلذ : 
لع تشقصع بيغ السغخب واألنجلذ مشح الفتح اإلسالمي لمسشصقة عمى الخغع مغ أف ىحه الرالت    

إال أنيا ازدادت رسػخًا وازدىارا بعج أف أصبحت األنجلذ إقميسا تابعا لمسغخب األقرى في 
عيجؼ السخابصيغ والسػحجيغ فكانت ىشاؾ ىجخات كثيخة مغ عمساء األنجلذ خالؿ ىحه الفتخة  

ا مشصقة األنجلذ ضج نرارػ أسبانيا مسا دفع العمساء إلى فخارا مغ السعارؾ الصاحشة التي شيجتي
االنتقاؿ إلى السجف السغخبية ليشعسػا باالستقخار والصسأنيشة فزال عغ التخحيب والكـخ مغ والة 
األمخ والذعب السغخبي وكاف ليحا االحتكاؾ أثخه عمى السغخب حيث تجفقت الثقافات األنجلدية 

وانتقل أبشاء السغخب األقرى مغ قادة ورعية ليشيمػا مغ عمـػ الستشػعة عمى السغخب األقرى ، 
األنجلذ دوف قيج عمى حخكتيع . وكاف ليحه اليجخات الثقاؼية أثخىا في تشذيط الحخكة العمسية 

 .(ٗ) بالبالد
وىكحا تزافخت العػامل الدابقة في تشذيط الحياة الثقاؼية في البالد وساعجت عمى نسػىا   

 وازدىارىا . 
 احث الثاني : الكتب وطخق الحرهل عمييالمب
ال يسكغ الترجؼ لقزايا السكتبات دوف الشطخ في أمخ الكتاب الحؼ يعج لبشة جػىخية في ىحا    

، ووجػده مختبط بػجػد السكتبات التي تحافع عميو لتجعمو في متشاوؿ الفكخ الرخح فيددىخ بو
غشاء السكتبة في السغخب األقرى أثشاء الصمبة والباحثيغ فسا ىي شخؽ الحرػؿ عميو ودوره في إ 

 ىحه الفتخة ؟ .
 :الخمفاء المهحجين باقتناء الكتب أوال اىتمام

أولى السغاربة وفي مقجمتيع الخمفاء السػحجوف عشاية فائقة باقتشاء الكتب فقج كانػا مزخبًا    
لألمثاؿ في االىتساـ بيحا الذأف فالخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ كاف حخيرا عمى تجسيع الكتب 

ػ  ٖٓ٘واقتشائيا فاجتسع لو مغ كتب الفمدفة مسَّا يقخب ما اجتسع لمحكع السدتشرخ األمػؼ )
ـ ( فذبيت مكتبتو بكبخيات مكتبات األنجلذ ، ومغ شجة حخصو عمى ٜٛٙػ  ٕٜ٘ىػ/ ٖٙٙ

جسع شتات السؤلفات التي كاف يخاؼ ضياعيا أنو كاف يسارس سمصتو الدياسية لمحرػؿ عمييا 
في بعس األحياف ، فقج ذكخ عشو أنو أرسل رجالو ليأتػا ببعس الكتب مغ مكتبة ورثيا أحج 

و خػفا مغ ضياعيا مشو ، فأخح رجاؿ الخميفة الكتب وعػض صاحبيا ببعس األنجلدييغ عغ أبي
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. وأودعت ىحه الكتب في الخدانة السمكية لمحفاظ عمييا مغ الزياع ، وىحا يجؿ  (٘) األعصيات
 عمى مجػ الجيج الحؼ بحلو يػسف بغ عبج السؤمغ في جسع السؤلفات التي أودعيا بسكتبتو .

 ب :ثانيا اقتخاحيم تأليف الكت 
لع يقف اىتساـ السػحجيغ بيحا السجاؿ عشج حج اقتشاء الكتب السػجػدة بل كانػا يقتخحػف     

تأليف الكتب مغ ججيج مغ عمساء عخفػا بذيختيع العمسية فأوكمت ليع ميسة التأليف في بعس 
السػاضيع ،والقزايا التي تيسيع سػاء أكانت عمى الرعيج الدياسي  أو الجيشي أو االجتساعي 

تعديد مذخوعية إمامة ابغ تػمخت ، أو تأكيج مذخوعية فخضية الجياد عمى السدمسيغ ، أو ك
الخفع مغ السدتػػ الرحي لمبيئة االجتساعية ، والبعس اآلخخ يتزسغ عمػمًا شغفػا بحبيا 

 .   (ٙ) كالفمدفة واألدب
ومغ بيغ السؤلفات التي ألفت عمى ىحه األصعجة وبيسَّة الخمفاء الحيغ كانػا يحثػف الكتَّاب       

عمى تأليف مؤلفات تجافع عغ مبادغ دولتيع وتخد عمى السكتػبات التي تشاؿ مشيع فالخميفة عبج 
خشبي السؤمغ بغ عمي دعا الكتاب الحيغ في خجمة البالط إلى كتابة كتب تخد عمى الكاتب الق

أبي  الحديغ عبج السمظ بغ إياس الحؼ كانت كتاباتو الشقجية تيجؼ إلى الشيل مغ شخائع الجولة 
 .   (ٚ)السػحجية ومبادئيا 

وحثَّ الخميفة عبج السؤمغ كحلظ أبا مخواف عبج السمظ بغ زىخ عمى تأليف كتاب التخياؽ    
اؽ األنتمة ، كسا عكف عمى تأليف الدبعيشي ، ثع اخترخه عذاريًا واخترخه سباعيًا ويعخؼ بتخي

، وبيسة يػسف بغ عبج السؤمغ لخز كتاب أرسصػ في مجاؿ الفمدفة ،  (ٛ) مخترخ األغحية
وكحلظ لخز كتب الحكيع في جدء واحج ؼيسا يقارب مغ مائة وخسديغ ورقة تخجسة " بكتاب 

ع ، ورسالة الكػف الجػامع " لخز ؼيو كتاب الحكيع السعخوؼ بدسع الكياف وكتاب الدساء والعال
والفداد ، وكتاب اآلثار العمػية ، وكتاب الحذ والسحدػس ، ثع لخريا بعج ذلظ في كتاب 
مبدط ضعَّ أربعة أجداء ، كسا أف شخحو اآلخخ عمى ألؽية ابغ سيشا كاف باقتخاح الديج أبي ربيع 

رػر أبي يػسف ، وألف أبػ بكخ بغ زىخ التخياؽ الخسديشي لمسش(ٜ)بغ أبي دمحم بغ عبج السؤمغ
مغ السرشفات العذخة وىي كسا أمخ جساعة مغ العمساء السحجثيغ بجسع أحاديث   (ٓٔ)يعقػب 

والتخمحؼ ، والسػشَّإ ، وسشغ أبي داود ،وسشغ الشدائي ، وسشغ البدار ، ومدشج بغ  الرحيحاف
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حفطيا أبي شيبة ، وسشغ ُقصشي ، وسشغ البييقي فانتذخت ىحه الكتب في جسيع أنحاء السغخب و 
 . (ٔٔ) الشاس مغ العػاـ والخاصة

وألف الفؿيو أبػ دمحم بغ القصاف لمخميفة السختزى مجسػعة مغ الكتب ومشيا كتاب نطع الجساف    
، وواضح البياف ؼيسا سمف مغ أخبار الدماف ، وكتاب شفاء الغمل في أخبار األنبياء والخسل ، 

السشاجاة ، وكتاب السدسػعات فييا قرائج  وكتاب األحكاـ لبياف آياتو عميو الدالـ ، وكتاب
. ( ٕٔ)متخيخات ؼيسا يخز السػلج الكخيع وشيخ رجب وشعباف ورمزاف . وغيخ ذلظ مغ السؤلفات

ىػ/ ( كتاب اإلنجاد في أبػاب الجياد ٕٓٙوألف أبػ عبج هللا دمحم بغ عيدى بغ دمحم األزدؼ )ت 
. وغدارة ىحه السؤلفات أغشت السكتبات  (ٖٔ) لألميخ عبج هللا بغ أبي حفز عسخ بغ عبج السؤمغ

 السمكية بالسغخب األقرى . 

 ثالثا : إىجاء الجفاتخ والحخائخ لمكاتبيم :  

كاف اإلىجاء سشة دأب عمييا بعس أىل العمع تمبية لخغبة الخمفاء السػحجيغ وولعيع بالكتب    
اه والدمصة ،مقابل بغس الشطخ عغ السشفعة السخجػة مغ وراء ذلظ ، وىي الػصػؿ إلى الج

اعتخافيع بسذخوعية سمصانو ومباركتو سياسيًا  إال أف السشفعة األسسى تتسثل في كػنو شكل رصيجًا 
عمسيًا لمسكتبات السػحجية ، خاصة وأف مزسػنو لع يكغ مجحًا أو إشخاًء ومغ بيغ الكتب السيجاة 

لسؤمغ بغ يػسف وقجـ إلحجػ لمخمفاء إىجاء أبي الحدغ األشبيمي كتابو السعخاج لمخميفة عبج ا
مكتبات الخمفاء السػحجيغ كتابو في الحيػاف ، وأىجػ أبػ بكخ اليدوني كتابو أراجيد في القخاءات 

ـ ابغ خخوؼ اإلشبيمي كتابو تشاوؿ ؼيو شخح كتاب (ٗٔ)والتجػيج لمخميفة يعقػب السشرػر ، وَقجَّ
، كسا أىجػ أبػ الحدغ بغ ذؼ  (٘ٔ)سيبػيو لمخميفة دمحم الشاصخ مكتػب بخصو في أربع مجمجات

. ومغ الكتب السيجاة لمخميفة السختزى السػحجؼ مغ  (ٙٔ)الشػف كتاب أرجػزة شػيمة لمخميفة الخشيج
جسمة مػشحات انتقيت مغ كالـ الذيخ أبي عبج هللا بغ الرباغ الجحامي وقج ألفيا مجسػعة مغ 

خبية كاف الخمفاء السػحجوف يدتقبمػف ، وحتى مغ خارج الحزخة السغ (ٚٔ) األئسة في تأليف واحج
ىجايا الكتب فالدمصاف الذييخ صالح الجيغ األيػبي أىجػ الخميفة يعقػب مرحفيغ ثسيشيغ 

  . (ٛٔ) مشدػبيغ مع جسمة مغ اليجايا األخخػ 
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ونتيجة لغدارة السحرػؿ العمسي سػاء أكانت عغ شخيق اقتشاء الخمفاء السػحجيغ الكتب أو     
التذجيع عمى التأليف أو عغ شخيق اإلىجاء  ضيخت السكتبات السمكية والسكتبات الخاصة 

 والعامة .

 المبحث الثالث: المكتبات

 مكتبة العاصمة مخاكر :/ اواًل : المكتبات الممكية 

وخدانة الكتب ، وردت أوؿ إشارة ليا  (ٜٔ) ىحه الخدانة بعجة أسساء مشيا الخدانة العاليةعخفت     
ـ( عشجما تػلى ميسة ٗٛٔٔػ  ٖٙٔٔىػ/ ٓٛ٘ػ  ٛ٘٘في عيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ )

اقتشاء الكتب ، وىي مكتبة ممكية جسع ليا الخميفة السحكػر السؤلفات مغ كل مكاف ، وحخص 
كتب ، حتى قيل إنو اجتسع لو مغ كتب الفمدفة ما يقخب مسا اجتسع لمحكع عمى اقتشاء ال

، وأودعت ىحه الكتب في الخدانة السمكية لمحفاظ  (ٕٓ) السدتشرخ األمػؼ كسا سبقت اإلشارة إليو
عمييا مغ الزياع وىحا يجؿ عمى مجػ الجيج الحؼ بحلو الخميفة في جسع السؤلفات التي أودعيا 

 يا ؾيسا مغ كبار العمساء .مكتبتو . وعيغ عمي

 مكتبة القرخ بحهمة الرالحية : 

ـ( ٜٜٔٔػ  ٗٛٔٔىػ/ ٜ٘٘ػ  ٓٛ٘وىي السكتبة التي أسديا الخميفة يعقػب السشرػر )     
بجػار قرخه في مجيشة مخاكر الججيجة ، وقج جاء ذكخىا عشج العسخؼ عشج حجيثو عغ السجرسة 

والػاضح أف خدانة  (ٕٔ)حيث قاؿ :"وفي ىحه الخحبة مجرسة وىي مكاف جميل بو خدائغ الكتب
 ليحه السجرسة السمكية وبالتالي فيي مكتبة خاصة . الكتب ىحه تابعة

 خدانة األشخبة : 

ا عمى إنذاء كثف خمفاء الجولة السػحجية جيػدىع في االىتساـ بالػضع الرحي لخعيتيع فعسمػ   
بأشخبة شبيعية وكيسيائية ، مغ إنتاج أشباء ميخة وتػلى ميسة اإلشخاؼ  خدانة متخررة ومجيدة

ع الصبي السمحق بالقرخ الدمصاني ، مثل الصبيب أبػ يحيى بغ قاسع عمييا أحج أفخاد الصاق
ـ ( وانتياء ٗٛٔٔػ  ٖٙٔٔىػ/ ٓٛ٘ػ  ٛ٘٘االشبيمي بجءًا بعيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ ) 
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ـ ( ، ولسا تػفى يحيى تػلى ابشو ٖٕٕٔػ  ٖٕٔٔىػ/ٕٓٙػ  ٓٔٙبعيج الخميفة السدتشرخ ) 
 .(ٕٕ) اإلشخاؼ عمى الخدانة َخَمفًا أبيو

 تنظيم المكتبات الممكية ومميداتيا : 

 ـ  التنظيم : 1
لع يحفع التاريخ معمػمات عغ التشطيع اإلدارؼ لخدانة الكتب السمكية بخرػص السعمػمات     

السختبصة بالفيخسة واإلدارة والتدييخ ، ولع نجج سػػ بعس التفاصيل عغ وضيفة السحافع 
خز العشاصخ األخخػ الستعمقة بالتشطيع فالخدانات وتعييشو عمى رأس الخدانة . أما ؼيسا ي

السغخيبة تديخ عمى نيج الخدانات األنجلدية مغ ناحية الترشيف والفيخسة باعتبارىسا قصخًا واحجًا 
، فتكػف بحلظ الخدانة السمكية السػحجية مرشفة مفيخسة ، فجدء مغ ىحه الخدانة كاف مخررًا 

تي بمغ عجدىا مائتي ألف مجمج ، وضسَّت رفػفًا أخخػ في فقط لسؤلفات مختمف الفخوع العمسية ال
 .(ٖٕ) نفذ الخدانة كانت مخررة لعمػـ بذخية أخخػ 

 ـ خطة اإلشخاف عمى المكتبات :  2

بمغ اىتساـ الخمفاء السػحجيغ بالسكتبات شأوًا كبيخًا وزودوىا بذتى أنػاع الكتب بحيث وصل      
اؼ عمييا مغ قبل أشخاص يتع تعييشيع مغ الخميفة ىحا االىتساـ إلى استخجاميع خصة لإلشخ 

مباشخة ، وكانت ىحه السيسة ضخورية  لإلدارة وتدييخ السكتبة وتشطيع الكتب ، وترشيف السعخفة 
، إذ اعتبخوىا مغ الخصط الجميمة التي ال يعيغ ليا إال عمية أىل العمع مغ العمساء البارزيغ 

نت تعيج إلى الػزراء ، وكاف السذخؼ أو السحافع والسػسػعيغ والقزاة وفي بعس األحياف كا
، ومسغ تػلى ىحه السيسة في عيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ (ٕٗ) يدسى صاحب السراحف

، والذخز (ٕ٘) أبػ العباس أحسج بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ الرقخ الدخقدصي قاضي الجولة
السػحجية العالع والسحجث الكبيخ أبػ الحدغ الثاني الحؼ تع اختياره لسيسة محافع الخدانة السمكية 

، فعشجما تعخضت الخدانة السمكية لشكبة الفػضى ، (ٕٙ) ـ (ٖٕٓٔىػ / ٕٛٙعمي بغ القصاف )ت 
وسخؽ جدء مشيا عقب الحخب األىمية التي وقعت في الشرف األوؿ مغ القخف الدابع اليجخؼ 

مقتل الخميفة السػحجؼ أبػ دمحم عبج  الثالث عذخ السيالدؼ بيغ األمخاء السػحجيغ . وذلظ  بعج
ػ  ٕٕٗٔىػ/ ٕٗٙػ  ٕٔٙـ ( أمخ الخميفة العادؿ ) ٕٕٗٔػ  ٖٕٕٔىػ/ ٕٔٙػ  ٕٓٙالػاحج ) 
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ـ ( لحطة استقخاره في مخاكر وزيخه عمي بغ جامع بالشطخ في تختيب ما تبقى مغ كتب ٕٕٙٔ
ة لخالؼ وقع بيشو وبيغ الخدانة وتسييد الكامل مغ الكتب ، ومعخفة الشاقز مشيا ، ولكغ نتيج

وأصبح تػلي اإلشخاؼ عمى ىحه  (ٕٚ)وزيخه أسشجت السيسة إلى عمي أبي الحدغ بغ القصاف 
 الخدانة مغ السياـ الخؼيعة التي يشتجب ليا أكابخ العمساء  .

، (ٕٛ) ومسغ تػلى ميسة السحافع كحلظ عمي بغ لب بغ عمي بغ شمبػف السكشى أبػ الحدغ    
ابغ يػسف بغ عبج السؤمغ إلى عيج الخميفة السدتشرخ تػلى أبػ يحيى بغ  ومشح عيج الخميفة

، وفي   (ٜٕ) قاسع األشبيمي ميسة اإلشخاؼ عمى خدانة األشخبة وبعج وفاتو تػألىا ابشو عػضًا عشو
 .(ٖٓ)عيج الخميفة عبج هللا بغ يعقػب السمقب بالعادؿ تػالىا أبػ دمحم عبج هللا العخاقي 

 مميداتيا : 

 تسيدت الخدانات السمكية بسيدتيغ أساسيتيغ :   

 : خاصيتيا شبو العمهمية 
اشتيخ الخمفاء السغاربة بكػنيع جسعػا في خدانتيع عجدًا كبيخًا مغ الكتب السشحجرة مغ كل    

أنحاء اإلمبخاشػرية اإلسالمية . وكانت ىحه السجسػعات تزع في غالب األحياف مؤلفات نادرة 
ىؤالء الخمفاء بأف خدائشيع كانت عمى جانب مغ الثخاء واألىسية بحيث يسكغ أف وؾيسة . وباقتشاع 

ترمح مخكدًا لمبحث ، فإنيع قج فتحػىا أماـ العمساء واألدباء . وىكحا فقج كاف العمساء ومثقفػ 
البالط يأتػف لالستفادة مغ ىحه الثخوة وليكسمػا عسميع بجقة كعمساء كبار ، وشخَّاح ، ومّجسعيغ ، 

 . (ٖٔ) اب . ومغ خالؿ ذلظ يسكغ أف نرف ىحه السؤسدة بصابعيا الذبو عسػميوكتَّ 

 : الكتابة عمى بهابة المكتبات 
ىحه العادة تقميج قجيع وليدت ضاىخة تختز بيا الخدانة السمكية في السغخب فالسػحجوف كانػا    

الخحسغ الخحيع " ، أو  يشحتػف في مقجمة خدائشيع إما آية قخآنية ، وفي غالب األحياف " بدع هللا
بيتًا شعخيًا كسا ىػ األمخ عشج األميخ السػحجؼ أبي الخبيع الحؼ أمخ بكتابة بيتيغ كتبيسا ىػ 

 بشفدو عمى بػابة خدانتو :

 أرغُب إلى الخحسغ يا َمْغ رأػ               َخصَّي أف يػعفػػػَػ عػغ كػػاتبػػو                 
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  (ٕٖ) ػػػُؿ الػمػُو أيػغ الػحؼ              خػصتػػػػو يسشػػاؾ أالفػػات بػويػػػـَ يقػػػػ              

 ثانيًا : المكتبات العامة :

ُأنذئت مكتبات عامة إلى جانب مكتبات األربصة السػجػدة بالفعل ، وتسثمت ىحه السكتبات في    
حيث ورد في وقؽية السكتبة السمحقة بالسجارس السػجػدة شساؿ جامع السشرػر بسخاكر الججيجة 

عمي " كتاب األنجاد في أبػاب الجياد " البغ أصبغ األزدؼ أنو حبذ عمى السجرسة بقربة 
، وىحه السكتبة مكتبة عامة وبالتالي فالسكتبة السمحقة بيا والكتب السػقػفة عمييا  (ٖٖ) مخاكر

 عامة متاحة لمجارسيغ كافة .

بسخاكر القجيسة ، ويتزح وجػد ىحه السكتبة مغ كحلظ وججت السكتبة السمحقة بجامع الداؾية    
خالؿ وقف الخميفة السػحجؼ عسخ السختزى ، لمّدْفِخ الخابع مغ كتاب التسييج البغ عبج البخ 
حيث حبدو عمى مغ يقخأ ؼيو مغ السدمسيغ بسجرسة العمع بالجامع السختزى ، وسسح ليع في 

سجرسة ، ووججت ىحه الػقؽية عمى الجدء الثامغ الػقؽية القخاءة ؼيو بالميل ولكغ دوف إخخاجو مغ ال
، وبحلظ بيحه السكتبة مكتبة عامة لكافة السدمسيغ الحيغ يخغبػف في  (ٖٗ) مغ نفذ الكتاب أيزاً 
 الجراسة في السجرسة .

وذكخ أيزًا أف مدجج ابغ تػمخت بتيشسمل يزع خدانة كبيخة تحتػؼ عمى الكثيخ مغ األسفار    
وألف ىحه الخدانة مػجػدة في مدجج ، فيي مكتبة  (ٖ٘) ى ىحه الخدانةوالسراحف السحبػسة عم

 عامة وذلظ لكثخة الػافجيغ عمى السدجج وكثخة السصمعيغ عمى الكتب السػجػدة .

السشدػبة لسؤسديا أبي الحدغ عمي بغ دمحم الغافقي الدبتي المكتبة الذارية وبعج ذلظ تأتي     
ـ ( وىػ مغ أىل السجيشة ُعخؼ عشو عشايتو بالعمع وشمبو ٕٔ٘ٔىػ / ٜٗٙالسعخوؼ بالذارؼ ) ت

وقج كاف محجثًا جمياًل شغػفًا بجسع الكتب فكػف مكتبة عطيسة أنذأىا بسالو الخاص في مجرستو 
ذ الكتب التي يستمكيا ليدتفيج مشيا شالب السجرسة ، بدبتة ، حبذ عمييا مجسػعة مغ  نفائ

 . (ٖٙ)فاعتبخت بحلظ أوؿ خدانة وقفت بالسغخب عمى أىل العمع 

ليحه السكتبات لع تذخ السرادر إلى تشطيسيا  اإلدارؼ وال بسا يتعمق   الناحية التنظيمية ومن    
اإلشارات ومشيا : أنا لسرصمح بسا تتسيد بو عغ السكتبات السمكية وال الخاصة ، باستثشاء بعس 
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العخبي " عامة " الحؼ كانت تتع عبخه اإلشارة إلى ىحه الخدانات ليذ لو نفذ السفيػـ الحؼ يػجج 
لجػ كمسة عامة اليػـ . فالسكتبات العامة بالسعشى السعاصخ لمسرصمح يجب أف تدتقبل كل 

إال جسيػرًا محجدًا مغ شمبة العمع  شبقات الذعب . أما السكتبة العامة سابقًا فإنيا لع تكغ تدتقبل
. ومغ السالحع أف الخدانتيغ المتيغ سسيتا عامتيغ والمتيغ حافع لشا عمييسا التاريخ وىسا ) 
الخدانة السػحجية في مخاكر ، والخدانة التي أسديا العالمة أبػ الحدغ الذارؼ في سبتة ( كانتا 

قج ضيخت في السغخب . فتعتبخ ىحه بجاية  ممحقتيغ بالسجارس وىي نػع مغ الثانػيات التي كانت
خدانات السجارس ذات الصابع العسػمي  وىػ نسػذج مغ السكتبات الحؼ بمغ أْوَجو في نياية القخف 

 .      (ٖٚ) الخابع عذخ السيالدؼ عمى عيج الجولة السخيشية
 ثالثًا : المكتبات الخاصة : 

ة السػحجية زاد اىتساـ العمساء بالتأليف وندخ نتيجة لالىتساـ بشذخ العمع مغ قبل خمفاء الجول  
الكتب واقتشائيا ، ولحلظ انتذخت السكتبات الخاصة ، حيث حخص العجيج مغ العمساء عمى اقتشاء 

 الكتب وسشحكخ العجيج مغ العمساء أصحاب السكتبات مغ مختمف السجف .

 اوال المكتبات الخاصة بفاس :

 فقج كاف مغ أىل العمع اشتيخ  م (1145/  ىـ545مكتبة دمحم بن أحمج بن مطخف ) ت
بالحجيث والفقو ، وكاف عشجه الكثيخ مغ الكتب الشؽيدة ، عشي بزبصيا وتقييجىا 

 . (ٖٛ) واستػشغ مجيشة فاس
 أصمو مغ األنجلذ مغ مجيشة  م(1145ىـ / 545مكتبة دمحم بن أحمج البيخاني ) ت ،

اس ،كاف مغ أىل العمع والفزل ، جياف ، خخج مشيا خػفًا مغ العجو ، استػشغ مجيشة ف
وقج كانت لجيو مجسػعة مغ الكتب الؿيسة اقتشاىا مشح كاف في األنجلذ وعشي بزبصيا 

 .  (ٜٖ) والحفاظ عمييا
  مغ أىل مجيشة فاس ،  م (1148ىـ / 543مكتبة أبه مهسى عيدى بن الممجهم ) ت

ُجّل عمسائيا ، عسل وقج عخؼ بذغفو بالعمع ، ورحل في شمبو إلى األنجلذ ، وأخح عغ 
عمى نذخ العمع وتجريدو وحخص عمى جسع الكتب والجواويغ العتيقة والجفاتخ الشؽيدة 
ميسا كمفو ذلظ مغ ماؿ ، ويؤكج ذلظ ما ذكخ عشو أنو اشتخػ مغ أبي عمي الغداني 
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أصل ما لجيو مغ كتاب سشغ أبي داوود ، الحؼ سسع ؼيو مغ أبي عسخ بغ عبج البخ ، 
وىحا يجؿ عمى حبو لجسع  (ٓٗ) ظ بعج أف ندخ أبػ عمي مشو ندخو لشفدوبساؿ كثيخ، وذل

 الشادر مغ  الكتب واقتشائو .
  كاف قاضيًا لفاس م( 1148ىـ / 543مكتبة دمحم بن الغخديذ الثغمبي )ت بعج عام

وناضخًا لجامع القخوييغ وكاف مػضعو بدنقة حجامة حيث ندؿ القاضي عياض احتػت 
فشػف العمع واستعاف بيا الفؿيو الػنذخيدي في ترشيف كتابو خدانتو عمى ترانيف مغ 

 (ٔٗ) السعيار ) السعخب والجامع السغخب عغ فتاوػ أىل إفخيؿية واألنجلذ والسغخب (
  ندؿ بسجيشة فاس (  م1198ىـ/ 595مكتبة أبه عبج هللا دمحم بن إبخاهيم الميجوي ) ت

 (ٕٗ)و كتب كثيخة كاف يعيخىا ألىل العمع، وىػ مغ أىل العمع والدىج في الجنيا ، وكانت لجي
  مغ أشيخ عمساء  م (1257ىـ / 654مكتبة عبج الخحيم بن عيدى بن الممجهم )ت

فاس ، وقج رحل في شمب العمع إلى األنجلذ ، وأخح عغ ُجّل عمسائيا ، كػف مكتبتو مغ 
الخدرجي مكتبة والجه عيدى بغ السمجػـ ومغ مكتبة أستاذه أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج 

 ( .ٖٗ) الحياني ، وأضاؼ عمييا الكثيخ مغ ذخائخ السؤلفات
  عخؼ بابغ رؾية ،  م (1258ىـ / 655مكتبة عبج الخحمن بن يهسف الممجهم ) ت ،

وكاف مغ أكابخ العمساء حاز عمى ثخوة شائمة ، واىتع بجسع الكتب وشخائيا حتى كػف 
مكتبة كبيخة جميمة الذأف ، ثع تخكيا البشتو التي باعت أوراؽ السكتبة غيخ السجمجة بعج 

 .(ٗٗ)وفاة أبييا بدتة آالؼ ديشار 
 كاف مغ رجاؿ الجولةم( 1212/ ىـ659أبه عبج هللا بن يحيى المدهفي )ت مكتبة ،

، والحخص عمى جسعيا ، وُذكخ عخؼ عشو حبو لمكتب واالعتشاء بياولي أعساؿ فاس و 
عشو أنو كاف يعيخىا لبعس العمساء ليشتفع بيا بالشدخ أو السقابمة مع مغ لجيو مغ 

 (٘ٗ)كتب
  كاف مغ كبار السحجثيغ ،  م (1241ىـ / 639مكتبة دمحم بن عيدى المهمناني ) ت ،

اىتع بجسع الكتب حتى قيل إنو أفشى عسخه في جسع الكتب ، وقج جسع مشيا ما لع يكغ 
 .(ٙٗ)عشج أحج غيخه 
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 : ثانيا المكتبات الخاصة بمخاكر 
  م 1155ىـ / 555مكتبة أبه عمي المنرهر بن الحاج داود بن عمخ الرنياجي ) ت

بحبو لجسع الكتب  أنو كاف محجثًا حافطًا ذكيًا حدغ الخط ، وعخؼ عشو ، فقج ذكخ( 
والجواويغ الشادرة، وتشافذ مع العمساء في اقتشائيا حتى قيل إنو اجتسع لو مغ الكتب ما لع 

 (ٚٗ) يجتسع ألحج مغ أىل السغخب
  مغ الػافجيغ  م (1665ىـ / 561مكتبة دمحم بن عبجا هلل بن مدعهد بن مفخج ) ت ،

الحفع واإلثقاف والزبط ،  عمى مخاكر عخؼ بتسيده في عمع الحجيث ، بعيج الريت في
 . (ٛٗ) وكاف مغ السيتسيغ بجسع الجواويغ والكتب

  مغ  وىػم ( ، 1185ىـ / 581مكتبة أبي دمحم عبجهللا بن عمي بن غمنجه األمهي ) ت
وقج استػشغ مخاكر ، وكػف مكتبة كبيخة عخفت بكثخة الكتب  األشباء األنجلدييغ

 .(ٜٗ)السػجػدة بيا 
  حيث م ( ، 1173ىـ/ 569مكتبة أبه العباس الخدرجي المعخوف بابن الرقخ ) ت

احتػت الكثيخ مغ نفائذ الكتب والجواويغ ، وكاف يشدخ الشادر مغ  كػف مكتبة كبيخة
الجواويغ بخط يجه ، وذكخ أنو عشج تػجيو إلى مخاكر كاف معو مغ الكتب ما يقارب 

مغ الكتب في مخاكر ، وقج تعخض بعس  خسدة أحساؿ ، ىحا باإلضافة إلى ما جسعو
ىحه الكتب لمزياع  أياـ مقامو بغخناشة ، وكحلظ نيبت بعس كتبو عشج دخػؿ الخميفة 

 . (ٓ٘) عبج السؤمغ بغ عمي لسخاكر
  مغ األنجلدييغ الػافجيغ م ( ، 1252ىـ / 599مكتبة أحمج بن يحيى العبجري ) ت

بارعًا ، واىتع بجسع الكتب ، حيث  عمى مخاكر ، ويعتبخ مغ أىل األدب وكاف محجثاً 
 . (ٔ٘) قجرت ؾيسة ما اقتشى مغ الكتب بعج وفاتو بحػالي ستة آالؼ ديشار أو يديج

   فاس ، وىػ مغ أىلم ( 1235ىـ / 628مكتبة عمي بن دمحم أبه الحدن القطان ) ت 
واستػشغ مخاكر ، كاف مغ عمساء الحجيث وعخؼ عشو صحبتو لألمخاء مغ آؿ عبج 

غ ،وتعربو ليع ولو   مؤلفات كثيخة ، وصشف العجيج مغ الكتب في شتى فخوع السؤم
العمع ، وكحلظ عخؼ عشو جسعو لمكتب واقتشاؤىا ، حيث ذكخ أنو اقتشى مغ الكتب سبعة 

 . (ٕ٘) عذخ حساًل ، حسالف مشو بخط يجه
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  وىػ مغم ( 1255ىـ / 653مكتبة أبه عبج هللا دمحم بن أحمج القيدي الخنجي ) ت ، 
األنجلدييغ الػافجيغ مغ مجيشة رنجة عمى مخاكر وىػ محجث رواية ، وجامع لمكتب 

ف وسجَّل شيػخو الحيغ تمقى العمع عشيع   . (ٖ٘)ودفاتخ العمع ودوَّ
  فقج كاف مغ األدباء السيتسيغ بالعخبية والشحػ ،مكتبة دمحم بن مخوان المخمي اإلشبيمي 

األنجلدييغ الػافجيغ مغ إشبيمية ، وكاف مػلجه وعخؼ بحبو لجسع الكتب واقتشائيا وىػ مغ 
 .  (ٗ٘) قبل التدعيغ وخسدسائة ومات بسخاكر

  وىػ مغ م ( 1265ىـ / 659مكتبة أبه عبج هللا بن أحمج الدبائي بن الطخاوة ) ت
وعخؼ باىتسامو باقتشاء األصػؿ مغ الكتب ،وحخص عمى  مخاكر كبار عمساء

 . (٘٘) ترحيحيا ومقارنتيا بأصػؿ شيػخو
لع يقترخ وجػد السكتبات الخاصة عمى مجيشتي فاس ومخاكر ، بل وججت مكتبات العمساء     

مكتبة الذيخ أبه عبج هللا بن سميمان اليعمخي ) ت في مجف أخخػ ومشيا مجيشة تمسداف كاف بيا 
 . (ٙ٘) ( فقج ذكخ أنو ميتعٌّ بجسع الكتب الشادرة وُمغاؿ في أثسانيا م1227ىـ / 625

، إذ كاف يقتشي الكثيخ مغ الكتب  كانت مكتبة الذيخ أبه مهسى الفذتاليوفي مجيشة تادال     
 . (ٚ٘) يزعيا في مخالة يحسميا معو في أؼ مكاف يحىب ؼيو

السشدػبة لسؤسديا أبي الحدغ عمي بغ دمحم الغافقي المكتبة الذارية وفي مجيشة سبتة كانت    
( وىػ مغ أىل السجيشة ُعخؼ عشو عشايُتو بالعمع وشمبو  ىػ /ٜٗٙالدبتي السعخوؼ بالذارؼ ) ت

وقج كاف محجثًا جمياًل شغػفًا بجسع الكتب فكػف مكتبة عطيسة أنذأىا بسالو الخاص في مجرستو 
بدبتة ، والتي ضست نفائذ ودواويغ عتيقة غالى في أثسانيا . وىي أوؿ خدانة وقفت بالسغخب 

 .    (ٛ٘) عمى أىل العمع 
لمسكتبات الخاصة فمع يػجج في السرادر ما يذيخ إلى التنظيم والمميدات  مغ ناحية أما       

  قج تميدت باآلتي :تشطيع ىحه السكتبات . و

  سيا السكتبات الخاصة التي كانت مكػنة في جدء التذابو ؼيسا يتعمق بالكتب التي تزُّ
غ كانت تػجج في كبيخ مشيا مغ مؤلفات الجيغ واألدب والمغة ، ودواويغ الذعخ . ولك

بعس السكتبات بعس السؤلفات الفمدؽية أو العمسية . فالسخاكذي يذيخ إلى خدانة العالع 
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يػسف وُيكشى أبا الحاج ويعخؼ بالسخاني التي صادرىا الخميفة السػحجؼ أبػ يعقػب 
يخًا ما كاف الخميفة شغػفًا يػسف ، كانت تزع مجسػعات ىامة مغ كتب الفمدفة التي كث

وكانت مكتبة الصبيب ابغ الحكع بغ غمشجو تزع إلى جانب كتب الصب كتب عمػـ ، بيا
 . (ٜ٘) أخخػ 

  كانت خدانات الكتب الخاصة في السغخب مقترخة عمى فئات محجودة فال يدتصُع
الجخػَؿ إلى ىحه السكتبات إال العمساُء وأصجقاُء أصحاب السكتبات الخاغبػف في التحريل 

كتب ومعارؼ ، فسكتبة أبي عبج هللا بغ يحيى السدػفي )  واالستفادة مسَّا فييا مغ
، وكانت كحلظ ذات فائجة  (ٓٙ) ـ ( كانت ذات فائجة كبيخة لمذيخ أبي دمحمٕٕٔٔىػ / ٜٓٙ

لمذيخ أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج الدبائي السعخوؼ بابغ الصخاوة في مجاؿ الشدخ عغ 
 .(ٔٙ) األصػؿ والسخصػشات التي ألَّفيا كبار الذيػخ 

 صناعة الهراقة والهرَّاقين : :ثالثاً 

وقج أسيع انتذار الكتب والسكتبات في ازدىار صشاعة الػراقة والػراقيغ ، وىي مغ الرشاعات    
 السختبصة بالكتب وندخيا ، وجاء ىحا االزدىار نتيجة الىتساـ العمساء بشدخ السؤلفات واقتشائيا  :

 صناعة الهرق  :اوال

ازدىخت صشاعة الػرؽ في العرخ السػحجؼ بحيث يعج العرخ الحىبي ليحه الرشاعة ويخجع    
 ٓٓٗذلظ إلى االىتساـ بالكتب بحيث أصبحت البالد سػقًا ججيجة لو ، فكاف بسجيشة فاس وحجىا 

َمْعَسل إلنتاج ىحه السادة أياـ يعقػب السشرػر وابشو دمحم الشاصخ . والطاىخ أف مخكد ىحه 
ػ الحؼ كاف يعخؼ في فاس بالكغاديغ عشج حي باب الحسخاء عمى مقخبة مغ وادؼ السعامل ى

الديتػف ، وقج خخبت ىحه السرانع مغ جخاء السجاعات والفتغ التي اجتاحت السغخب أواخخ ذلظ 
 .  (ٕٙ) العيج 

ومسا يجؿ كحلظ عمى انتذار ىحه الرشاعة بسجيشة فاس أف مكتبة أحج قزاتيا مغ بشي    
 . (ٖٙ) انت كميا مغ الػرؽ لجرجة أنو بيعت فييا كتبو غيخ السجمجة بدتة آالؼ ديشارالسمجـػ ك
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وتعج مجيشة سبتو في شميعة مخاكد إنتاج الػرؽ والحؼ كاف يشدب إلييا ، واشتيخت في ىحا   
      . (ٗٙ) الرجد أكثخ مغ مجيشة شاشبة األنجلدية

، فقج انتذخت ىحه السيشة في العرخ  ومغ السيغ التي انتذخت ميشة الشداخة والػراقة    
السػحجؼ وأصبحت ِمَيشًا يقتات مشيا مغ يعسل بيا . وقج احتػػ بالط الخميفة السختزى عمى " 
ديػاف لمشداخيغ " وكاف يذخؼ عمييع رئيذ مدؤوؿ عشيع . وفي أياـ الخميفة نفدو عخؼ أوؿ 

ومن . (٘ٙ) بسخاكر الججيجة مخكد عسػمي لمشداخة وىػ خدانة مجرسة العمع بالجامع السختزى
 مذاىيخ العمماء النداخين :

  ـ ( حيث عسل ٖٜٔٔىػ/ ٜٓ٘أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ) ت
 . (ٙٙ) بالػراقة وإستخزؽ مشيا زمشًا شػيالً 

  ـ ( أصمو مغ مكشاسة ٜٛٔٔىػ/ ٜ٘٘عتيق بغ عمي الرشياجي  السكشاسي ) ت
 .(ٚٙ)الديتػف ، ونذأ بفاس  كتب بخصو عمسًا كثيخًا 

  ( كاف ٜٜٔٔىػ / ٜٙ٘دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ مخزوؽ التغسخؼ الدبتي كاف حيًا ) ـ
 .(ٛٙ) صاحب إتقاف وضبط ، ندخ بخصو العجيج مغ الكتب 

 ـ ( كاف لو خط حدغ ، ٕٔٔٔىػ / ٛٓٙعخوؼ بابغ تاخسيدت ) ت دمحم بغ جخيخ الس
 . (ٜٙ) يشدخ السراحف بيجه ويعصييا لسغ يخاه أىاًل ليا ابتغاء الثػاب

  ـ ( عسل بالشداخة وتعَّير مشيا ٕٗٔٔىػ / ٔٔٙدمحم بغ مػسى  بغ السعمع الفاسي ) ت
 . (ٓٚ) ، إلى جانب كػنو خصيبًا لجامع القخوييغ

 ـ ( ، ذكخ ٖٕٔٔىػ / ٕٛٙعبج السمظ الكتامي الحسيخؼ الفاسي ) ت  عمي بغ دمحم بغ
 . (ٔٚ) عبج السمظ أنو كتب بخصو مقجار حسميغ مغ الكتب 

  ـ ( كاف بارع الخط جيج ٜٖٕٔىػ / ٖٚٙعيدى بغ عمي بغ واصل السخاكذي ) ت
 .  (ٕٚ) الػراقة ، ندخ دواويغ عجة في فشػف شتى

  ـ ( ٕٓٙٔىػ /  ٜ٘ٙالسخاكذي السعخوؼ بابغ الصخاوة ) ت دمحم بغ أحسج بغ دمحم الدبئي
 . (ٖٚ) كاف بارع الخط  ، وقج َتسيََّد عسغ سبقو مغ الشداخيغ بسعخفتو لمخصػط

  ـ ( وىػ نداخ بارع مػاضب ٖٕٙٔىػ / ٕٙٙدمحم بغ عمي العابج األنرارؼ الفاسي ) ت
 . (ٗٚ) عمى الشدخ ، ويتسيد بكتابتو لكبار الجواويغ
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  يع بغ يػسف بغ عبج الخميفة السػحجؼ أبػ حفز عسخ السختزى بغ الديج أبي إبخـا
ـ ( ، كاف خصاشًا بارعًا في الكتابة السرحؽية وغيخىا وال ٕٚٙٔىػ / ٘ٙٙالسؤمغ ) ت 

ىػ / ٗ٘ٙيداؿ يػجج بخصو أثخاف جميالف : ربعٌة قخآنية كانت في عذخة أجداء كتبيا عاـ 
ي مخاكر في القخف الثالث عذخ السيالدؼ ، ـ ، حبديا عمى مكتبة ابغ يػسف فٕٙ٘ٔ

وندخٌة مغ " السػشأ " لإلماـ مالظ بغ أنذ في سفخيغ ، انتدخيسا بخصو . وقج ورث 
 .    (٘ٚ) الديج أبػ زيج ابغ الخميفة عسخ السختزى ميشة الشداخة عغ أبيو

 ومن مذاىيخ الهرَّاقات األنجلديات الالئي استهطن المغخب في ىحه الفتخة :

 جة بشت دمحم بغ فيخه األمػؼ التصيمي وأختيا األصغخ مشيا ولع يحكخ ابغ عبج السمظ سعي
اسسيا ، سكشتا مخاكر مجاورتيغ لبيت أبي العباس بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ ، وقج 

 ( .ٙٚ) اشتغمتا بشدخ الكتب
  ( كانت ٘ٗٔٔىػ / ٓٗ٘ورقاء بشت يشتاف شميصمية سكشت مجيشة فاس وتػفيت بعج ) ـ

 .(ٚٚ)بارعةخصاشة 
 ومن الهرَّاقين األنجلديين الحين استهطنها المغخب األقرى :   

  ىػ / ٜٙ٘أحسج بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ ، والج دمحم بغ الرقخ السحكػر سابقًا ) ت
ـ ( أصمو مغ الثغخ األعمى مغ سخقدصة واستقخ بو السقاـ بسخاكر وذكخ عشو ٖٚٔٔ

مع ودفاتخه ما ال يحرى  : كثخة وجػدة  ضبط ابغ عبج السمظ " أنو كتب مغ دواويغ الع
" (ٚٛ) . 
  ـ ( وىػ قخمػني استػشغ مجيشة ٜٓٔٔىػ / ٙٛ٘عيدى بغ دمحم بغ شعيب الغافقي )ت

 . (ٜٚ)فاس ويعخؼ بأبي األشل ، لذمل كاف بيجه اليسشى ، وكاف حدغ الخط وراقًا 
  بميغًا بارع الخط ، عمي بغ نجبة بغ يحيى لخعيشي ، أشبيمي سكغ مخاكر ، وكاف كاتبًا

 .(ٓٛ) كتب الكثيخ وراقًة وإنذاًء ، وتاريخ وفاتو غيخ محكػر
  يحيى بغ دمحم بغ يحيى بغ عمي الؿيدي القخشبي ، ويعخؼ بابغ االشبيمي ، أصمو مغ

 . (ٔٛ)قخشبة ،استػشغ فاس ، تاريخ وفاتو غيخ محكػر ، وىػ خّصاٌط مدخخٌؼ لمكتب 
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  (  بصميػسي ندؿ ٖٕٕٔىػ / ٕٓٙت في حجود أحسج بغ دمحم بغ خمف البكخؼ ) ـ
مخاكر ، ويكشى بأبي العباس بغ العارض قاؿ عشو ابغ عبج السمظ : " حدغ الخط 

 . (ٕٛ) كثيخ الشدخ "
  أحسج بغ أبي الحدغ نبيل الخومي ، مػلى أبي القاسع ابغ رزيغ التجيبي الذقػرؼ ،) ت

كاف حدغ الخط متقغ  ـ (  مغ مجيشة مخسية استػشغ سبتة ، وقجٕٓٚٔىػ / ٜٙٙ
 .  (ٖٛ) التقييج كتب بخصو مغ دواويغ العمع ما ال يحرى

ومن مميدات الهراقة المهحجية التفنن في تنهيع الخطهط إلى طخائق مغخبية ومذخقية وقج   
 اشتيخ منيم :

  يع بغ يػسف بغ عبج الخميفة السػحجؼ أبػ حفز عسخ السختزى بغ الديج أبي إبخـا
 (ٗٛ) ـ ( ، فقج كاف يجيج الكتابة بثالثة خصػطٕٚٙٔ ىػ /٘ٙٙالسؤمغ ) ت 

  ىػ / ٔٛ٘أبػ الحكع عبيج بغ عمي بغ عمي بغ عبيج هللا بغ غمشجه األمػؼ ) ت
ـ( مغ أشبيمية ولسا تػلى السشرػر الخالفة حسمو معو إلى مخاكر ، وقج امتاز ٘ٛٔٔ

 . (٘ٛ) في خصاشتو بأنو كاف يكتب بخصيغ أنجلدييغ
 دعػد بغ سيل األنرارؼ ، التمسداني األصل ، ولع تحكخ السرادر عمي بغ سعيج بغ م

تاريخ وفاتو ، والحؼ سكغ بأشبيمية ومخاكر وغيخىسا مغ السجف ، وقج كاف حدغ الخط 
 .(ٙٛ) في الصخيقتيغ السذخؾية والسغخبية

  ـ ( ، والحؼ ٕٓٔٔىػ / ٚٓٙأبػ مػسى عيدى بغ عبج العديد الجدولي السخاكذي ) ت
 . (ٚٛ) كتابة بالخط السذخقيكاف يجيج ال

  ـ ( ، وىػ قخشبي ٖٕٕٔىػ / ٕٓٙدمحم بغ عيدى بغ دمحم بغ أصبغ األزدؼ ) ت
األصل وقج استػشغ مخاكر ، وقاؿ عشو ابغ عبج السمظ : " بارع  في كل شخيقة " ، 
كسا ذكخ الذيخ أبػ دمحم بغ القصَّاف أنو كاف يكتب بثالث عذخة شخيقة . وقاؿ عشج ذكخه 

 . (ٛٛ) " االنجاد في الجياد " وقفت عمى ندختيغ مشو بخصو السذخقي لكتابو
أو تجميج الكتب بذكل كبيخ ، وقج اشتغل بيا العجيج مغ  تدفيخكحلظ ضيخت ميشة      

يع الدجراتي ، والحؼ كاف  األشخاص مغ بيشيع بعس العمساء كالذيخ أبي يعقػب يػسف بغ إبخـا
، واشُتِيَخْت ىحه السيشة بذكل كبيخ حتى أف أحج  (ٜٛ) ِف مشيا يعسل بتدفيخ الكتب وإصالح التَّالِ 
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خبخاء ىحه السيشة ألف كتابًا ، ذكخ ؼيو أىع األسذ والقػاعج التي تقػـ عمييا ىحه الرشاعة ، 
يع المخسي األشبيمي )  ىػ / ٜٕٙوالكتاب ىػ " التيديخ في صشاعة التدفيخ " ألبي بكخ بغ إبخـا

 (ٜٓ) ـ (ٖٕٔٔ
 تبة المغخبية : محنة المك 

َعَخَفْت خدانات الكتب في السغخب األقرى بسا تحػيو مغ كتب عجة نكبات ، تسثمت في    
العػامل الصبيعية والستسثمة في الحذخات القػارض ، وكحلظ األسباب الدياسية والستسثمة في الفتغ 

بالسكتبات  ، وتعخضيا كحلظ إلى الدخقة والشيب . كل ىحه العػامل السخخبة ألحقت أضخاراً 
 السغخبية  كسا سيتع تػضيح ذلظ .

 اوال األسباب الطبيعية " الحذخات القهارض " : 
وىحا األمخ يعتبخ مزخ خاصة بالسخصػشات نتيجة الذخوط غيخ السشاسبة لحفطيا ، مثال    

وضع الكتب في مدتػدعات قجيسة وغيخ مالئسة ، والتي أسيست بذكل كبيخ في إتالفيا ، وبيحا 
لع تخُل مكتبة في السغخب مغ السخصػشات الستآكمة كميًا أو جدئيًا بػاسصة الحذخات ، ولقج كاف 

، ودفعًا لميجسات  (ٜٔ)فػف يقػلػف عغ خدانة القخوييغ : الحؼ يدسع العث وىػ يمتيع الكتبالسثق
الستخؽية لمحذخات القارضة تع اتخاذ العجيج مغ اإلجخاءات ففي الفرل األخيخ مغ كتاب " 
التيديخ في صشاعة التدفيخ " يعخض السؤلف الػسائل التي استخجمت سابقًا لمقزاء عمى العث 

عزاء اليجىج وريذو فإنو يقتل األرضة ( والسؤلف نفدو يقػؿ بأنو عخؼ عمى دمحم ) يبخخ بأ
الدامخؼ بأف الحؼ يكتب عمى أوؿ ورقة مغ الكتاب وآخخ ورقة ىحه األحخؼ فإف األرضة ال 

.  (ٕٜ) تزخه وىي : ) يكيكتج ( ، ويؤكج األشبيمي أف ىحا اإلجخاء قج سبق تجخيبو وضسغ ججواه 
السحاوالت والػسائل السدتعسمة فالعث واألرضة قج أضاعا عجدًا غيخ يديخ وعمى الخغع مغ كل 

 مغ السخصػشات إلى األبج. 
 األسباب البذخية 

 : إحخاق الكتب 
إحخاؽ الكتب ىػ أحج العػامل التي كانت وراء ضياع كثيخ مغ الكتب الشؽيدة , فيحه     

الطاىخة كانت رائجة في السغخب خاصة في القخف الثاني عذخ السيالدؼ . فمقج شاع عمى 
السخابصيغ والسػحجيغ ، كل دولة مغ جيتيا عمى إبادة حؿيؿية لسؤلفات الفمدفة والذخوح لمسحىب 
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ألمخ الحؼ حـخ السكتبات مغ عجد مغ الكتب والتي لع يبق مشيا إال العشاويغ . فسثمسا السالكي ، ا
اعتبخ الفقياء السخابصػف ذو السحىب السالكي الستصخؼ الفمدفة بجعة دخيمة عمى الجيغ ، وكل 
كتبيا أصبحت مخفػضة وحزػرىا يعتبخ خصخًا في خدانة الكتب وإبادتيا أصبحت ضخورية 

ف متجيغ كإحخاقيع كتب أبي حامج الغدالي وتيجيجىع بالػعيج الذجيج وسفظ بالشدبة لكل إندا
، وىحا األمخ أزعج الجولة السػحجية التي جاءت  (ٖٜ) الجماء إلى كل مغ وجج عشجه شيء مشيا

ـ ( بأف ٜٜٔٔػ  ٗٛٔٔىػ/ ٜ٘٘ػ  ٓٛ٘بعجىع فأمخ الخميفة أبػ يػسف يعقػب السشرػر ) 
حا العمع فتخة حكع السػحجيغ وإحخاؽ كتب السحىب السالكي بعج ُتحخؽ كتب عمع الفخوع فانقصع ى

أف يجخد ما فييا مغ حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع والقخآف فأحخؽ مشيا جسمة في كل 
أنحاء السغخب ، ومغ ىحه الكتب : مجونة ابغ سحشػف ، وكتاب ابغ يػنذ  ونػادر ابغ أبي زيج 

، وواضحة ابغ حبيب وما َحَحا َحْحَو ىحه الكتب فالسخاكذي ومخترخه، وكتاب التيحيب لمبخاذعي 
يقػؿ : " لقج شيجت مشيا وأنا يػمئح بسجيشة فاس ، يؤتى مشيا  باألحساؿ فتػضع ويصمق الشار 

 . (ٜٗ)فييا ..." 
وىكحا ضاع عمع الفخوع مسا دفع الشاس إلى تخؾ السرادر األولى في الذخع اإلسالمي    

والحجيث . واقتشع الخمفاء السػحجوف أف اإلكثار مغ السؤلفات السختبصة والسقرػد بيا القخآف 
 (ٜ٘) بشفذ السػضػع تزخ حتى باكتداب العمـػ التي تعالجيا

لع تكغ مؤلفات الفقو السالكي ىي وحجىا وقػدًا لمشيخاف عمى عيج السػحجيغ ، فكثيخ مغ      
ػر فقج أمخ ىحا األخيخ الحؼ كاف مؤلفات الفمدفة قج ألقيت في الشار في عيج يعقػب السشر

ـ  ( ٗ٘ٔٔىػ / ٜٗ٘ضاىخيًا ومتحسدًا لطاىخيتو بأف تحخؽ مؤلفات أبي الػليج بغ رشج )ت 
بخأؼ مغ بعس مؤازريو مسغ كاف مغ أعجاء الفيمدػؼ الكبيخ فقج اتيع ىحا األخيخ بكػنو جعل 

الحاضخيغ بمعشة ) ابغ رشج ( الدىخة أحج اآللية وفي ىحا الرجد يقػؿ السخاكذي : " ...... وأمخ 
ثع أمخ بإخخاجو عمى حاؿ سيئة وإبعاده وإبعاد مغ يتكمع في َشْيٍء مغ ىحه العمػـ ،وكتب عشو 
الكتب إلى البالد بالتقجـ إلى الشاس في تخؾ ىحه العمػـ جسمة واحجة ، وبإحخاؽ كتب الفمدفة كميا 

الشجػـ ، إلى معخفة أوقات الميل ، إال ما كاف مغ الصب والحداب ، وما يتػصل بيا مغ عمع 
 (ٜٙ) والشيار ، وأخح سسة القبمة ...."
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وىكحا فاالختالفات السحىبية والشداعات اإليجيػلػجية قج حخمت السكتبات السغخبية مغ عجد مغ    
 . (ٜٚ) مؤلفات الفمدفة التي لع يعخؼ مشيا إال العشاويغ

 : نيب الكتب وسخقتيا 
ت إلى الشيب والدخقة في فتخة الرخاعات الدياسية ، وبانتياء كل عادة ما تتعخض السكتبا     

دولة مغخبية كاف يغيب معيا جدء كبيخ مغ خدانتيا السمكية .ففي الحخوب األىمية بيغ الخمفاء 
السػحجيغ في الشرف األوؿ مغ القخف الدابع اليجخؼ الثالث عذخ السيالدؼ أبيج عمى إثخىا 

قج نيبت بعس كتبيا أثشاء الفتشة التي حجثت بعج مقتل الخميفة السكتبة السمكية السػحجية . ف
 ٕٔٙـ( فأمخ الخميفة العادؿ ) ٕٕٗٔػ  ٖٕٕٔىػ/ ٕٔٙػ  ٕٓٙالسػحجؼ أبي دمحم عبج الػاحج ) 

ـ ( وزيخه ابغ جامع بالشطخ بتختيب ما تبقى مغ كتب الخدانة ، ٕٕٙٔػ  ٕٕٗٔىػ/ ٕٗٙػ 
وكحلظ تأثخت السكتبات الخاصة بجورىا    (ٜٛ) ز مشيا وتسييد الكامل مغ الكتب ، ومعخفة الشاق

 (ٜٜ) بيحه الطخوؼ
ولع يصل التخخيب في أثشاء الفتغ والحخوب والسجاعات السكتبات فحدب بل شاؿ حتى     

السادة الخاـ السرشعة لمكتب وىي معامل الكاغج التي سبق اإلشارة إلييا ؼبعج أف كاف عجدىا في 
معسل ُخّخبت ُكمُّيا في أياـ السجاعة والفتشة التي كانت في أياـ العادؿ مخاكر يرل إلى أربعسائة 

 . (ٓٓٔ)ـ (ٜٖٕٔ ىػ /ٖٚٙـ/  إلى ٖٕٔٔىػ ٓٔٙوأخيو السأمػف في الفتخة مغ سشة ) 
 

 اتمة:الخ
مغ خالؿ دراسة مػضػع الكتب والسكتبات بالسغخب األقرى في عرخ السػحجيغ يسكغ    

 استخالص اآلتي : 
عجة عػامل في ازدىار الحياة الثقاؼية بالسغخب األقرى مسا كاف لو أثخه في زيادة ػ  أسيست  ٔ

السشتػج الثقافي والستسثمة في نذاط حخكة تأليف الكتب ، إذ كاف الخمفاء السػحجوف في السختبة 
 األولى ومغ السذجعيغ في ىحا السجاؿ .

ػر الخمفاء واألمخاء ازدىخت ػ تشػعت السكتبات إلى مكتبات ممكية وىي مكتبات ممحقة بقر ٕ
في كبخيات مجف السغخب األقرى كسجيشة مخاكر ومجيشة فاس وغيخىسا ، وقج احتػت عمى 
نفائذ الكتب ، مسا دفع بالخمفاء السػحجيغ إلى تعييغ محافع ليحه السؤسدة . ومكتبات عامة 
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كل واحجة  كانت مدودة بكتب الػقف ، إلى أخخػ خاصة سسيت بأسساء مؤسدييا ، وقج تسيدت
 عغ األخخػ بعجة مسيدات  .

ػ تختب عغ ىحا االزدىار واالنتذار نذاط العجيج مغ الرشاعات السختبة بالكتب كرشاعة   ٖ
اخيغ الحيغ تفششػا في تشػيع  الػرؽ فأصبح السغخب األقرى يعج بسذاىيخ الػرَّاقييغ والشدَّ

 الخصػط السدتخجمة سػاء كانت مغخبية أو مذخؾية .
لخغع مغ انتذار السكتبات بسا تحػيو مغ كتب ؾيسة ونؽيدة ، إال أنيا غالبًا ما كانت ػ عمى ا ٗ

 تتعخض لشكبات ومحغ ألحقت أضخارا بالسشتػج الثقافي . 
  

 ىهامر البحث :
 ـ( ،ٜٕٙٔػ  ٖٓٔٔىػ/ٛٙٙػٕٗ٘سامية إدمحم دمحم قخيسيجة ،الحياة الفكخية بالسغخب األقرى عرخ السػحجيغ )( ٔ)

، ؼٕٛٓٓػ  ٕٚٓٓالتاريخ ، ليبيا ،  ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة الدابع مغ إبخيل ،كمية اآلداب ، قدعرسالة 
 . ٖٕص

، مكتبة الخانجي  السخابصيغ والسػحجيغ، القاىخةالسغخب عيج حدغ عمي حدغ: الحزارة اإلسالمية في  (ٕ)
 . ٗٗٗ، ص ٜٓٛٔ

 .  ٗٗ، ص ٖٕٓٓأحسج شػقي بشبيغ : تاريخ حدائغ الكتب بالسغخب ، الخدانة الحديشية ، مخاكر ،  (ٖ)
  . ٙٗٗحدغ عمي حدغ ، مخجع سابق ، ص (ٗ)
السخاكذي : السعجب في تمخيز اخبار السغخب ، تحقيق :دمحم سعيج العخياف ، السجمذ األعمى لمذؤوف  (٘)

 .   ٖٔٔ ػ  ٖٓٔ، ص ٖٜٙٔاإلسالمية ، القاىخة ، 
 .  ٗٙسامية أدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص (ٙ)
 .  ٛٗأحسج شػقي بشبيغ : مخجع سابق ، ص (ٚ)
ابغ أبي اصبيعة :عيػف األنباء في شبقات األشباء ، تحقيق : ندار رضا ، مشذػرات دار الحياة ، بيخوت ، (  ٛ)

 .  ٕٔ٘ػ  ٕٓ٘، ص ٕ)د.ت( ، ج
، دار تػبقاؿ ، الجار البيزاء دمحم السشػني ، حزارة السػحجيغ ، ٖٙٔ ػ ٖ٘ٔالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص( ٜ)

 .  ٖٛٔ، السغخب ، ص
 .  ٕٕ٘، ص ٕابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، ج (ٓٔ)
  . ٖ٘٘السخاكذي ، مرجر سابق ، ص (ٔٔ)
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يع الكتاني وآخخوف ،  (ٕٔ) ابغ عحارؼ ، البياف الُسغخب في أخبار األنجلذ والسغخب )السػحجيغ( ،تحقيق : دمحم إبخـا
  .  ٕٙٗ، ص  ٜ٘ٛٔدار الغخب اإلسالمي ، بيخوت ، 

دمحم بغ دمحم بغ مخمػؼ : شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية ، السصبعة الدمؽية ومكتبتيا ، القاىخة ،  (ٖٔ)
 .  ٛٚٔػ  ٚٚٔ، ص ٜٖٗٔ

ابغ القصاف : نطع الجساف لتختيب ما سمف مغ أخبار الدماف ، تحقيق : محسػد عمي مكي ، دار الغخب  (ٗٔ)
 .  ٖٙ، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص  ٕٕٔ، ص ٜٓٛٔ،  ٕاإلسالمي ، بيخوت ، ط

،  ٜٗٛٔكاديسية السسمكة السغخبية ، الخباط ، ابغ عبج السمظ ، الحيل والتكسمة ، تحقيق : دمحم بغ شخيفة ، أ (٘ٔ)
  . ٕٖٔ، ص ٔالدفخ الخامذ ، القدع

 .  ٕٖٚنفدو ، ص (ٙٔ)
السقخؼ : أزىار الخياض في أخبار القاضي عياض ، تحقيق : مرصفى الدقا وآخخوف ، مصبعة لجشة ( ٚٔ)

 .  ٖٕٓ، ص ٕ، ج ٜٓٗٔالتأليف والتخجسة ، القاىخة ، 
 .  ٗٚٔ، ص ٔ، ج  ٜٗ٘ٔا ألخبار السغخب األقرى ، دار الكتاب ، الجار البيزاء ، الدالوؼ : االستقر (ٛٔ)
 . ٕٕٛ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س( ٜٔ)
 . ٙٛٔ، دمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ص ٖٔٔػ  ٖٓٔالسخاكذي ، مرجر سابق  ، ص( ٕٓ)
: حسدة أحسج عباس ، إصجارات السجسع الثقافي ،  العسخؼ : مدالظ األبرار في مسالظ األنرار ، تحقيق (ٕٔ)

 .  ٕٓٓ، صٗ، الدفخ ٕٕٓٓأبػ ضبي ، 
 .  ٕٙ، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص ٖٗ٘  ٕج ابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، (ٕٕ)
 .  ٙ٘أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص (ٖٕ)
 . ٙ٘نفدو ، ص  (ٕٗ)
 .   ٕٕٛ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٕ٘)
  . ٘ٙٔ،  ٔ، ؽ ٛنفدو ، س (ٕٙ)
 .   ٘ٚٔػ  ٗٚٔنفدو ، ص (ٕٚ)
 .  ٕٗٚ، ص ٔ، ؽ ٘نفدو ، س( ٕٛ)
 .  ٖٗ٘ابغ أبي اصبيعة ، مرجر سابق ص(  ٜٕ)
   . ٙٙابق ، ص، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع س ٛٙٗ، ص ٕ، قذ  ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق  ، س( ٖٓ)
 .  ٜ٘أحسج شػقي بشبيغ ، مرجر سابق ، ص( ٖٔ)
 .  ٓٙنفدو ، ص  (ٕٖ)
 .  ٕٗٓدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص (ٖٖ)
 .  ٕ٘ٓنفدو ، ص (ٖٗ)



 املكتبات باملغرب األقصى يف عهد املوحدين

 ا.م.د. نادية عبد الرمحن معاطي                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة داااات ااايخةةجم 
71 

 

71 

  . ٕٛٓنفدو ، ص (ٖ٘)
 .  ٜٚٔ، ص  ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٙ)
 .  ٓٚأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص ( ٖٚ)
ابغ الدبيخ : صمة الرمة ، تحقيق :عبج الدالـ اليخاس ، سعيج أعخاب ، وزارة األوقاؼ والذؤوف اإلسالمية  (ٖٛ)

 .  ٖٗٛ، ص ٘٘ٔ، ممحق األعالـ ، تخجسة  ٘، ؽ ٜٜٗٔالخباط ، 
 .  ٕٛ٘، ص ٔ، ج ٖٜٚٔابغ القاضي : جحوة االقتباس ؼيسغ حل بسجيشة فاس ، دار السشرػر ، الخباط ،  (ٜٖ)
 .   ٕٛ٘، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٓٗ)
عبج اليادؼ التازؼ :جامع القخوييغ ، دارنذخ السعخفة ، الخباط ،  ٕٗ، ص ٔالسقخؼ : أزىار الخياض ، ج( ٔٗ)

 .  ٕٗٔ، ص ٔ، ج ٖٜٚٔ
بالخباط، مصبعة  ابغ الديات : التذػؼ إلى رجاؿ الترػؼ ، تحقيق : أحسج التػفيق ، مشذػرات كمية اآلداب (ٕٗ)

 .  ٖٖٗػ  ٕٖٖ، ص ٜٜٚٔ،  ٕالشجاح ، الجار البيزاء ،  ط
،  ٔ، عبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج ٗٗ٘ػ  ٖٗ٘،  ٕ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٗ)

  .  ٖٕٔص
 .  ٖٕٔ، ص ٔ، عبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج ٜٖٙ، ص ٕابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٗٗ)
 .  ٚٛٔدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص (٘ٗ)
 .  ٖٔ٘، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ، مرجر سابق ، س (ٙٗ)
يع االبيارؼ ، دار الكتاب السرخؼ ، دار  (ٚٗ) ابغ اآلبَّار : السعجع في أصحاب القاضي الرجفي ، تحقيق : إبخـا

 .   ٕٓٓػ  ٜٜٔ، ص ٜٜٛٔالكتاب المبشاني ، القاىخة ، بيخوت ، 
  ٖٔػ  ٖٓ، ص ٕ، ج ٜٜ٘ٔبغ اآلبار : التكسمة لكتاب الرمة ، تحقيق :عبج الدالـ اليخاس ، دار الفكخ، ا( ٛٗ)
 .  ٛٛٔ، دمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص ٖٗ٘ابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، ص (ٜٗ)
 .  ٜٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٓ٘)
يع ،( ٔ٘) اإلعالـ بسغ حل مخاكر وأغسات مغ األعالـ ، السصبعة السمكية ، الخباط ، الصبعة  العباس بغ إبخـا

 .  ٗٓٔ، ص ٕ، ج ٖٜٜٔالثانية ، 
 .  ٜٗٔػ  ٙٚٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س( ٕ٘)
 .  ٛٛٔدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص( ٖ٘)
يع ، دار الفكخ ، القاىخة ، الديػشي بػية الػعاة  في شبقات المغػييغ والش (ٗ٘) حاة ، تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا

 .  ٕٔٗ، ص ٔ، ج ٜٜٚٔالصبعة الثانية ، 
  . ٛٛٔ، دمحم السشػني :حزارة السػحجيغ ، ص ٕ٘ٙ، ص ٔ، ؽٛابغ عبجالسمظ ، مرجر سابق ، س (٘٘)
 .   ٖٛٔالسرجر نفدو ، ص (ٙ٘)
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 .  ٜٕ٘ابغ الديات ، مرجر سابق ،  (ٚ٘)
 .  ٜٚٔ، ص  ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛ٘)
  .  ٘ٙ، أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص ٖٓٔالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص  (ٜ٘)
 . ٕٗٛ، صٜٚٚٔ، ٕاآلداب والفشػف عمى عيج السػحجيغ، دار السغخب، الخباط، ط: العمـػ و دمحم السشػني (ٓٙ)
 . ٙٙ، أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص  ٕ٘ٛنفدو ، ص  (ٔٙ)
ابغ أبي زرع : األنيذ السصخب بخوض القخشاس في أخبار ممػؾ السغخب وتاريخ مجيشة فاس ، دار  (ٕٙ)

، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، مشذػرات كمية  ٜٗ، ص ٕٜٚٔالسشرػر لمصباعة والػراقة ، الخباط ، 
 .  ٖٖ، ص ٜٜٔٔمـػ اإلندانية ، الخباط ، اآلداب والع

  . ٕٗٔ، ص ٔعبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج (ٖٙ)
 .  ٖٖدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٗٙ)
  . ٜٕػ  ٕٛنفدو ، ص (٘ٙ)
 .  ٜٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٙ)
 .  ٘٘ٗ، ص ٕابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٚٙ)
 .  ٖٗ، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ،ص ٕ٘ٙ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛٙ)
 .  ٕٕٔػ  ٕٕٓ، ص ٔابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٜٙ)
 .  ٖ٘، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص ٕٚابغ أبي زرع ، مرجر سابق ، ص (ٓٚ)
 .  ٘ٙٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٔٚ)
 .  ٖ٘دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٕٚ)
 .  ٕ٘ٙػ  ٕٗٙ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٚ)
 .  ٔٛٔ، ص ٔالديػشي ، مرجر سابق ، ج (ٗٚ)
المي )مشح نذأتيا حتى نياية عرخ بشي مخيغ(  سحخ الديج عبج العديد سالع : مجيشة الخباط في التاريخ اإلس (٘ٚ)

 .  ٚٓٔ، ص ٜٜٙٔمؤسدة شباب الجامعة ، اإلسكشجرية ، 
 .  ٚٛٗ، ص ٕ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٚ)
 .  ٖٜٗنفدو ، ص (ٚٚ)
 .  ٕٕ٘،  ٖٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔنفدو، س (ٛٚ)
 .  ٙٓ٘، ص ٕ، ؽ ٘نفدو ، س (ٜٚ)
 .  ٗٔٗ، ص ٔ، س ٘نفدو ، س (ٓٛ)
 .  ٓٗػ  ٖٛدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٔٛ)
 .  ٕٕٗ، ص ٕ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٕٛ)
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 . ٓٗ، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص ٗ٘٘ػ  ٖ٘٘نفدو ، ص (ٖٛ)
 .   ٚٓٔسحخ الديج عبج العديد سالع ، مخجع سابق ، ص (ٗٛ)
 .  ٖ٘٘ػ  ٖٗ٘ابغ أبي إصبيعة ، مخجع سابق ، ص (٘ٛ)
 .  ٖٕٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٛ)
 .  ٕٗدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص  (ٚٛ)
 .   ٖٛٗػ  ٖ٘ٗ، ٔ، ؽ  ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛٛ)
يع شاّلػ، مصبعة البعث، الجدائخ، )د,ت(، ج (ٜٛ)  ٕٜٗ، صٕالجرجيشي: شبقات السذايخ بالسغخب، تحقيق: إبخـا
 .  ٜٙٔ، ص ٔابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٜٓ)
 .  ٘ٚٔأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص (ٜٔ)
راسات اإلسالمية ، مجريج ، عبج هللا كشػف : كتاب التيديخ في صشاعة التدفيخ ، صحيفة السعيج السرخؼ لمج (ٕٜ)

 . ٓٗ، ص ٜٓٙٔػ  ٜٜ٘ٔ
  . ٖٕٚالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص (ٖٜ)
  . ٖٗ٘نفدو ، ص  (ٜٗ)
 .  ٜٚٔأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص (ٜ٘)
 .  ٖ٘ٛالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص  (ٜٙ)
 .   ٓٛٔأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص ( ٜٚ)
 .  ٗٚٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، سفخ  (ٜٛ)
 .  ٘ٛٔأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص  (ٜٜ)
  . ٜٗابغ أبي زرع ، مرجر سابق  ، ص (ٓٓٔ)
 


