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 رحلة احلج وأثرها يف الصالت بني الدولتني املرينية واململوكية
 م15-13ه/ 9-7من القرن
 فتحية حممد الوداين د.                                                           
                                                                       مصراتةجامعة كليةاالداب/                                                          

  مقدمة:
تعد موضوعات التواصل اغبضارم بني اؼبسلمني يف شىت األقاليم ذات أنبية، ؼبا سبثلو     

ينبغي إبرازىا كاإلفادة منها يف عاؼبنا اؼبعاصر، السيما يف ظل الظركؼ الراىنة من حقيقة مهمة 
وب كجية كاالجتماعية كالعلمية، كىي يف كافة النواحي السياسية كاالقتصادك  اإلسمامي، ملللعا

ؼ، كالبحث الذم بني أيدينا حىت يتمكن من ذباكز ما يبر بو من ظرك  اليمو،فيما بني أق التكامل
كدكلة  ،(1)بني دكلة بين مرين م العامل اإلسمامي، كىو ماقاـة للتواصل بني أبناء أقاليصور  يقدـ

إىل إبراز أثر ىذه الرحلة على العماقات السياسية  ادفن اىمن خماؿ رحلة إىل اغبج،  ،( 2)اؼبماليك
سماطني بين مرين برحلة اغبج بوصفها ركننا  دل اىتماـكاالقتصادية كالثقافية بني الدكلتني، كم

ما يعنيو براز ماؽبذه الرحلة من دكر يف توثيق الصمات بني الدكلتني، ك أركاف اإلسماـ، كإ من
اػبمافة  –، بعد سقوط بغداد ( 3)سماطني بين مرين حبكم اؼبماليك للمشرؽ العريباعًتاؼ 
 ـ.1258ق/656على يد اؼبغوؿ  -العباسية 

 رحلة احلج على العالقات السياسية بني الدولتني:أثر أواًل/ 
 ،( 4)ذر من قبل الطرفني ت بني اؼبغرب كاؼبشرؽ العريب يف عصر اؼبوحدين حبالصما اتسمت     

كإثارهتم  ة،لدخوؿ األغزاز اؼبصريوف إفريقينظرنا  ؛رةتعماقات اؼبوحدين باأليوبيني متو  حيث كانت
ف بتدبري من ك ، األمر الذم اعتربه اؼبوحدضدىم ( 5)غانية فهم مع بينالفنت كالثورات، مث ربال

، غري أف تطلع حكاـ اؼبوحدين ؼبد سيطرهتم على بماد اؼبشرؽ ككذلك، (6)حكاـ مصر األيوبيني
طلعوا إىل فقد ت؛  سماطني بين مرين غري أفك  ،(7)الظركؼ حالت دكف الصداـ اؼبسلح بينهم

طل منها بماد اؼبغرب ا للعامل االسمامي، كنافدة تطبيعين  اامتدادن  امصر كاؼبشرؽ العريب باعتبارى
، لذلك سعى سماطني بين مرين لتوطيد عماقاهتم دبصر كاؼبشرؽ على جهات اؼبشرؽ العريب



                                           رحلة احلج وأثرها يف الصالت بني الدولتني املرينية واململوكية     العددالسادس      -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

323 

 

] الزمن [  غرب على القدـ كؽبذا ػػػػوؾ اؼبػػزؿ ملػ: " ... كمل يكيف ذلك قاؿ ابن خلدكف  ،(8) العريب
هم كيوجبوف ؽبم الفضل كاؼبزية دبا خصهم هللا من ضخامة اؼبلك يعرفوف ؼبلوؾ الًتؾ دبصر حق

كانت اؼبهاداة بينهم تتصل بعض كشرؼ الوالية باؼبساجد اؼبعظمة كخدمة اغبرمني الشريفني ، ك 
 . (9) حياف مث تنقطع دبا يعرض يف الدكلتني من األحواؿ "األ

 الصالت املرينية اململوكية يف عهد يوسف بن يعقوب:
على عرش اؼبرينني  ،(ـ1307ىػ 706سنة جلس السلطاف يوسف ابن يعقوب )ت 

ككاف يعاصره يف كبدأت يف عهده العماقات اؼبغربية اؼبصرية تًتسخ،  ـ(1286ىػ 685)سنة 
، ككثريا ما (ـ1341ىػ/741سنة  قماككف الصاغبني )ت مصر اؼبلك الناصر ؿبمد بن اؼبنصور

ايا اؼبلكية إىل سماطني مصر مع رسائل مرينية يف شأف كانت مهمة ىذه السفارات ضبل اؽبد
ىدايا البقاع اؼبقدسة كيف التوصية باغبجاج، كيف ىذه اغبالة كانت تذىب يف رفقة كاحدة مع 

،كنذكر ىنا ثماث (10)ركاب اغبجاج، كىناؾ بعض سفارات كانت تذىب يف أغراض أخرل
رب يف ىذا العهد، كسنتحدث سفارات ذىبت على عهد يوسف، مع سفارة شرقية زارت اؼبغ

ضمن ىذه السفارات اؼبغربية عن الركاب اليت رافقت بعضها، دبا أف اغبديث عنها يتمم خرب 
 .السفارة 

 م:1301ه/700سفارة سنة  -1
ـ( قاـ هبا كزير مغريب مل يذكر اظبو كال 1301ىػ/700كجدت سفارة مغربية دبصر سنة )

قائمان: "حضر يف سنة سبعمائة كزير من اؼبغرب موضوع تلك السفارة، فقد ذكرىا ابن خلدكف 
 .(11)يف غرض الرسالة "

 م:1303ه/703سفارة مغربية سنة رحلة احلج و  -2
كاف السلطاف يوسف بن يعقوب قد استوىل على اؼبغرب األكسط من قبل بين عبد الواد  

قل اغبكم يف الذين كانوا يعوقوف تقدـ القوافل اؼبتجو كبو مصر كاؼبشرؽ العريب، كبذلك عندما ن
على اعتبار اف اغبج من اؼبغرب األكسط إىل اؼبرينيني كجدت رغبة عند عامة الناس للقياـ باغبج 

أركاف اإلسماـ اليت يتم هبا إسماـ اؼبؤمن إذا توفرت لديو اإلستطاعة، ؽبذا كاف ربقيق ىذه الرغبة 
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اؼبغرب عزمان يف قضاء على حد قوؿ ابن خلدكف: "استجد أىل ك  ،(12)بالنسبة لو شيئنا كاجبنا
، ككاف من عادة سماطني (13)فرضهم كرغبوا من السلطاف إذنو لركب اغباج يف السفن إىل مكة"

، هبدؼ التوصية حبجاج اؼبغرب لدل سلطاف يصحب ركب اغبجاجيفاد كفد رظبي اؼبغرب إ
اؼبريين  ، كدبا اف ذاؾ الركب كاف أكؿ بعثة مرينية، فقد أكىل السلطاف يوسف بن يعقوب( 14)مصر

، (15) بتنظيم كذبهيز تلك البعثة، فعني ؽبا قاضيان عليهم ىو ) ؿبمد بن زغبوش ( اخاصن  ااىتمامن 
، كما بعث (16)من أبطاؿ زناتة 500عسكرية تقدر حبوايل  أحد أعماـ اؼبغرب، كبعث معو فرؽ

البعثة العديد من ، كخرج مع ىذه ( 17)أمواالن كثرية معهم من أجل تفريقها على أىل مكة كاؼبدينة
رجاالت الصماح كالعلم من بينهم )أبو عبدهللا ؿبمد بن إبراىيم اليقورم اؼبتويف يف مراكش سنة 

، كذكر اؼبقرم بأنو كاف اؼبكلف حبمل الربعة القرآنية إذ قاؿ: ك"قدـ (18) ـ (1307ىػ/707ت)
كاف من ، حيث  (19)إىل مصر كمعو مصحف قرآف ضبل بغل بعثو ملك اؼبغرب ليوقف دبكة"

، كقد كصف ابن (20)هبا داخل القاىرة للتربؾ حبملها أف وبملوف الكسوة كيبركاعادة اؼبغاربة 
السلطاف يعقوب بن عبد اغبق اؼبريين[ بانتساخ ذاؾ اؼبصحف بقولو: "... فأمر ] خلدكف

مصحف رائق الصنعة، كتبو كمبقو أضبد بن حسن الكاتب احملسن، كاستوسع يف جرمو كجعل 
بديع الصنعة، كاستكثر فيو من مغالق الذىب اؼبنظم خبرزات الدر كالياقوت، كجعلت غشاءه من 

منها حصاة كسط اؼبغلق تفوت اغبصيات مقداران كشكمان كحسنان كاستكثر من االصونة 
كقد كصل ذاؾ اؼبصحف للحـر اؼبكي الشريف حيث كقف عليو ابن مرزكؽ حسب  ،(21)عليو"

رأيت دبكة شرفها هللا اؼبصحف الذم بعثو عمهم اؼبوىل أبو ما ذكره يف اؼبسند قائمان: "كقد 
يعقوب خبط ابن حسين، ككاف كجهو ؿبلى بالذىب اؼبنظـو باعبواىر النفيسة، فانتزع ما عليو 

كقد جانب اؼبقريزم اػبرب  ،( 22) كبقي يف قبة الشراؼ يقرأ فيو احتسابان، كقد قرأت فيو يف أعواـ"
 23) ىػ704عثو السلطاف أبو يعقوب مع بعثة سنة )الصحيح يف ذكر اف اؼبصحف قد ب

، كما ذكر اؼبنوين عن ( 24) ـ( الف ابن الوردم مل يذكر ذلك رغم انو اقرب ؽبذا التاريخ1304/(
كثيقة معاصرة عن اؼبصحف كىي رسالة صادرة عن السلطاف يوسف اؼبريين إىل كبري اشراؼ )آؿ 

م إىل اغبجاز غبمل الربعة القرآنية كقد أرخت أمغار ( يطلب إليهم اختيار ثماثة رجاؿ لريسله
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ـ( كخاطب السلطاف أبو يعقوب "صاحب 1303/(25) ىػ703صفر سنة )11ىذه الرسالة يف 
الديار اؼبصرية كاستوصاه حبجاج اؼبغرب من أىل فبلكتو، كاربفو هبدية من طرؼ بماد اؼبغرب، 

 .( 26) فاستكثر فيها من اػبيل العراب كاؼبطايا الفارىة "
بشكل كبري بقوافل اغبج اؼبرينية، نظرنا الرتباط مصر هبا،  ارتبط التواصل بني اؼبرينني كاؼبمالك     

فقد كاف ؽبا دكر يف توجيو بعض األمور الداخلية ككذلك اؼببادالت الرظبية يف الرسائل بني 
اغبج ، حيث أسس ركب (27)األطراؼ السياسية يف كل من اغبجاج اؼبغاربة لألراضي اؼبقدسة

ـ، كأصبح الركب الرظبي الذم يسري فيو حجاج بماد اؼبغرب، اليت 1301ق/703الفاسي سنة 
 ازدادت يف العصر اؼبملوكي، بعد االنتصارات اليت حققها اؼبماليك على اؼبغوؿ التتار كالصليبيني.

كيعترب رئيس الركب أك شيخو ىو اؼبسؤكؿ األساسي عنو كعن بقية الركباف األخرل، 
أمري ركب اغبج اؼبغاريب، ككاف يقـو حبمل اؽبدايا ألىايل اغبرمني الشريفني كاؼبخصصات كيعرؼ ب

 .(28)األخرل من أكقاؼ كىبات
كيف إطار صمات اؼبغرب بشريف مكة، انو عندما عادت البعثػة يف ربيع اآلخر سنة      

ان عن اؼبػلك ـ( كفد معهم على السلطاف اؼبريين الشريف لبيدة بن أيب طبي نازع1304ىػ/704)
ـ( كقد 1302ىػ/702الناصر اثر القبض على اخويو ضبيصة كرمتثة بعد مهلك ابيهم سنة )

"استبلغ السلطاف ] يوسف [ يف تكريبو، كسرحو إىل اؼبغرب ليجوؿ يف اقطاره كيطوؼ على 
 .( 29) معامل اؼبملكة كقصوره كأكعز إىل العماؿ بتكريبو كاربافو كل على شاكلتو "

 م:1304ه/704ة سنة يسفارة مغربسلطاين مع ركب احلج ال -3
لألراضي اغبجازية  بعث السلطاف يوس اؼبريين ،ـ (1304ىػ/704يف ربيع األكؿ سنة )     

 ،(30)شخص يدعى ايدغدم الشهرزكرم عماء الدين لناصر قماككف برأسةىدية للسلطاف احاملة 
من اػبيل كالبغاؿ كاالبل ككثري من ماعوف اؼبغرب كسائر طرفو كصبلة من الذىب العني يف  مكونة

السلطاف ، كقد " أكـر ]( 32)زيد الغفائرم  الرحلة أبادليل ، ككاف ( 31) ركب عظيم من اؼبغاربة
  ،( 33) الناصر قماككف [ السفري الػمغريب ] أيدغدم [ كأنزؿ اؼبيداف كاجريت عليو الركاتب "

حجاج اؼبغرب الذاىبني لقضاء فرضهم بػ" أبلغ كجوه التكرمة، كبعث معهم قماككف ككذلك قابل 
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، كذكر ابن الوردم عن ىذه ( 34) أمريان إلكرامهم، كقراىم يف طريقهم حىت قضوا فرضهم "
السفارة قائمان: " ...مث دخلت سنة أربع كسبعمائة فيها كصل من اؼبغرب كثري ...صحبتهم 

عقوب يوسف اؼبريين ملك الغرب إىل مصر هبدية عظيمة خيل كبغاؿ كبو طبسمائة رسوؿ أيب ي
ىذا دليل على مدل حسن العماقات السياسية بني ، ك (35) بسركج كعبم ملبسة بالذىب اؼبصرم"

 . الدكلتني
ـ( كمعها الدليل أبو زيد الغفائرم يف 1305ىػ/705عادت ىذه البعثة يف شعباف سنة )     

ري ) أيدغدم ( يف مصر لكي يأيت مع كفد اؽبدية الناصرية يف الوقت الذم حني تأخر السف
بيعة الشرفاء أىل  تدعمت فيو الصمات اؼبرينية بشريف مكة حيث بعث مع دليل ىذه البعثة "

هم صاحب مصر بالتقبض على اخواهنم ...كأىدل مكة للسلطاف ]يوسف اؼبريين[ ؼبا أس
بو كازبذ منو ثوبان للباسو يف صماة اعبمع كاألعياد، السلطاف ثوبان من كسوة البيت، شغف 

مل تؤثر ىذه البيعة الشريفية يف الصمات اؼبرينية اؼبصرية، بل قاـ  ،(36) يستبطنو بني ثيابو تربكان بو "
السلطاف الناصر ؿبمد قماككف بالرد على ىدية السلطاف يوسف هبدية كبرية عني غبملها من  

ن ايدغدم التليلي الشمسي كاألمري عماء الدين ايدغدم كرباء دكلتو كل من عماء الدي
كذكر ابن خلدكف ىذه  ،(37) ، كمعهما ايضان ايدغدم الشهرزكرم سفري سلطاف اؼبغرب مياػبوارز 

كقد خرجت  ،(38) اؽبدية كما اشتملت عليو فبا "يستغرب جنسو كشكلو من نوع الفيل كالزرافة"
كسارت حىت كصلت إىل تونس يف ربيع سنة ـ( 1305ىػ/705من القاىرة يف آخر سنة )

ـ(، مث كاف كصولو إىل تلمساف ) اؼبنصورة ( يف صبادم االخرة من السنة 1306ىػ/706)
نفسها كقد " اىتز السلطاف لقدكمها، كاسًتكب الناس للقائها كاحتفل للقاء ىذا األمري التليلي 

 .(39) نزالن كقرل" كمن معو من امراء الًتؾ ، كبر كفادهتم كاستبلغ يف تكريبهم
 توثر الصالت املرينية اململوكية:

ـ( كتوىل 1306ىػ/706تويف السلطاف أبو يعقوب يوسف اؼبريين يـو االربعاء سنة )     
السلطاف أبو ثابت من بعده عرش إمارة بين مرين، كسار على نفس سنة سلفو كبالغ يف التكرمة 

سلطاف الناصر كلكن تعرضوا يف طريق كاالحساف إليهم كجهزىم كبعث معهم هبدية إىل ال
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 ،( 40)عودهتم إىل مصر لماعتداء من قبل االعراب بالقفر فانتهبوىم، كقيل اهنم اعراب بين حسن
، انتقامنا ؼبا قاـ بو ابو ( 41) ككاف اعًتاضهم للوفد دسيسة من قبل أيب ضبو صاحب تلمساف

 يعقوب عندما سيطر على تلمساف، مستغمان ظركؼ موتو.
كانت ىذه اغبادثة سببان يف تأثر الصمات بني اؼبرينيني كمصر، كقد ارسل السلطاف الناصر       

ذه الرسالة ىدية  قماككف رسالة يعاتب فيها السلطاف اؼبريين ؼبا أصاب القافلة اؼبصرية كمع ى
كوزين بدىن البلساف اؼبختص ببمادىم كطبسة فباليك من الًتؾ رماة خبمسة كانت عبارة عن "

، فاستصغر السلطاف أبو ثابت ( 42)قواس من قسي الغز اؼبؤنقة الصنعة من العرل كالعقب "أ
اف يكتب إىل  لقاضي ) ؿبمد ابن ىدية( كطلب منوستدعي كاتبو اىذه اؽبدية كغضب فا اؼبريين

أما عتابك على شأف الرسل كما اصاهبم يف طريقهم، فقد حضركا عندم  اؼبلك الناصر قائمان: "
هم ـباكؼ بمادنا كما فيها من غوائل االعراب، فكاف جواهبم: انا جئنا من عند ملك ... كرأيت

اؼبغرب فكيف لباؼ، مغًتين بشأهنم وبسبوف اف امره نافذ يف اعراب قبائلنا، كأما اؽبدية فردت 
عليك: أما دىن البلساف فنحن قـو بادية ال نعرؼ إال الزيت كحسبنا بو دىنا، كأما الرماة قد 

كيبدك اف ىذه الرسالة تركت  ،(43)هبم اشبيلية كصرفناىم إليك لتفتح هبم بغداد كالسماـ" افتتحنا
اثاران سيئة يف الصمات بني الطرفني أدت إىل انقطاع ىذه الصمات حىت زمن السلطاف أبو 

 اغبسن اؼبريين.
 ة اململوكية يف عهد أبو احلسن املريين:يالصالت املرين

يعد عصر السلطاف أبو اغبسن اؼبريين من أزىى العصور يف الصمات اؼبرينية اؼبصرية لكثرة      
كقد كاليت تدؿ على مظاىر العماقات األخوبة بينهما، الرسائل كالسفارات اؼبتبادلة بني الطرفني، 

اليت ذكر بأهنا بلغت تسع سفارت يف أخبار السلطاف أبو ذكرت بإهباز أمر ىذه السفارات 
 ن.اغبس
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 م:1335ه/736سفارة سنة  -1
عزمت ما ـ( بشأف1335ىػ/736ن إىل مصر سنة )انت أكؿ سفارة للسلطاف أبو الػحسك       

 ،( 44)، كما ابلغو دبا كاف من ربركاتو باؼبغربني كجهاده باألندلسيو كالدتو من زيارة البيت اغبراـعل
كقد اجابو الناصر معربنا عن .( 45)كجعل على رأس السفارة ) أبو عبد هللا ؿبمد بن اعبراح (

 .كبأنو مىت قدكمها سوؼ يعد للخركج من يتلقى ركاهبا السلطاين، ابتهاجو دبقدـ األمرية اؼبرينية
 م:1336ه/737الثانية سنة  سفارة السلطان أبو احلسن -2

ساف تلمبفتح  إىل السلطاف الناصر ؿبمد قماككف سفارة مبشرناالسلطاف أبو اغبسن  ارسل     
 السفاره ) فارس بن ميموف بن كردار (، كجعل على رأس ،ركب اغبجيج العوائق أماـكزكاؿ  

بكتاب من السلطاف يقرر فيو الػمودة كالصداقة بني  ت، مث عادفلقيت ىذه السفارة ترحيبان 
 .( 47) ، كقد أكرد القلقشندم نص ىذه الرسالة (46)الطرفني

 م:1337ه/738سنة سفارة مغربية ركب احلج السلطاين مع  -3
كقعت ىذه السفارة ضمن ركب مغريب سلطاين جليل، كانت لو شهرة فائقة قي اؼبغرب      
للمسجد النبوم، كمن أبو اغبسن بعثها سلطاف اؼبغرب  قرأنية، ربعةعليو من ؽ، دبا اشتمل ر كاؼبش

اؼبريين من  عندما سبكن السلطاف أبو اغبسنحظية كالدة أيب اغبسن(، ف حج األمرية اؼبرينية )
كتابة نسخة من   اؼبصرية قرر توحيد اؼبغربني األقصى كاألكسط كربسنت الصمات اؼبرينية
كىذا اف دؿ على شئ إمبا  ،( 48) اؼبصحف الكرمي خبط يده لتكوف كقفان للمسجد النبوم اؼبعظم
مدينة  كاؼبدينة اؼبنورة قبلة اؼبسلمني، يدؿ على مدل اؼبكانة اؼبقدسة كاالرتباط الديين للحـر اؼبكي

كؼبا مت نسخها بيده " صبع الوراقني ؼبعاناة تذىيبها كتنميقها،   رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم،
كالقراء لضبطها كهتذيبها حىت اكتمل شأهنا ككضع ؽبا كعاء مؤلف من خشب االبنوس كالعاج 

، كازبذت لو اصونة كالصندؿ فائق الصنعة، كغشى بصفائح الذىب كنظم باعبوىر كالياقوت
اعبلد احملكمة الصناعة اؼبرقـو أديبها خبيوط الذىب كمن فوقها غماؼ اغبرير كالديباج كأغشية 

 .(49)"شرؽ لتكوف كقفان على القراء فيهاالكتاف، كاخرج من خزائنو أمواالن عينان لشراء الضياع باؼب
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اف أبو اغبسن اؼبريين )اغبرة خرجت قافلة بين مرين اليت ربمل اؼبصحف كمعها كالدة السلط     
رضى هللا عنهما  ،(50) حني توفيت كالدتو –( كقد ذكر ابن مرزكؽ على اهنا ) اـ كلد أبيو حظية

ـ( كاصطحبها كبار رجاؿ اإلمارة اؼبرينية 1337ىػ/738سنة ) ،( 51) ككانت ىذه دبنزلتها عنده (
 كبري اػبولة، ككاتبو أبو الفضل كخاصتو، كعريف ابن وبىي أمري زغبة، كعطية ابن مهلهل بن وبىي

بن ؿبمد بن أيب مدين، كعريف الوزعة كصاحب الباب عبو بن قاسم اؼبزكار، كارسل معهم ىدية 
تدؿ على مدل حسن ، (52) ضخمة كانت حديث اجملالس يف اؼبشرؽ كاؼبغرب ردىان من الزمن

ذكر ابن خلدكف بأنو كقف على ىذه اؽبدية بنفسو خبط ايب الفضل قد ك العماقات بني الدكلتني، 
طبسمائة من عتاؽ اػبيل اؼبقربات، بسركج الذىب ؿبمد بن أيب مدين فقد كاف فيها "بن 

كالفضة كعبمها، خالصان كمغشى كفبوىان، كطبسمائة ضبل من متاع اؼبغرب كما عونة كاسلحتو، 
برانس كعمائم كأزران معلمة كغري معلمة، كمن نسيج كمن نسيج الصوؼ احملكم ثيابان كأكسية ك 

اغبرير الفائق اؼبعلم بالذىب ملوف كساذجا منمقان كمن الدرؽ اعبلوبة من بماد الصحراء احملكمة 
بالدباغ اؼبتعارؼ، كتنسب إىل اللمط كمن خرثي اؼبغرب كماعونة ما يستطرؼ صناعتو باؼبشرؽ، 

 .(53) "كالياقوتحىت لقد كاف فيها مكيل من حصى اعبوىر 
: إنو  ـ( كذكر الػمقريزم1338ىػ/738رمضاف سنة )12كصلت القافلة إىل مصر يف      

طبل السلطاين ثماثوف قنطاران من بغاؿ النقل سول اعبماؿ، ككاف نزؿ غبملها ]اؽبدية [ من االس"
مسقطة  من صبلتها أربعمائة فرس منها مائة حجرة كمائة فحل كمائتا بغل كصبيعها بسركج كعبم

بالذىب كالفضة، كبعضها سركجها كركبها من الذىب ككذلك عبمها، ككاف من صبلتها أيضان 
أبقار عدهتا أثناف كأربعوف رأسان كمنها سرجاف من ذىب مرصع جبوىر ، كفيها اثناف كثماثوف بازان 

كساء كغري ذلك من   كفيها سيف قرابة من ذىب مرصع كحياضو ذىب مرصع كفيها ستمائة
ندار ( باستقباؿ الركب مهكأمر السلطاف الناصر ؿبمد بن قماككف ) اؼب ،( 54) الغايل" القماش

اؼبريين فانزؽبم يف القرافة بالقرب من مسجد الفتح، ككاف اليـو الذم قدمت فيو اؽبدية مع رسالة 
فرؽ  ،( 56) لسلطاف مصر كالشاـ الناصر ؿبمد قماككف يومان مشهودان  ،( 55) السلطاف أبو اغبسن

يو السلطاف اؽبدية على االمراء كل حسب قدره كمرتبتو حىت انتهت كلها عدا اعبوىرة كاللؤلؤ ف
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. كقد مشلت الرسالة (57)جعلو لنفسو فقط كقدرت ىذه اؽبدية دبا يزيد عن مائة ألف دينار
التوصية باغبجيج، حىت يسهل طريقو يف ذىابو كإيابو، مع تأكيده على إيصاؿ اؼبصحف الكرمي 

 .( 58)النبومللمسجد 
مدل حرص السلطاف اؼبريين على كسب كد كصداقة  ف تبادؿ مثل ىذه اؽبدايا يؤكدإ     

 .اكاحًتاـ سلطاف مصر كتوثيق العماقة فيما بينهم
 موقف امللك الناصر من السفارة املغربية وركب احلج السلطاين:

للسلطاف أبو اغبسن قائمان التو بالغ السلطاف الناصر يف حسن استقباؽبم حسبما تصف رس     
...فقد استقبلناىم ] أىل ركب اؼبغرب [ على بعد باإلكراـ ، كاحللناىم من القرب يف أعلى :"

مقاـ ، كصرفنا إىل تلقائهم كجو اإلقباؿ كاإلىتماـ ، كعرفنا حقهم أىل اإلسماـ كنشرنا ؽبم 
مث  طريقهم كتوصيل الرب لفريقهم "هيل بفنائها األعماـ كيسرنا ؽبم باعتنائنا كل مراـ ، كأمرنا بتس

... كشوىد من تعظيمنا ؽبم ما وبسدىم عليو ملوؾ الزماف بكل  أردؼ السلطاف الناصر قائمان :"
مكاف، ككتبنا على أيديهم إىل أمراء األشراؼ بالنهوض يف حقهم كالوقوؼ ...ككذلك كتبنا إىل 

 . ( 59) "لو بني الركضة كاؼبنرب كذبلو ...أمراء اؼبدينة اؼبشرفة أف تتلقي بالقبوؿ اغبسن مصحفو كرب
كاصفنا  كبعد ىذه الرسالة الناصرية كصف لنا اؼبقريزم استقباؿ السلطاف الناصر ؽبذا الركب     

(  رمي ىذا الوفد كنقلت ) اغبرةقائمان: بالغ السلطاف ؿبمد بن قماككف يف تك مدل احتفائو بو
كرتب ؽبا من الغنم كالدجاج كالسكر كاغبلول  ب " اؼبيداف كاجريت عليهم الركاتكمن معها إىل

كالفاكهة يف كل يـو بكرة كعشية ما عمهم كفضل عنهم، فكاف مرتبهم يف كل يـو عدة ثماثني 
رأسان من الغنم، كنصف أردب أرزان كقنطار حب رماف كربع قنطار سكران كشباين فانوسيات شػمع 

كؼبا حاف كقت  ،( 60) "سة كسبعني ألف درىم كتوابل الطعاـ كحػمل إليها برسم النفقة مبلغ طب
السفر كالتوجو إىل االراضي اغبجازية أمر السلطاف الناصر )النشو ( كإىل األمري ) أقبغا ( 
بتجهيزىا المائق هبا فقاـ بتجهيزىا بكل ما ربتاج إليو يف سفرىا من أصناؼ اغبلول كالدقيق 

صباؿ الدين متويل اعبيزة ، ككتب المريم مكة  كالسكر كالبشماط كندب ؼبرافقتها ) اغبرة مرمي (
 .( 61) كاؼبدينة خبدمتها كرعايتها 
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كعندما قضى اغبجاج اؼبرينيوف مناسكهم يف األراضي اؼبقدسة ككضعوا اؼبصحف الكرمي      
السلطاف الناصر ؿبمد  ؼبصر، حيث ىيأ حيث أمرىم السلطاف أبو اغبسن، رجع ىذا الركب

اشتملت على ثياب صنعت يف االسكندرية بديعة  غريب، كهدية قيمةمكافأة للوفد اؼب قماككف
بالغ يف تكريبهم فبا أكد على ظل ذكرىا مذكورنا بني الناس، كما  النسيج اؼبرقومة بالذىب، 
 .( 62) صمات الود بني الطرفني 

 م:1338ه/739سفارة سنة  -4
كيف ىذه السفارة أعاد السلطاف أبو اغبسن الكتب كالرسائل بالشكر للملك الناصر على      

 .( 63)ماقدمو من حفاكة لركب اغبج اؼبريين، ككذلك عن اؽبدية القيمة اليت قاـ بإرسالو
 م:1339ه/740سنة  ركب احلج املريين -5

بالطريقة اليت كتب هبا  سخة اخرل من اؼبصحف الكرميكتب السلطاف أبو اغبسن ن     
، ككقفت ىذه النسخة على اغبـر اؼبكي للقراء دبكة، كبعثها مع عدد من رجالو اؼبصحف األكؿ

ـ( كظلت الصمات كدية بني اؼبرينني 1339ىػ/740الذين زبريىم للقياـ هبذه اؼبهمة سنة )
قد عاصر ـ(، ك 1340ىػ/741كمصر قائمة إىل اف تويف السلطاف الناصر ؿبمد قماككف سنة )

ىذا السلطاف طبسة من سماطني بين مرين بدأ من السلطاف أيب يعقوب يوسف اؼبريين إىل 
 .( 64) السلطاف أيب اغبسن اؼبريين 

 الصالت بني السلطان أبو احلسن والسلطان الصاحل أبو الفداء إمساعيل:
 م:1342ه/745سفارة أبو احلسن سنة ركب احلج و  -6

توقفت بعث اغبجيج اؼبغريب كالسفارات لبضع سنوات بسبب موت اؼبلك الناصر، كما      
اعقب ذلك من فنت داخلية نشات بني أبنائو، فبا ضعف بسببها أمن طريق اغبج، كلكن عندما 

السلطاف الصاحل أيب الفداء إسػماعيل كصل خرب استقرار األكضاع يف مصر بتوىل مقاليد اغبكم 
أرسل إليو من السيطرة على الوضع كاستطاع تأمني طرؽ اغبج،  كسبكن ،ـ(1342/ىػ743سنة )

السلطاف أبو اغبسن كاتبو كصاحب ديواف اػبراج أبا الفضل بن عبدهللا بن أيب مدين 
لتقدمي العزاء للسلطاف  ( 65) اغبرة مرمي ( أخت السلطػاف أبو اغبسن ليحمما رسالةا )تصطحبهم
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لده كهتنئتو بوراثة عرش مصر كالشاـ كاغبجاز كتفقد احواؿ أيب الفداء اظباعيل دبصابو يف كا
اؼبصحفني اللذين حبسهما على اغبرمني الشريفني، كما تعرضت الرسالة ؼبوضوع جهاده يف 

، كاستطاع أبو ـ 1344ىػ/745كصلت إىل مصر يف منتصف شعباف سنة  األندلس، كقد
يف إظهار أهبة سلطانو أبو  الفضل اف يقـو دبهمتو على أكمل كجو حيث كاف شأنو عظيمان 

اغبسن باإلنفاؽ على اؼبستضعفني كما قدمو من ربف إىل رجاؿ اؼبلك الصاحل أبو الفداء 
 .(66) إظباعيل، كما اظهره من التعفف عما يف إيديهم

قاـ السلطاف الصاحل أبو الفداء بالرد على رسالة السلطاف أيب اغبسن ضبلها الوزير أبو      
من أداء فريضة اغبج إىل بماد اؼبغرب كاليت كانت مؤرخة بتاريخ السادس من الفضل بعد عودتو 

 . ( 67) ـ( بقلم األديب اؼبصرم صماح الدين بن ايبك الصفدم 1344ىػ/745رمضاف سنة )
مل يكن دكرىا مقتصر على دعم اعبانب الديين فقط،  يجكمن ىنا نماحظ أف قوافل اغبج     
 كيبكن استقراء ذلك من الصمات السياسية بني بين مرين كمصر،كاف ؽبا دكر كبري يف دعم بل  

تفيضاف كدا كإخاء بني اؼبغرب  ، حيثبني السلطانني اؼبريين كاؼبصرمخماؿ الرسائل اؼبتبادلة 
 .كاؼبشرؽ

 م:1346 ه/747ركب احلج وسفارته سنة  -7
 (68)موف اؽبرغيكاف قاضي ىذا الركب يدعى تقي الدين عبدهللا بن ؿبمد بن عبدهللا بن مي     

 كمل يورد تفاصيل عن ىذا الركب.. 
 م:1347ه/748ركب احلج السلطاين وسفارته سنة  -8

بكتابة نسخة ثالثة من اؼبصحف الشريف ليوقفها على بيت  قاـ السلطاف أبو اغبسن اؼبريين     
لكن ابن  (69) اؼبقدس بعد سيطرتو على تونس، لكنو مل يتمكن من استكماؽبا كىلك قبل ذلك

الوردم يؤكد استكماؿ السلطاف أبو اغبسن ؽبذه النسخة كارساؽبا فعمان إىل بيت اؼبقدس قبل 
ـ( كاشار ايضان إىل اف السلطاف أبو اغبسن  قد جهز مع ىذه اؼبصاحف 1347ىػ/748سنة )

عشرة أالؼ دينار اشًتل هبا أمماكان بالشاـ ككقفت  ثة دبا يف ذلك مصحف بيت اؼبقدس "الثما
ك ذكر ابن الوردم انو كقف بنفسو على نسخة ، (70) "لى القراء كاػبزنة للمصاحف اؼبذكورة ع
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توقيع دبساؿبة اغبكومة اؼبصرية ؽبذه االكقاؼ كىذا التوقيع من انشاء الشيخ ) صباؿ الدين بن 
عشر  كقد أكد كجود ىذه النسخة يف بيت الػمقدس خماؿ القرف اغبادم  ،( 71) نباتة اؼبصرم (

كقد رأيت أحد اؼبصاحف اؼبذكورة كىو الذم اؽبجرم الشيخ ) أضبد اؼبقرم( قائمان يف ذلك : "
 .( 72) "ببيت اؼبقدس كربعتو يف غاية الصنعة 

 م:1348ه/749سفارة سنة  -9
ـ( عند دخولو 1349ىػ/749انت آخر سفارة من قبل السلطاف أبو اغبسن اؼبريين سنة )ك      

الشيخ  لطاف أبو اغبسن من صاحب مصر القبض على ابن تافراجنيإىل تونس يطلب فيها الس
أبو ؿبمد عبدهللا بن الشيخ أيب العباس أضبد بن تافراجني التينملي، من حجاب سلطاف تونس 

خركجو عليو ، بعد ( 73) رب من تونس إىل االسكندريةأيب بكر بن أيب زكريا اغبفصي، الذم ى
 .ضد ملك اؼبغرب كمظاىرتو العرب يف كاقعتهم بالقريكاف

 م:1412-1355ه/815-756الصالت املرينية اململوكية خالل الفرتة من  
رحمات اغبج  ف تويف السلطاف أبو اغبسن اؼبريين مل نعد قبد تفصيمات كافية عنأبعد      

السياسية اؼبتبادلة بني الصمات  وػذلك مل ين أفإال يف اؼبصادر التارىبية ، السلطاين اؼبرينية 
شارة عابرة تشري لوجود سفارة بني الطرفني دكمبا تفاصيل، ذكرىا ابن إ تكجدحيث  ؛ الدكلتني

خلدكف قائمان: توجهت سفارة من اؼبغرب إىل مصر يف زمن السلطاف أبو عناف فارس اؼبريين سنة 
ـ( إىل السلطاف حسن الناصر بن اؼبلك الناصر ؿبمد بن قماككف الصاغبي " 1355ىػ/756)

، دبجلس السلطاف أيب عناف، منصرفة من ( 74) لفقيو الكاتب أبو القاسم الربجيحضر ...ا
 .( 75) السفارة عنو إىل ملوؾ مصر، كتأدية رسالتو النبوية إىل الضريح الكريػم سنة ست كطبسني "

شارة إىل صمات قامت بينو كبني سلطاف إسلطاف أبو فارس عبد العزيز كجدت كيف زمن ال     
شعباف بن حسني بن ؿبمد بن قماككف ( ، كمل يرد ذكر الغرض من ىذه السفارة  مصر األشرفية )

 .( 76) اؼبتبادلة بني الطرفني
كما عاصر كل من السلطاف أبو العباس أضبد بن أيب سامل كالسلطاف أبو عامر بن أيب       

-1382ىػ/801-784العباس بن أيب سامل صاحب مصر السلطاف الظاىر برقوؽ ) 
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ـ ( ففي زمنو كقعت صمات بينو كبني اؼبغرب كقد ذكر ابن خلدكف ىذه الصلة بني 1398
الطرفني كاليت جاءت بسبب طلب الشفاعة لشيخ األعراب )اؼبعقل( باؼبغرب يوسف بن علي بن 

كقد   ،( 77) غانػم كبري أكالد حسني ناجيان من سخط السلطاف أيب العباس أضبد بن أيب سامل 
ظاىر برقوؽ مع الرسالة اليت طلب فيها الشفاعة لشيخ االعراب ىدية لصاحب أرسل السلطاف ال

، ككعادة ( 78) اؼبغرب مشلت "قماش كطيب كقسي كأكصاه بانتقاء اػبيل لو من قطر اؼبغرب"
سماطني بين مرين يف اعبلوس الستقباؿ اؽبدية كعرضها على االىايل، كسعى لتجهيز ىدية 

وبة بيد اف اؼبنية عاجلتو، كؼبا تأخر كصوؿ اعبياد لسلطاف مصر لسلطاف مصر ضمنها اعبياد اؼبطل
تونس كتلمساف كاؼبغرب  إىل كل من سماطني ،( 79) برقوؽ بعث رسوالن تركيا ىو ) قطلوبغا (

ـ( كاستقبلو السلطاف أبو عامر اؼبريين يف فاس باغبفاكة 1798ىػ/799سنة )كأمرائها األقصى 
د أعدىا السلطاف أبو العباس قد استكملت كعـز على نقلها كالتكرمي ككجد اؽبدية اليت كاف ق

، كىذا دليل على مدل متانة الصلة بني ( 80) لػ)يوسف بن علي ( فاصطحبو مع مبعوثو الًتكي
اؼبغرب كاؼبشرؽ كاف ىذه الصمات بلغت حد التدخل الودم يف عماقات السلطاف اؼبغريب مع 

 الطرفني .موظفيو يبني اف ركابط االخاء ىي اليت صبعت 
-1399ىػ/815-801استمرت ىذه الصمات بني بين مرين كمصر حىت سنة )     

ـ( من خماؿ رسالتني كانت الرسالة األكىل من قبل عبد اغبق بن أيب سعيد الثاين آخر 1412
الزحف التًتم  سماطني بين مرين لتهنئة صاحب مصر الناصر )فرج بن برقوؽ ( بانتصاره اليقاؼ

، ككذلك ( 81) تيمورلنك( كقد اكرد القلقشندم نص ىذه الرسالة اؼبرينية) ضد الشاـ بقيادة
،  كذكر ابن خلدكف اف ( 82) جواهبا اؼبتمثل يف الرد من قبل صاحب مصر على سلطاف فاس

سلطاف مصر كتب كتابان لصاحب اؼبغرب يعلمو فيو دبا دار بينو كبني سلطاف التًت )تيمورلنك ( 
 .( 83) بالشاـككيف كانت كاقعتو معو 

نستخلص فبا سبق ذكره: أف رحلة اغبج إىل بيت هللا من الفرائض الواجبة يف اإلسماـ، 
قد القت اىتمامنا كبرينا من قبل السلطات اؼبرينية من حكاـ كأمراء، فكلما استقرت األكضاع 
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 اية بو، ككرب حجمو كتعددتالسياسية كقويت السلطة اؼبركزية كجدنا موكب اغبج زادت العن
 طوائفو، كما كاف ؽبذه الرحمات اغبجية أثارنا على الصمات السياسية كاالقتصادية كالثقافية.

 :بني الدولتني أثر رحلة احلج على الصالت االقتصادية ثانًيا/
كاف لقوافل مل يقتصر دكر قوافل اغبج على دعم العماقات الدينية السياسية فحسب بل  

حيث ضبلت ىذه القوافل ؛  االقتصادية بني بين مرين كمصراغبجيج دكر كبري يف دعم الصمات 
فكاف كسيلة مضمونة  ؛ السلع اؼبغربية إىل مصر كبماد اؼبشرؽ يف كل موسم من مواسم اغبج

لتصدير السلع اؼبغربية كتركهبها لتنشيط الصناعات اؼبغربية اؼبختلفة كيف الوقت ذاتو عملت ىذه 
 . ( 84)د الشرؽالقوافل على العودة دبنتجات مصر كبما

شهر صادرات اؼبغرب ) اػبيوؿ ( اليت كاف ؽبا حظ كبري يف التجارة نظران غباجة أككاف من      
مصر إليها كحرص سماطينها على اقتناء ىذه اػبيوؿ فبا دفعهم لإلرساؿ يف طلبها من قبل 

 .( 85)سماطني بين مرين ، كما حدث أياـ السلطاف برقوؽ
 ى الصالت الثقافية:آثر رحلة احلج علثالثًا/ 

اف لرحلة اغبج أثر يف دعم طلبة العلم إىل مصر، للتزكد بالعلم كالتحصيل يف ـبتلف أنواع ك       
لى تزكد بالعلم، كنذكر منهم علالعلـو كاآلداب، فقد رحل بعض علماء بين مرين إىل مصر ل

رة ( الذم كصف )القاى أيب عبد هللا اؼبقرم( كبري علماء اؼبغربسبيل اؼبثاؿ ال اغبصر الشيخ )
ة الدنيا كبستاف العامل فانتقلت إىل القاىرة أكؿ ذم القعدة ، فرأيت حضر "أياـ زيارتو ؽبا قائمان:

 مم كمدرج الذر من البشر كإيواف اإلسماـ ككرسي اؼبلك تلوح القصور كاألكاكين يفكؿبشر األ
، كعندما سئل ( 86)"علمائو كتضئ البذكر كالكواكب من فاقوآأكجو، كتزىو اػبوانق كاؼبدارس ب

كما أجاب الفقيو ها مل يعرف عز اإلسالم "، ر من مل ي"الشيخ اؼبقرم عن القاىرة يف زمانو قاؿ:
الكاتب أبا القاسم الربجي كىو دبجلس السلطاف أبو عناف عند عودتو من السفارة لدل سلطاف 

ـ( كسألو عن القاىرة فرد 1345ىػ/756)الضريح الكرمي سنةمصر كتأديتو لرسالتو النبوية إىل 
ف الذم يتخيلو اإلنساف فإمبا يراه دكف الصورة إلعبارة عنها على سبيل االختصار:أقوؿ يف ا"قائمان:

        . (87)كسع من كل ما يتخيل فيها"أا إهنعن كل ؿبسوس إال القاىرة ف اليت زبيلها التساع اػبياؿ
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كمن بني العلماء الذين رحلوا إىل مصر لطلب العلم الشيخ الفقيو ) أبو عبد هللا بن مرزكؽ 
 .( 88)اػبطيب ( 

ضان قبلة للعلماء بفضل ما كاف يقدمو سماطينها من اىتماـ بالعلم أيكقد كانت فاس      
طاء للعلماء كالعلماء، مثل السلطاف أبو اغبسن اؼبريين الذم كاف من أىل العلم، فكاف هبزؿ الع

كمن بني الذين كفدكا عليو "أكالد أيب مبري اغبسينيني من أىل مكة ، كمن  كيكثر من إكرامهم،
أكالد صباز اؼبدنيني اغبسينيني، كمن شرفاء اغبلة كشرفاء العراؽ كمن فقهاء مكة أبو عبد هللا بن 

 ،(89)ال وبصوف كثرة"عبد اؼبعطي كأكالده ، كمن فقهاء اؼبدينة أبو اغبسن بن فرحوف يف خمائق 
صبحت اإلمارة اؼبرينية يف زمنو منزؿ  أيو من ـبتلف البماد اإلسمامية، ك فبا أدل إىل توافد الكثري إل

كل قاصد كؿبط أنظار كل كافد طالب علم، فتتابعت عليها الوفود من كل حدب كصوب " 
قد ناؿ منو فوؽ من الشاـ كمصر كالعراؽ كبماد العجم طوائف ، فػما ينصرؼ عنو منصرؼ إال ك 

 .( 90)ما أملو كبلغ من عرضو ما أـ لػو " 

نستنتج فبا سبق ذكره: أف ىذه الرحلة كانت ذات أىداؼ دينية يف صميمها، فهي كغريىا      
قوة كأضفى عليها  كسبهاأنظاـ عاـ كيف إطار اجتماعي فبا  تعد ظاىرة اجتماعية تدخل يف

فهي  ؛ بغت بالصفة السلطانيةكالتقدير كالسمعة الطيبة، حىت كلو اصط حًتاـصبغة اجملد كاال
ف تأيت عن طريق الفرد كحده، بل تنتج عن ركح اعبماعات كتفاعل الطبقات اؼبختلفة أاليبكن 

يف اجملتمع السائد بني الناس، فالباعث ؽبذه الرحلة مهما ظهر دينينا ؿبظنا فقد امتزج بقوة 
يف الظاىر كلكنها تظل ربركو كتنميو فيتعاكنا معا على خلق الدافع  اجتماعية قد زبتفي كراءه

للرحلة إىل اغبج، فلوال البيئة اليت كانت متشبعة بركح إسمامية متينة كسيطرهتا على التفكري 
الباعث ؽبذه الرحلة كالعناية هبا كتوثيق  ياة السياسية االقتصادية ؼبا كقعكالسلوؾ يف مرافق اغب

 ؿ من خماؽبا.الصمات بني الدك 
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 اهلوامش
 

 
قامت دكلة بين مرين على انقاض دكلة اؼبوحدين، يف أكائل القرف السابق اؽبجرم/ الثالث  ( 1)

مرين بن كرتاجن بن ماخوخ بن "فخد من زناتة، كىم من كلد عشر اؼبيمادم، كىم ينتسبوف إىل 
، ربقيق: 2مرين، طكحديج..." للمزيد انظر ابن األضبر، إظباعيل، ركض النسرين يف دكلة بين 

 .21-17ـ( ص1991ق/1411عبد الوىاب بن منصور، )اؼبطبعة اؼبلكية، الرباط، 
ـ( من عز الدين ايبك إىل ابن الناصر 1259ىػ/658العصر اؼبملوكي = بدأ من سنة ) ( 2)

ـ( كتعرؼ باؼبماليك البحرية = العريين ، السيد الباز ، 1381ىػ/783ؿبمد بن قماككف سنة )
 . 267ـ ( ص1967ىػ/1386، دار النػهضة العربية ، )بريكت   الػمماليك

يقصد باؼبشرؽ العريب كل من ) الشاـ = دمشق كحلب ، العراؽ = اؼبوصل ، كاعبزيرة  ( 3)
ـ(، 1968ىػ/1388الفراتية ( = ابن خلدكف ، عبد الرضبن، العرب، دار الكتاب اللبناين)بريكت 

اف اؼبلك الصاحل  ـ(،1631ق/1041ؿبمد )، أضبد بن ؛ كما ذكر اؼبقرم 5/825-826
بن اؼبلك الناصر ؿبمد ىو ملك مصر كالشاـ كاغبجاز، نفح الطيب، ربقيق: يوسف الشيخ 

 . 287ص/5جـ (،1998ىػ/1419ؿبمد البقاعي ، دار الفكر للطباعة كالنشر )بريكت  
اريخ الدبلوماسي للمغرب عبد اؽبادم التازم، تاريخ العماقات الدكلية للمملكة اؼبغربية من الت ( 4)

، ) اؼبغرب    . 70ـ (.، ص1984ىػ/1404من أقدـ العصور إىل اليـو
بين غانية: نبا وبىي كؿبمد ابين علي، من قبيلة مسوفة، يعرفاف بابين غانية كىي أمهما.  ( 5)

، اؼبعجب يف تلخيص أخبار اؼبغرب، ـ(1249ق/647)ت للمزيد أنظر اؼبراكشي، عبد الواحد
ـ( 1994كربقيق: ؿبمد زينهم ؿبمد عزب، ) دار الفرجاين للنشر كالتوزيع، القاىرة، تقدمي 

 ..224-223ص
سعد زغلوؿ عبد اغبميد، العماقة بني صماح الدين األيويب كأيب يوسف يعقوب اؼبنصور،  ( 6)
 .100-84ص ـ(،1953 -1952، جامعة االسكندرية، ؾبلة كلية اآلداب)
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دكف يف الغرب اإلسمامي تنظيماهتم كنظمهم، )دار الغرب اؼبوحعز الدين عمر موسى،  ( 7)

 .50ـ(، ص1991اإلسمامي، بريكت، 
موسوعة تاريخ اؼبغرب العريب ) اؼبغرب العريب من بين حفص كبين عبد الفتاح مقلد الغنيمي،  ( 8)

ـ(، 1994ىػ/1414زياف كبين مرين دراسة يف التاريخ اإلسمامي (، مكتبة مدبويل ) القاىرة 
 . 291ص/5اجمللد الثالث ج

 . 1026ص/5جابن خلدكف ، العرب،  ( 9)
على سبيل اؼبثاؿ مثل قبوؿ السلطاف أضبد بن أيب سامل اؼبريين شفاعة السلطاف برقوؽ يف  ( 10)

الشيخ يوسف بن علي بن غاًل أحد شيوخ العرب باؼبغرب، ككاف يوسف قد عبأ إىل القاىرة سنة 
ـ، ناجينا من سخط السلطاف أضبد بن أيب سامل بعد قيامو بثورة عربية ضد نظاـ 1239ق/753

 .291ص5الفتاح مقلد الغنيمي، اؼبرجع السابق، اجمللد الثالث ج اغبكم، عبد
؛ ؿبمد اؼبنػوين  71؛ التازم ، تاريخ العماقات ، ص 5/899، ابن خلدكف، اؼبصدر السابق( 11)

، كرقػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػن حضػػػػػػػػػارة اؼبػػػػػػػػػرينيني، منشػػػػػػػػػورات كليػػػػػػػػػة اآلداب كالعلػػػػػػػػػـو االنسػػػػػػػػػانية )الربػػػػػػػػػاط  
 .171ـ ( ، ص1996ىػ/1416

أضبد بن شقركف، مظاىر الثقافة اؼبغربية "دراسة يف األدب اؼبغريب يف العصر ؿبمد بن  ( 12)
 .171ـ(، ص1985اؼبريين"، )دار الثقافة، الدار البيضاء، 

 . 468ص/7ج،ابن خلدكف، اؼبصدر السابق ( 13)
إبػػػػػراىيم حركػػػػػات، اؼبغػػػػػرب عػػػػػرب التػػػػػاريخ ) عػػػػػرض إلحػػػػػداث اؼبغػػػػػرب كتطوراتػػػػػو يف اؼبيػػػػػادين  ( 14)

دينية كاالجتماعية كالعمرانية كالفكرية منذ ما قبل اإلسماـ إىل العصػر اغباضػر (، دار السياسية كال
 . 7ص/2 ج(،ـ1984ىػ/1405ثة )الدار البيضاء  الرشاد اغبدي

 .مل يذكر لو ترصبة فيما اطلعت عليو من كتب الًتاجم كالطبقات( 15)
 . 468ص/7ج، ابن خلدكف، اؼبصدر السابق ( 16)



                                           رحلة احلج وأثرها يف الصالت بني الدولتني املرينية واململوكية     العددالسادس      -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

336 

 

 
، األنيس اؼبطرب بركض القرطػاس يف ـ(1340ق/741أبو اغبسن علي )ت ،ابن أيب زرع  ( 17)

أخبار ملوؾ اؼبغػرب كتػاريخ مدينػة فػاس =ركض القرطػاس، دار اؼبنصػور للطباعػة كالوراقػة ) الربػاط 
 . 387ـ (، ص1972ىػ/1392

ؿبمد بن إبراىيم بن ؿبمد أبو عبدهللا البقورم، بقور بلد باألندلس، ظبع من القاضي  ( 18)
الشريف أيب عبدهللا، ككضع كتابنا ظباه "إكماؿ اإلكماؿ" للقاضي عياض،...، قدـ مصر كأرسل 
معو بعض السماطني باؼبغرب ختمة كبرية خبط منسوب، ليوقفها دبكة أك اؼبدينة، كرجع إىل 

يف  الديباج اؼبذىب ،ـ(1396/ق799ت). ابن فرحوف اؼبالكي ق707مراكش كتوىف هبا سنة 
، ربقيق: ؿبمد األضبر أبو النور، )مكتبة دار الًتاث، القاىرة، 2ذىب، طأعياف علماء اؼب

 .250ص2، جـ(2005
 . 220ص/2ج، اؼبصدر السابقؼبقرم، ا ( 19)
ربفة األحباب دبن ملك مصر من اؼبلوؾ كالنواب، ربقيػق: عبػد اؼبلواين،  فيوسابن الوكيل،  ( 20)

 . 170ـ(، ص1998الرحيم عبد الرضبن عبد الرحيم، )القاىرة، د.ف، 
 . 468ص/7ج، ابن خلدكف، اؼبصدر السابق ( 21)
اؼبسػػػند الصػػػحيح اغبسػػػن يف مػػػػآثر ، ـ(1379ق/781، ؿبمػػػد التلمسػػػػاين )تابػػػن مػػػرزكؽ ( 22)

لتوزيػػػع ) قيػػػق: د.ماريػػػا خيسػػػوس بيغػػػرا ، الشػػػركة الوطنيػػػة للنشػػػر كاكؿباسػػػن موالنػػػا أيب اغبسػػػن، رب
 . 476، صـ (1981ىػ/1401اعبزائر 

السػػػلوؾ ؼبعرفػػػة دكؿ اؼبلػػػوؾ، ، ـ(1461ق/845، تقػػػي الػػػدين أضبػػػد بػػػن علػػػي )تاؼبقريػػػزم ( 23)
 . 9اعبزء الثاين، القسم األكؿ، صـ( ،1971ىػ/1391ربقيق: مصطفى زيادة )القاىرة 

ـ(، تػػاريخ ابػػن الػػوردم، اؼبطبعػػة 1348ق/749ابػػن الػػوردم ، زيػػن الػػدين عمػػر بػػن مظفػػر ) ( 24)
 .362ص/2جـ (، 1969ىػ/1389اغبيدرية ) النجف  

. نقمان عن هبجة الناظر يف مناقػب أىػل عػني القطػر آؿ أمغػار :  173كرقات ، صاؼبنوين،  ( 25)
 نسخة لدل بعض االشراؼ اؼبغاريني دبكناس .

 . 468ص/7ج، ابن خلدكف، اؼبصدر السابق ( 26)
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 .291ص5جعبد الفتاح بن مقلد الغنيمي، اؼبرجع السابق، اجمللد الثالث، ( 27)
اؼبنايل، الشيخ عبد اجمليد، بلوغ اؼبراـ الرحلة إىل بلد هللا اغبراـ، ـبطوط دبكتبة الرباط  ( 28)

 .27-25، كرقة 3398باؼبغرب، ربت رقم 
؛ التػػازم ، تػػاريخ العماقػػات ،  469ص/7ج، ابػػن خلػػدكف، اؼبصػػدر السػػابق ( 29)

 . 71ص
فر من  -أياـ الطاىر بيربم–كاف إيدغدم ىذا ؼبا قبض على يعقوب يف األياـ الظاىرية   ( 30)

صباعة من األكراد إىل برقة، كقدـ على أيب يعقوب هبدية، ففر بو كقدمو حىت صار يف منزلو، 
كجسنت سريتو عندىم، إىل أف بعثو أبو يعقوب باؽبدية ليحج" اؼبقريزم، اؼبصدر السابق، اعبزء 

 .9القسم األكؿ، ص الثاين،
 . 904-903ص/5ج، ابن خلدكف، اؼبصدر السابق ( 31)
 . 468ص/7جاؼبصدر نفسو ،  ( 32)
 . 9اؼبقريزم ، السلوؾ ، اعبزء الثاين ، القسم األكؿ ، ص ( 33)
 . 904ص/5ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 34)
 . 362ص/2ج اؼبصدر السابق،، ابن الوردم  ( 35)
 . 469ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 36)
 . 15اؼبقريزم ، اؼبصدر السابق ، اعبزء الثاين ، القسم األكؿ ، ص ( 37)
 . 469ص/7ج،  ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 38)
 . 470ص/7جاؼبصدر نفسو ،  ( 39)
 .49اؼبقريزم، السلوؾ، اعبزء الثين، القسم األكؿ، ص ( 40)
 .470ص/7ج، السابقبن خلدكف، اؼبصدر ا ( 41)
 . 79ص/2جإبراىيم حركات، اؼبرجع السابق ،  ( 42)
 . 470ص/7ج،  ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 43)
 . 178اؼبنوين ، كرقات ، ص ( 44)
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ـ( ، صػبح األعشػى يف صػناعة 1418ق/821القلقشندم، أبو العباس أضبد بن علػي )ت ( 45)

كمػػا بعػػدىا ؛ حركػػات ،  90ص/8ج(، 1987ىػػػ/1407اإلنشػػا، دار الكتػػب العلميػػة )بػػريكت 
 .79اؼبرجع السابق ، ص

، االستقصا ألخبار دكؿ  ـ(1897ق/1315، أضبد بن خالد السماكم )تالناصرم( 46)
ق: جعفر الناصرم كؿبمد الناصرم، دار الكتاب )الدار البيضاء اؼبغرب األقصى، ربقي

 . 127ص/3جـ(، 1954ىػ/1374،
 كما بعدىا . 90ص/8ج، اؼبصدر السابقالقلقشندم،  ( 47)
 . 27ص/3جالناصرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 48)
 . 552-551ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 49)
 . 35ص اؼبصدر السابق،تدعى ) العنربة ( = ابن األضبر ،  ( 50)
 . 475، ص ابن مرزكؽ، اؼبصدر السابق ( 51)
؛  172ـ (، ص1961ىػػ/1381ابن عبود، تاريخ اؼبغرب، دار الكتاب ) الدار البيضاء   ( 52)

 .292ص/ج5، عبد الفتاح مقلد الغنيمي،اؼبرجع السابق
 .553-552ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 53)
 . 447اعبزء الثاين ، القسم الثاين ، ص السلوؾ ،اؼبقريزم،  ( 54)
 . 104-100ص/8جينظر نص الرسالة كاملة ، القلقشندم ، اؼبصدر السابق ،  ( 55)
 . 553ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 56)
؛ الناصػػػػرم ، اؼبصػػػػدر السػػػػابق ، 448ص/2جالقسػػػػم الثػػػػاين اؼبصػػػػدر السػػػػابق، اؼبقريػػػػزم ،  ( 57)

 . 130ص/3ج
 .184اؼبنوين، كرقات، ص ( 58)
حبػػاث اؼبنػػوين ، ؿبمػػد ، عماقػػات اؼبغػػرب باؼبشػػرؽ أيػػاـ السػػلطاف أيب اغبسػػن اؼبػػريين ، ؾبلػػة اال ( 59)

 .130 -129ـ ( ص1956ىػ/1367تطواف  اؼبغربية ، العدد األكؿ ، )
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؛ ابػػػػن عبػػػػود ، اؼبرجػػػػع السػػػػابق ،  448ص/2ج، القسػػػػم الثػػػػاين اؼبقريػػػػزم، اؼبصػػػػدر السػػػػابق ( 60)

 .173ص
؛ الناصػػرم ، اؼبصػػدر السػػابق ،  448ص/2جاؼبقريػػزم ، اؼبصػػدر السػػابق ،  ( 61)

 . 130ص/3ج
 . 553ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 62)
 .198اؼبنوين، كرقات، ص ( 63)
 . 131اؼبنوين ، عماقات اؼبغرب باؼبشرؽ ، ص ( 64)
 كمابعدىا . 288ص/5جينظر نص الرسالة ، اؼبقرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 65)
؛ الناصػػرم ، اؼبصػػدر السػػابق  553ص/7ج، ابػن خلػػدكف ، اؼبصػػدر السػابق ( 66)

 . 131؛ اؼبنوين ، عماقات اؼبغرب باؼبشرؽ ، ص 147ص/3ج، 
؛ الناصرم ، اؼبصدر السػابق  294ص/5جينظر نص الرسالة ، اؼبقرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 67)

 .147ص/3ج، 
 . 207اؼبنوين، كرقات، ص ( 68)
 . 554ص/7ج، ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ( 69)
 .497ص/2ج، اؼبصدر السابقابن الوردم،  ( 70)
 .اؼبصدر نفسو كالصفحة ( 71)
 . 499ص/5ج، اؼبصدر السابقاؼبقرم،  ( 72)
 . 162ص/3جالناصرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 73)
الكتيبة الكامنػة ، ـ(1374ق/776ت ، الوزير لساف الدين ؿبمد بن عبدهللا )ابن اػبطيب ( 74)

يف مػػن لقينػػا باألنػػدلس مػػن شػػعراء اؼبائػػة الثامنػػة، ربقيػػق: إحسػػاف عبػػاس ، دار الثقافػػة ) بػػريكت  
، أضبػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػػػد ؛ ابػػػػػػػػػػػػػن القاضػػػػػػػػػػػػػي 250ـ (، ص1963ىػػػػػػػػػػػػػػ/1383

، جػػػػذكة االقتبػػػػاس يف ذكػػػػر مػػػػن حػػػػل مػػػػن األعػػػػماـ  مدينػػػػة فػػػػاس، دار ـ(1616ق/1025)ت
، أضبػػػد بابػػػا ، التنبكػػػيت 311ص/2جـ(، 1973ىػػػػ/1393الربػػػاط اؼبنصػػػور للطباعػػػة  كالوراقػػػة )
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، نيػػػػػل االبتهػػػػػاج بتطريػػػػػز الػػػػػديباج، منشػػػػػورات دار الكتػػػػػاب ) طػػػػػرابلس  ـ(1627ق/1036)ت
 . 449ـ (، ص2000ىػ/1421

، التعريف بابن خلدكف كرحلتو ـ(1405ق/808بن ؿبمد ) ابن خلدكف ، عبد الرضبن  ( 75)
تاكيت الطنجي ، دار الكتاب اللبناين ) بريكت ، د.ت (، غربان كشرقان، ربقيق: ؿبمد بن 

 . 1060-1059ص
 . 415ص/7جالقلقشندم ، اؼبصدر السابق ،  ( 76)
 .222؛ اؼبنوين ، كرقات ، ص 1169، التعريف ، ص ابن خلدكف ( 77)
 . 223؛ اؼبنوين ، كرقات ، ص 1169، التعريف ، صابن خلدكف ( 78)
ـ ( تػوىل نيابػة االسػكندرية كاغبجابػة أيػاـ 1409ىػػ/812ت.  ىػو ) قطلوبغػا بػن عبػدهللا ) ( 79)

 . 1170، التعريف ، صؼبؤيد (= ابن خلدكفالظاىر كنيابة االسكندرية أياـ ا
 . 1171-1170اؼبصدر نفسو ، ص ( 80)
 . 107-104ص/8ج،  اؼبصدر السابقالقلقشندم،  ( 81)
 . 440-436ص/7جاؼبصدر نفسو ،  ( 82)
 كمابعدىا . 1219التعريف ، صابن خلدكف،  ( 83)
 . 293ص/5ج، عبد الفتاح بن مقلد الغنيمي، اؼبرجع السابق ( 84)
 .1170، التعريف ، صبن خلدكفا ( 85)
  210ص/6جاؼبقرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 86)
 . 1060، التعريف ، ص ابن خلدكف ( 87)
 . 347ص/6جينظر ترصبتو يف اؼبقرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 88)
 .120ابن مرزكؽ، اؼبصدر السابق، ص ( 89)
 .347ص/6جاؼبقرم ، اؼبصدر السابق ،  ( 90)
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 قائمة املصادر واملراجع:

 :املخطوطةأواًل املصادر 
اؼبنايل، الشيخ عبد اجمليد، بلوغ اؼبراـ الرحلة إىل بلد هللا اغبراـ، ـبطوط دبكتبة الرباط  -1

 .3398باؼبغرب، ربت رقم 
عني القطر آؿ أمغار، نسخة ـبطوطة لدل بعض  هبجة الناظر يف مناقب أىل -2

 االشراؼ اؼبغاريني دبكناس .
 :املطبوعة ثانًيا املصادر

ـ (، ركضة النسرين يف دكلة 1404ىػ/807ابن األضبر ، إظباعيل بن يوسف ) ت   -1
بين مرين، ربقيق عبد الوىاب بن منصور ، اؼبطبعة اؼبلكية )الرباط  

 ـ( .1991ىػ/1411
ـ (، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، 1627ىػ/1036التنبكيت ، أضبد بابا ) ت   -2

 ـ (.2000ىػ/1421منشورات دار الكتاب ) طرابلس  
ـ (، الكتيبة 1374ىػ/776ابن اػبطيب ، الوزير لساف الدين ؿبمد بن عبد هللا )ت  -3

عباس ، دار  الكامنة يف من لقينا باألندلس من شعراء اؼبائة الثامنة، ربقيق: إحساف
 ـ (.1963ىػ/1383الثقافة ) بريكت  

ـ (، التعريف بابن خلدكف 1405ىػ/808ابن خلدكف ، عبد الرضبن بن ؿبمد ) ت  -4
كرحلتو غربان كشرقان، ربقيق: ؿبمد بن تاكيت الطنجي ، دار الكتاب اللبناين ) بريكت ، 

 د.ت (.
بر كمن عاصرىم من ذكم العرب كديواف اؼببتدأ كاػبرب يف أياـ العرب كالعجم كالرب   -5

كاعبزء السابع،  ـ(.1968ىػ/1388السلطاف االكرب،دار الكتاب اللبناين)بريكت 
 مطبعة إخواف معتوؽ، بريكت، د.ت(.
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ـ (، األنيس اؼبطرب بركض 1326ىػ/727ابن أيب زرع ، علي بن ؿبمد الفاسي )ت -6
ر اؼبنصور دا القرطاس يف أخبار ملوؾ اؼبغرب كتاريخ مدينة فاس =ركض القرطاس،

 ـ (.1972ىػ/1392الرباط للطباعة كالوراقة )
ـ(، الديباج اؼبذىب يف أعياف علماء اؼبذىب، 1396ق/799ابن فرحوف اؼبالكي )ت -7

 ـ(،2005، ربقيق: ؿبمد األضبر أبو النور، )مكتبة دار الًتاث، القاىرة، 2ط
االقتباس ـ (، جذكة 1616ىػ/1025ابن القاضي ، أضبد بن ؿبمد بن ؿبمد ) ت -8

يف ذكر من حل من األعماـ  مدينة فاس، دار اؼبنصور للطباعة  كالوراقة )الرباط 
 ـ (.1973ىػ/1393

ـ (، صبح األعشى يف 1418ىػ/821القلقشندم ، أبو العباس أضبد بن علي )ت -9
 (.1987ىػ/1407صناعة اإلنشا، دار الكتب العلمية )بريكت 

ـ (، اؼبسند الصحيح اغبسن يف 1379ىػ/781ابن مرزكؽ ، ؿبمد التلمساين ) ت -10
مآثر كؿباسن موالنا أيب اغبسن، ربقيق: د.ماريا خيسوس بيغرا ، الشركة الوطنية للنشر 

 ـ (.1981ىػ/1401كالتوزيع ) اعبزائر 
نفح الطيب من ، ـ(1631ىػ/1041اؼبػقػرم ، أضبد بن ؿبمد اؼبقرم التلمساين )ت -11

ن بن اػبطيب، ربقيق:يوسف الشيخ غصن األندلس الرطيب كذكر كزيرىا لساف الدي
 .(ـ1998ىػ/1419اعة كالنشر )بريكت ، دار الفكر للطبعيؿبمد البقا

ـ (، كتاب السلوؾ ؼبعرفة 1461ىػ/845اؼبقريػزم ، تقي الدين أضبد بن علي )ت  -12
 ـ(.1971ىػ/1391دكؿ اؼبلوؾ، ربقيق: مصطفى زيادة )القاىرة 

ـ (، االستقصا ألخبار دكؿ 1897/ىػ1315الناصرم ، أضبد بن خالد السماكم )ت -13
اؼبغرب األقصى، ربقيق: جعفر الناصرم كؿبمد الناصرم، دار الكتاب )الدار البيضاء 

 ـ(.1954ىػ/1374،
ـ (، تاريخ ابن الوردم، 1348ىػ/749ابن الوردم ، زين الدين عمر بن مظفر )ت -14

 ـ (.1969ىػ/1389اؼبطبعة اغبيدرية ) النجف  
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 ـ(،1991اإلسمامي، بريكت، 
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