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املؤلف كلمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

يف بالتفقه تفاضلهم وجعل تفضيًال، خلق ممن كثري عىل اإلنسان فضل الذي هلل الحمد
والسالم والصالة تبديًال. لسنته تجد ولن الكائنات، أرسار والغوصعىل الرشيعة، حقائق
ارتقوا الذين وصحبه آله عن الرضا ثم بالحكمة، ربه سبيل إىل الداعي محمد سيدنا عىل

أمة. خري فكانوا السعادة أوج إىل البسيطة هذه بسكان
القيام الشمالية» إفريقية جاليات تعاون «جمعية إدارة مجلس قرر فقد بعُد، أما
عيلَّ املقرتح املحارضة موضوع يكون أن عىل االختيار ووقع اجتماعية، علمية بمحارضات
الرحمن عبد زيد أبي الفيلسوف «حياة ١٣٤٣ سنة صفر ٥ الجمعة يوم مساء إلقاؤها
نشأته بمبدأ املحارضة أفتتح أن فرأيت االجتماعية». فلسفته من ونموذًجا خلدون بن
فلسفته من جملة أسوق ثم الطبيعي، ترتيبها مراعيًا حياته أطوار من املهم يف وأتنقل
القارة يف لها رضب ثم األجنبي، ودرسها أحقابًا، كتبنا خزائن يف صحائفها ُطِويَْت التي

السبيل. قصد هللا وعىل بصحتها، تشهد أمثلة األوروبية





مقدمة

الكرام! السادة أيها
إخوانهم مع يسريوا حتى الشمالية إفريقية بجاليات لتنهض الجمعية هذه تأسست
من شأن كل يف معارفهم، يف آدابهم، يف أفكارهم، يف يسايرونهم لجنب؛ جنبًا املرصيني
ناهضني. قوم بني تعيش جالية كل عىل يجب وكذلك الراقية. االجتماعية حياتهم شئون
واحتماًال حريًة أوطانها من أوسع هي بيئة يف تعيش جالية كل عىل يجب وكذلك

اإلصالحية. للمرشوعات
ومن شتى، طرق والسعادة الرشف حلبة يف واملسابقة الخري يف املنافسة إىل وللدعوة
أملعيتهم بصفاء أدركوا رجال سرَي فيها تتمثل محارضات إلقاء أثًرا: وأبلغها مأخذًا أقربها
بذكرى محارضاتنا نفتتح أن لنا بدا وقد فائقة. وسمعة راسخة، مكانة هممهم وكرب

خلدون. بن الرحمن عبد زيد أبي االجتماعي الفيلسوف





ابنخلدون حياة

خلدون ابن نسب (1)

جابر بن محمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد الدين ويلُّ هو
إىل النسب هذا ويتصل الحرضمي،1 خلدون بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن محمد بن
له. ودعا عليه وأجلسه رداءه له فبسط ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وفد الذي الصحابي حجر بن وائل
هؤالء غري خلدون إىل نسبي من أذكر ال وقال: النسق، هذا عىل نَسبه خلدون ابن ذكر

العرشة.

األندلس إىل سلفه دخول (2)

إشبيلية، ونزل حرضموت أهل قومه من رهط يف املرشق من قِدم املذكور خلدون كان
األندلس: مرثية صاحب فيها يقول التي حمص وهي

وم��آلُن ف��يَّ��اٌض ال��َع��ذُْب ون��ه��ُره��ا نُ��َزٍه م��ن ت��ح��وي��ه وم��ا ح��م��ٌص وأي��ن

الحسن جده رحل ثم ورياسة. زعامة فيها لهم وكانت إشبيلية، يف خلدون آل ع تفرَّ
إىل متوجًها مطيته زمام أرخى ثم سبتة، فنزل البالد تلك يف ريحها خفقت فتنة عقب
األمري فلقيه زكرياء، األمري صاحبها وبني أسالفه بعض بني كانت لصلة «عنابة»؛ مدينة

«ص١٦٩ االبتهاج نيل وصاحب «مخطوط»، السندسية الحلل صاحب عليه نص كما أوله بفتح خلدون 1

.«٧–٣٨٠» به املرتجم تاريخ يف جاء كما بخلدون وعرف خالد اسمه وأصل املذهب». الديباج هامش
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الدولة، خدمة يف َسننه عىل محمد ابنه وجرى دولته، رجال سلك يف وأدخله باحتفاء،
األدنى الجد هو الذي — محمد ابنه أمر وانتهى وإقبال. وجاهة من والده ناله ما وأدرك
وكان الدولة، هيئة يف واالنتظام «تونس» بمدينة السكنى إىل — خلدون ابن للفيلسوف
— محمًدا ابنه ولكن عليها، يستعمله تونس مدينة من خرج إذا يحيى أبو السلطان
وأثر الدولة، وخدمة السياسة مسلك عن عدل — حياته عن املتحدَّث الفيلسوف والد وهو
بالتقدُّم له ومشهوًدا العلماء، زمرة يف معدوًدا فأصبح األدباء، ومجالسة العلم مدارسة

األدب. فن يف

تونس يف خلدون ابن نشأة (3)

— باهرة أشعًة العلُم فيه بسط ثم خطرة، أطوار يف رجاله تقلَّب الذي — البيت هذا يف
خلدون ابن نشأة فكانت ،٧٣٢ سنة رمضان غرة يف خلدون بن الرحمن عبد زيد أبو ُولَِد
الفطري ذكاءه ساعد ا ممَّ واألدب؛ العلم روح فيها وخفق الرياسة، ذَُرى امتطت أرسة يف

الكبرية. الهمم من بمقربة الزكية نفسه وجعل بشدة، يشتعل أن عىل
نافقة، األدب وسوق زاهية، تونس مدينة يف العلم رياض وكانت خلدون ابن نشأ
بشغف، العلوم ثمار يجتني أقبل ثم والده، عن األدب فن ى وتلقَّ بالقرآن، فاستظهر
السالم، عبد بن محمد القضاة قايض مثل الراسخني: العلماء مجالسة عىل ويرتدَُّد
حتى العرشين سن يستويف يكد ولم اآلبيل. والعالمة الحرضمي، محمد أبي والرئيس
عن العالمة كتابة إىل وقتئٍذ املستبد تافراكني بن محمد أبو واستدعاه عبقريته، تجلت
البسملة بني ما الغليظ بالقلم تكتب هلل» والشكر هلل «الحمد وهي: إسحاق أبي السلطان
السياسية. حياته يف خلدون ابن دخول مبدأ وهذا مرسوم، أو مخاطبة من بعدها وما

االرتحال عىل عزمه (4)

نفسه يف أثارها لوحشة إفريقية؛ من الرحلة عىل ضمريه يطوي وهو العمل هذا توىل
دانية. آدابها وقطوف دافقة، علومها أنهاُر كانت مجالَس وانطواء شيوخه، معظم ذهاب
الفطرة مبادئ من مبدأ شبابه رشخ يف وهو خلدون البن تعرف أن هاهنا من ويمكنك
فيه ما وإيثار الدولة، لدى الوجيه باملقام االستخفاف وهو الشامخة؛ والهمة السليمة،

والنعيم. الراحة ومواطن األبهة مظاهر عىل روحية ولذة نفيس كمال
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بجاية إىل رحلته (5)

أمنيته، من الفرصة أمكنته حتى بعيد غري أمًدا العالمة رسم تقليده بعد خلدون ابن لبث
صاحبها لدى مكرًما ضيًفا فيها ونزل بسكرة إىل ثم قفصة إىل ٧٥٣ سنة تونس وغادر

مزني. بن يوسف
الطريق عىل فلقيه بتلمسان، يومئٍذ وهو عنان أبا السلطان قاصًدا منها خرج ثم
عىل وحمله عنان، أبي قصد عن فرصفه تلمسان، من آيبًا بجاية صاحب عمرو أبي ابن

دولته. أياُم خلدون ابن بمثل وتزدهي بصحبته، ليغتبط بجاية؛ إىل معه املسري

فاس سلطان عند خلدون ابن (6)

يف ذكره وعبق صيته، طار حتى برهة بجاية صاحب كنف يف يقيض خلدون ابن يكد لم
جلة من يؤلف فاس إىل عوده بعد السلطان هذا جعل وقد عنان، أبي السلطان حرضة
العلمي، مجلسه نظام به فأكمل ٧٥٥ سنة بجاية من فاستدعاه حافًال، مجلًسا العلماء
مني؛ كره عىل العمل هذا «فتحملت خلدون: ابن قال يديه. بني والتوقيع للكتابة واختاره

لسلفي.» مثله أعهد لم كنت إذ

السلطان يُغضب ما عىل باملؤامرة اتهامه (7)

يلفح الحسِد َحرُّ فأخذ عليٍّا، مكانًا دولته يف وارتقى عنان أبي لدى خلدون ابن حظي
حتى السعاية، رشك له وينصبون املكايد، له يبيِّتون فأخذوا منافسيه، بعض قلوب
بالدخول رموه إذ السياسة؛ باب من عليه السلطان قلب إفساد إىل يدخلوا أن استطاعوا
يد تبنيه مما يشء نقض عىل االئتمار ولتهمة بجاية. صاحب محمد األمري مع مؤامرة يف
وسلبت الحشا وقلقلت العظَم أوهت امَلَقاِتَل تصِب لم إذا تخسأ، تكاد ال سهام الدولة
محكمة اجتهاد إىل يوكل ا ممَّ قضاياها تكن لم حيث وباألحرى الهادئة، نومتها األجفان
هو الذي الخصمني أحد عقوبتها بتقدير ويستبد بالغها بسماع ينفرد وإنما عادلة،

األعىل. الرئيس
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السجن يف خلدون ابن (8)

يف هما وزجَّ محمد واألمري خلدون ابن عىل فقبض عنان أبي فكر عىل التهمة تلك انطلت
أن بها وأيقن السياسة، بالء من خلدون ابن لقيه ما أول النكبة هذه وكانت السجن.
املساء، عليه يأتي قد صباًحا للرجل تبنيه عزٍّا وأن إدباًرا، ينقلب ما رسعان الدولة إقبال

الهوان. من األسفل الدرك هو فإذا
الحبس شدة يقايس خلدون ابن وترك محمد، األمري سبيل أطلق السلطان إن ثم
واملديح الشعر وسيلة إىل مرضاته وجلب استعطافه يف التجأ حتى املحنة، مرارة ع ويتجرَّ

طالعها: يف يقول التي بالقصيدة وخاطبه

أغ��ال��ُب ل��ل��زم��ان ص��روف وأيَّ أع��اتُ��ب ل��ل��ي��ال��ي ح��ال أيِّ ع��ل��ى

الحجج تذهب الذي باألثر وتأتي املطلق الحاكم لدى الشعر شفاعة تنجح وقد
بتلمسان وقتئٍذ وكان — للقصيدة هش أن إال عنان أبي من كان وما عبثًا. دونه الساطعة
إيابه بعد يلبث لم ولكنه فاس. بحارضة حلوله عند خلدون ابن عن باإلفراج ووعد —
خلدون. البن بوعده يفي أن قبل أجله ولقي الوجع فطرقه لياٍل خمس إال الحارضة إىل

املظالم الرسوخطة كتابة وواليته السجن من خروجه (9)

من خلدون ابن رساح إطالق إىل عمر بن الحسن الوزير بادر السلطان مهلك وبعد
الدولة. أعمال من يتقلده كان ما إليه وأعاد ضافيًا، بُرًدا اإلكرام من عليه وخلع االعتقال،
رسه، كتابة عىل خلدون ابن استعمل امللك زمام سالم أبو السلطان استلم وعندما
يف به وأخذ التسجيع طريقة عن باإلنشاء فعدل مخاطباته، إنشاء يف األمر إليه وألقى
— ل الرتسُّ صناعة يجيد من العهد لذلك الدولة ُكتَّاب يف يكن ولم — ل الرتسُّ طريق
والتحرير. البيان حلبة يف السبق قصب وإحرازه تفوُّقه أسباب من املزية هذه فكانت

التي — مرزوق ابن سعاية تزحزحه ولم راضية، سالم أبي لدى مكانته تزل ولم
لم بل املخاطبات، وإنشاء الرس كتابة من يتواله كان ا عمَّ — الدولة رجال أكثر تناولت
هللا عبد بن عمر الوزير ثار حتى الدولة، عهد آخر املظالم خطَة تقليده سبيل يف تقف

أعناقهم. من بيعته الناُس ونبذ السلطان عىل
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هللا عبد بن عمر الوزير دولة يف خلدون ابن (10)

قبل خلدون ابن وبني بينه وكانت هللا عبد بن عمر الوزير قبضة يف الحكم زمام وقع
جرايته. يف وزاد العمل من يتواله كان ما عىل فأقره وصحبة، مودٌَّة الدولة أمر توليه
ويف األعمال، من يتوىل ا ممَّ أسمى غاية إىل الشباب بطغيان يطمح خلدون ابن وكان
أخلَّ الوزير أن له الح وملا ببغيته. إسعافه يف ترتيث ال املقتدر صديقه عناية أن أمله
إدالًال وهجرها؛ السلطان دار عن انقطع أن إىل تقصريه من االستياء أخذه الصحبة بعهد
األصدقاء عتب أساليب من أن هللا عبد بن عمر أنىس الوزارة منصب ولكن املودة، بسابق
عن ال زيارتهم عن القدم ورصف جفاء، غري من هجَرهم عنه أغمضوا بحق وتذكريهم
السلطان مقر عن خلدون ابن تقاعد أن يفهمه أن إال الوزارة منصُب يشأ ولم ملل.
وخضوع، إكبار من العليا الرياسة مقام يستحق بما وفائه وقلة تعاظمه إليها جرَّه زلٌة
مقام من سلطانًا وأقوى مكانًا أرفَع ويجعله الصداقة مقام الوزير يرعى أن من فبدًال

والتقاطع. الجفاء بهجر واإلدالل العتاب هجر وقابل السلطة، نخوة أخذته الرياسة،
إىل العود يف استأذنه عنه اإلعراض عىل واإلرصار التنكُّر منه خلدون ابن رأى وملا
وخاطبه الفطر عيد يوم عليه دخل حتى منعه، يف وشدد ذلك، له يُِجْز فلم إفريقية،

طالعها: يف يقول بقصيدة

م��ن��ي��ُل ف��ي��ه أن��ت ل��ع��ي��د وب��ش��رى ق��ب��وُل الع��داه ل��ع��ي��د ه��ن��ي��ئً��ا

سبيله يتخذ ال أن رشط عىل السفر، يف له وأذن إبائه، من عقدة القصيدة هذه فحلت
دولته. أزر به ويشتد حمو أبي بصاحبها يتصل أن كراهة تلمسان؛ إىل

األندلس إىل خلدون ابن رحلة (11)

األحمر ابن السلطان عىل وافًدا األندلس شطر وجهه ووىل الرشط، هذا خلدون ابن احتمل
يهنئه رسالة الخطيب بن الدين لسان وزيرها من وافته منها بمقربة بات وملا بغرناطة.
عىل — أبياتًا الرسالة صدر يف ووضع ِللُقياه، ابتهاجه شدة عن بها ويعرب بالقدوم، فيها

وهي: — والنثر الشعر صناعتي يجيد من سنَّة
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ال��م��ح��ل ال��ب��ل��د ف��ي ال��غ��ي��ث ح��ل��ول ح��ل��ل��َت وال��س��ه��ل وال��رح��ب ال��م��ي��م��ون ال��ط��ائ��ر ع��ل��ى
وال��ك��ه��ل ال��م��ع��ص��ب وال��ط��ف��ل ال��ش��ي��خ م��ن ل��وج��ه��ه ال��وج��وه ت��ع��ن��و ب��م��ن ي��م��ي��نً��ا
واأله��ل ب��ال��ش��ب��ي��ب��ة اغ��ت��ب��اط��ي ��ي ت��ن��سِّ غ��ب��ط��ٌة ل��ل��ق��ي��اك ع��ن��دي ن��ش��أت ل��ق��د

اإلسبان ملك إىل سفريًا إرساله (12)

بينه للسفارة وندبه واإلنعام، االحتفاء منزلة األحمر ابن السلطان من خلدون ابن نزل
اإلقامة إىل دعاه حتى ومقدرته، بكماله وأُعجب قيمته امللك فعرف اإلسبان، ملك وبني
ابن فرفض أمالك، من لسلفه كان ما عليه يرد بأن له ملتزًما «إشبيلية»، ُملكه بدار معه
التي أمته بني املقام عىل فيؤثره حبٍّا املال يشغفه ممن يكن ولم الدعوة، هذه خلدون

سمعتها. بانحطاط شأنه وينحط برشفها يرشف

له األندلس وزير تنكر (13)

معاديه، بعض نفوس يف الحسد فجاش ضافية، رعاية األحمر ابن لدى خلدون ابن حاز
اغَربَّ حتى خلدون؛ ابن وبني بينه الصداقة ركن يزلزل ما الخطيب البن وَن يُِرسُّ وطفقوا
ولم قاتًما، عينه يف البالد وجه فجعل خلدون، ابن به أحسَّ انقباض عليه وبدا صدره،
عىل يعتزم أن إال — الدولة مقاليد عىل القابض وهو — الخطيب ابن تنكر بعد يسعه
عليه، للقدوم يستدعيه بجاية صاحب هللا عبد أبي من كتب وافته أن واتفق الرحلة،
ما عىل يطلعه أن دون إفريقية إىل االنرصاف يف السلطان الستئذان ذريعة فاتخذها
للحنني أن ادَّكر ثم بفراقه، ضنٍّا األمر مبدأ يف فامتعض الخطيب، ابن وبني بينه كان
ابن إمالء من مرسوًما تشييعه يف وأصدر بالظعن له فأذن يغاَلب، ال حكًما الوطن إىل
قواد ويويص العلم، يف والتحقيق السرية واستقامة القدر برفعة فيه له يشهد الخطيب،

حال. كل يف وإسعافه برعايته وأعوانها الدولة
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بجاية إىل الثاني سفرة (14)

السلطان فأركب مشهودة، حفلة مقدمه يوم له وأقيمت ،٧٦٦ سنة بجاية إىل سافر
يمسحون وانهالوا لقائه، إىل متعطشة بنفوس البلد أهل إليه وهرع الستقباله، خاصته
ال وهما األمة، وانعطاف الدولة إقبال االحتفال هذا يف له فاجتمع يده. ويلثمون أعطافه
عىل تقبل قد الدولة كانت وإذا رشيدة، الدولة تكون حيث إال بانتظام لشخص يجتمعان
بإخالصه. وتثق عظمته تقدر من عىل إال وإجاللها عطفها تخلع ال األمة فإن عظيم، غري

بجاية لسلطان الحجابة واليته (15)

بإدارة االستقالل املغرب: دول لدى وهي الحجابة، منصب قدومه من خال ليوم تقلد
زمام استلم أنه بيد دولته. أهل وبني السلطان بني بالوساطة واالنفراد امللك، شئون
صاحب العباس أبي عمه وابن هللا عبد أبي السلطان بني نشأت أن بعد السياسة
قتل عاقبتها كانت أن إىل ج تتأجَّ برحت وما إطفائها، دون التدابري نفدت فتنة قسنطينة

بجاية. عىل العباس أبي واستيالء هللا، عبد أبي
وإنعاًما، احتفاءً منه ولقي العباس أبي إىل الطاعة يد باسًطا خلدون ابن خرج
يف استأذنه أن ينشب فلم السلطان حول تدب به السعاية عقارب انكفأت ما ورسعان
بينه كانت لصحبة بسكرة عىل عرج حتى وارتحل تمنٍُّع بعد طلبه فأجاب االنرصاف،

مزني. بن يوسف بن أحمد أمريها وبني

العلم إىل انرصافه (16)

حبائل ونصبهم الرياسة مقاعد يف له املنافسني مشاكسة من ويقاسيه به يُمتحن كان وما
بأسباب التعلق عن قلبه رصف واإلقبال الرعاية بعد له السلطان تنكُّر ثم به، السعاية
السفر عن قعد هذا أجل ومن ودراستها. العلوم تحقيق يف همته يفرغ وجعله السياسة،
إليه ه ووجَّ العالمة، وكتابة الحجابة ليقلده استدعاه حني تلمسان صاحب حمو أبي إىل

مكانه. الوظيفة هذه بعمل ليقوم يحيى؛ أخاه
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الخطيب ابن الوزير وبني بينه املراسلة (17)

ويتلهف النوى مضض فيها يشكو برسائَل غرناظة من الخطيب ابن الوزير إليه بعث
ودها عنفوان إىل وتعود الوشاية بحزازات تتصدَّع قلَّما األصدقاء وقلوب اللقاء. عهد عىل
خلقه مزاج يف املنسجم واألدب الخطيب، ابن ذوق عىل الدافقة الرقة ولكن الصميم،
صداقة تأكيد إىل به ونهضا يفقهون، ال قوم إليه به سعى ما بأثر ذهبا الرصني،
نظام لرقي والعمل التفكري طرق يف ويضاهيه وأدبًا، علًما يدانيه رجل وبني بينه انتظمت

االجتماع.
املراسلة هذه فإن اللقاء، ساعات املحاورة يف الرجلني ملنهج مثاًال الرسائل كانت وإذا
علم مضمار تكن لم الخطريين الوزيرين هذين بني تعقد كانت التي املجالس أن تنبئك
أتى فقد والخارجية، الداخلية السياسية الشئون يف بالنظر ممتعة كانت بل فقط، وأدب
فيها وألمَّ بغرناطة، الدولة أحوال من تفاصيَل عىل الرسائل هذه بعض يف الخطيب ابن
عن الجواب يف تعرَّض خلدون ابن تجد وكذلك إشبيلية. يف اإلسبان دولة عن بأنباء
تونس دول شئون عن الحديث من قسًطا فيها فنسق شتى، دول لحوادث الكتب تلك
السبيل هذا يف أخذوا اإلسالم علماء أن ولو ومرص. والحجاز األقىص واملغرب والجزائر
سياستها ومجاري الدول تصاريف عىل االطَِّالع إىل عنايتهم من جانبًا ومدوا كانوا، أينما
املبني. البالء هذا يف اإلسالمية الشعوب وقوع تبعة من وبرءوا السؤدد، منتهى لبلغوا

بسكرة يف وهو السياسية مساعيه (18)

التدخل من ذلك مع يده ينكث ولم العلم، دراسة عىل مقبًال بسكرة يف خلدون ابن أقام
ورجله بخيله يجلب نهض حني تلمسان صاحب حمو أبا يشايع فكان الدولة، شئون يف
صاحب إسحاق أبي السلطان وبني بينه الصلة عرى توثيق إىل وسيلة فكان بجاية، عىل
الذواودة، قبيل من بطائفة إليه سار حتى منارصته عىل القبائل بعض وحمل تونس،
عبد السلطان أن حمو أبا بلغ إذ تلمسان؛ إىل راجًعا معه قفل ثم البطحاء، يف به والتقى
استيالئه ساعة اقرتبت وملا تلمسان، عىل للوثوب يتحفز األقىص املغرب صاحب العزيز
االرتحال عىل خلدون ابن اعتزم الصحراء إىل عنها االنجالء أهبة يف حمو أبو وأخذ عليها
سفره نبأ فاتصل غرناطة صاحب األحمر ابن إىل رسالة حمو أبو له وحمَّ األندلس، إىل
رسية إليه فأنفذ األحمر ابن إىل وديعة يحمل أنه إليه ونمي العزيز، عبد بالسلطان
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فلقيه السلطان إىل به وانقلبت التهمة، هذه يحقق ما عنده تلَق فلم سبيله اعرتضت
الشيخ رباط إىل فانرصف سبيله أطلق الغد ويف اعتقال، يف ليلته فقىض تلمسان حوايل
طالبه. يدي بني الشائقة درره ونثر للعلم التفرغ قصد عىل بجواره ونزل مدين، أبي

فاس إىل استدعاؤه (19)

إليه وأوعز العزيز، عبد السلطان استدعاه حتى خالصة علمية بحياة متمتًعا يزل ولم
السبيل هذا يف يعمل فانبعث ومنارصته، طاعته عىل ليجمعهم رياح بالد إىل الخروج يف
إىل يسعى وكان املنشودة، الغاية وبلغ املأرب قىض أن إىل ناجحة ودعاية نافذة بكلمة
مزني بن يوسف بن أحمد أمريها جوار يف ببسكرة مقيم وهو السياسية املهمة هذه
سموم ينفثون حساده أخذ أن إال خلدون ابن راع وما رياح، زمام صاحب هو الذي
منه بالشكوى س تنفَّ حتى صدره وأوغروا غريته فهاجوا مزني بن أحمد أذن يف الوشاية
إىل الشكوى هذه الشورى صاحب ورفع عريف بن وترمار السلطان شورى صاحب إىل
بأهله فخرج فاس، حارضة إىل خلدون ابن استدعى أن إال نظره من كان فما السلطان،
كفالة يف السعيد بكر أبي الصبي ابنه وتولية السلطان نعي الطريق يف ولقيه وولده.
عليه َفأََدرَّ صحبة سابق الوزير مع له وكان فاس، فدخل غازي، بن بكر أبي الوزير
إىل همته صارًفا التدريس عىل عاكًفا وظل يحتسب، ما فوق وكرامته بره معرصات من
غازي بن بكر أبي الوزير عىل سالم أبي بن أحمد السلطان ظهر أن إىل العلمية الوجهة
عثمان بن محمد وزيره قام حتى الحال به يستقر ولم يده، من األمر مقاليد واجتذب
بأوَّل الوزير هذا وما عليه. بالقبض ويغريه خلدون ابن جانب من الريبة عليه يُدخل
كابن الرجال ألعاظم أن عليه عمي حتى غرور يف به وتطوحت الرياسة به ازدهت من
له، عرصه أهل مجاملة من كبرية وال صغرية تغادر ال وصحائَف باقيًا، تاريًخا خلدون

أحصتها. إال إساءتهم أو

٧٧٦ األندلسسنة إىل عودته (20)

الرحمن عبد األمري خالصه إىل نهض ما ورسعان سالم، أبي ابن السلطان عليه قبض
بوالية يستقل أن عىل معه واتفق غازي، أبي الوزير حرب يف السلطان شارك الذي
طوية وسوء السلطان تَنَكُِّر من رأى أن بعد املقام به يطمنئ ولم وأعمالها، مراكش
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للعلم ليتفرغ األندلس؛ إىل باالنرصاف له السلطان إذن إىل الوسيلة فابتغى رأى، ما وزيره
ولم واإلنعام، الكرامة سابغ األوىل رحلته يف أواله الذي األحمر ابن دولة ظل يف ومدارسته

دولته. ورجال وزيره من رغم وعىل تسويف بعد إال بالجواز يظفر
وإنزاله اإلكرام، يد بسط من عادته عىل السلطان فجرى ٧٧٦ سنة األندلس دخل
وأبلغ فاس حارضة من مايس بن مسعود غرناطة عىل وفد أن إىل والرعاية االحتفاء منزلة
خالص يف وجاهه مساعيه يبذل كان خلدون ابن أن دولتها رجال من بإغراء السلطان
وأجاله وحشة، به وأنسه جفاء، عليه السلطان عطف فانقلب الخطيب،2 بن الدين لسان

األقىص. املغرب بالد من العدوة إىل
املرة يف فتجده األندلس؛ من عودتيه بني تقارن أنك الواقعة هذه يف العربة وموضع
ثم لفراقه، يأسف بقلب ويودعه املجاملة يد له يبسط والسلطان غرناطَة من قفل األوىل
االحتفاء. مظاهر من يتصور ما بأجمل الستقباله متأهبة والدولة بجاية نحو متوجه هو
خرج أنسه، بساط عنه ويطوي إقامته يكره والسلطان عنها انرصف املرة هذه يف وتراه
دولة وتلك أرضها، من تنفيه األندلس دولة هذه التسيار؛ عصا يلقي أين يدري ال وهو
حمو أبو وهذا واألذى، الكيد بسهام ورائه من وترمي الحنق بعني تلحظه األقىص املغرب
وجوه يفرصف وسعيه العزيز عبد للسلطان مشايعته عليه ينقم يزل لم تلمسان صاحب
أن يفوتها ال َرِويٍَّة عىل كان حمو أبا أن بيد الصحراء. يف طريًدا كان يوم عنه العرب
الحسنات حساب يف توضع إنما واألناة بالرفق خلدون كابن خطري رجل معاملة يف األخذ
وقد فجاءها تلمسان بدخول له فسمح دولته، شأن بها ويرتقي التاريخ بها ينوه التي

قبض السياسة بمذاهب والخربة واألدب العلم يف ر التبحُّ من له ما بفضل الخطيب بن الدين لسان كان 2

وانسابوا وحاشيته، السلطان بطانة به فشجيت شئونها يف ف بالترصُّ وانفرد األحمر، ابن دولة زمام عىل
من للتخلص فاحتال القبول مأخذ السلطان من أخذت بأنها أحس حتى حدب كل من به السعاية إىل
الوزير حماية يف ثم رعايته ظل يف وبقي األقىص، املغرب صاحب العزيز عبد السلطان إىل والتجأ األندلس
قصصناه حسبما — فاس حارضة عىل سالم أبي بن أحمد استوىل وملا بعده. من غازي بن بكر أبي
داود بن سليمان قام األحمر، ابن السلطان من ومواالة بمساعدة عليها استيالؤه وكان — املحارضة يف
كتاب يف كلمات له وقعت أنه بدعوى قتله عىل وائتمروا السجن فأودعوه عليه بالقبض السلطان يغري
ا خنقٍّ وقتلوه ليًال عليه فهجموا بقتله األوغاد بعض إىل داود بن سليمان أوعز ثم بزندقته. تنطق املحبة

محبسه. يف
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وقته يشغل ولم للقراءة، تجرد أن إال كان فما الهون، عذاب السياسة رصوف من ذاق
ودراسته. العلم يف املذاكرة بسوى

كل بذله إىل داعية أشدَّ له اضطهادها أو النابغة عن الدولِة انحراُف يكون وقد
أو التأليف صناعة يف الحذق أو معارفه دائرة توسيع يف واألملعية الجد من يملك ما
يكشفه إنما قيمته من بخسها أو مكانه عن تغابيها يثريه قد الذي الكدر فإن االستنباط،
من سؤدًدا وأبقى لذة أصفى هي التي العلوم حقائق باستطالع وتمتعها النفس ارتياح

األمراء. مجالس من والقرب الحظوة نيل

ومقدمته تاريخه خلدون ابن تصنيف (21)

الذواودة؛ إىل سفريًا يبعثه أن حمو ألبي بدا حتى العلِم ِلبَثِّ منقطًعا خلدون ابن برح ما
يف يرس وهو وخرج الظاهر، يف طلبه فلبى والئه. عىل ويجمعهم طاعته إىل لرياوضهم
غري يف أوقاته من يشء بذل عليه يعز أصبح أنه بعلة السبيل لهذا يعمل ال أن نفسه
األمراء، أهواء مع به تلتوي قد التي السياسة يف التدخل سئم ولعله العلمية. الوجهة

عليه. يغريها كان ملن القبيلة استنجاد يف يسعى أن عىل وتحمله
أوالد إىل عنانه وثنى جانبًا الذواودة ناحية عن وجهه وىلَّ البطحاء إىل وصل وملا
تجيش ال وبيئة هادئ، جو يف سنني أربع بينهم وأقام سالمة، أوالد بقلعة فأنزلوه عريف،
كانت التي — السنني هذه ويف ناقًعا. ا سمٍّ الوشاية فيها تنفث وال الحسد، مراجُل فيها
ولذلك الفائق، تاريخه تأليف يف رشع — الضمري وارتياح الفكر وصفاء السكينة مهبط

البديع. وتحقيقها الحكيم، نسجها عىل مقدمته أتم الحني

وطنه إىل عودته (22)

والشئون العلمية املقاصد يف والتفقه االستنتاج ثدي فكره وألقم شاغل، كل من يده سلَّ
يف ل التوغُّ زيادة إىل نفسه فتاقت غباره، يشق ال شأًوا مجالها يف بلغ حتى العمرانية
تونس صاحب فراسل الحوارض، يف إال األيدي تنالها ال كتب من واالستفادة العلم أرسار
جياد ومجرى شبابه ذيل ومسحب رأسه مسقط هي التي تونس إىل بالعودة العباس أبا
فانربى عليه، ويحثه بالقدوم له يأذن السلطان جواب عليه طلع أن تريَّث فما أنسه،
ومظاهر عزه، بسابغات املغتبط منزلة وأنزله عنايته، ظل إىل أوى حتى الفيايف يطوي

كرامته.
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أن — وطنه يف العز رداء وسحب قومه، بني رحله حط ُمذْ — خلدون ابن ظن
تقريب فإذا ساحته، تغىش أن تُهاب أصبحت الحوادث وأن املصافاة، بيد صافحه الزمان
والحسد، الغرية نار الناس من فريق قلوب يف يرضم جليًسا واستخالصه له السلطان
يوغر بما السلطان أذن يف ويهمسون الوشاية، حبائل له ينصبون باتوا أن يتمالكوا فلم
مديح يف الشعر صوغ عن تخليه به الكيد أسباب يف به تعلقوا ومما عليه. صدره
واألندلس؛ املغرب سالطني بمديح عني كما بمديحه يُْعَن لم أنه لديه وزعموا السلطان،

لنعمته. وكفرانًا بمقامه، استخفاًقا
أو الشباب نزق به يهفو قد األديب العالم فإن السبيل؛ سواء عن هؤالء ضل وقد
عليه وخلع أُشده، العلم يف بلغ إذا حتى الرؤساء، بعض مديح إىل الرضورة بحكم ينساق
وجمدت الشعر، من املزري الفن ذلك نفسه عافت والوقار؛ السكينة حلة السن يف التقدم
عىل يكون أن الرشيدة الدولة صاحب عىل فيجب بقطرة. فيه تنطف أن دون قريحته
الحكمة أوتوا للذين ترىض أن من وأطهر األمور، سفاسف إىل تتشوف أن من أسمى همة
أن لحمده واألدعى لذكره، األمجد بل واالستعطاف، امللق حضيض يف بأنفسهم يلقوا أن

بنفسها. العلم فضيلُة تقتضيه ا حقٍّ نظره يف العلماء إكرام يكون

تونس صاحب إىل تاريخه تقديم (23)

وكان ستار، تحت به يكيدونه بما — السعاة أولئك بطانة أحد كان — له صديق فاجأه
وأنشده الفرصة فانتهز تاريخه. من كمل مما نسخة للسلطان يقدم أن عىل اعتزم قد
عن االعتذار ذيلها يف ونسج وفتوحاته، سريه بذكر أمتعها قصيدة الكتاب إهدائه ساعة

االعتذار: هذا يف ويقول بليغ، بأسلوب الشعر انتحال

ن��ف��ي��س ب��ك��ل ح��ل��ي��ت ق��د ع��ذراء ب��ه��ا خ��ج��ل ع��ل��ى م��ن��ي وإل��ي��ك��ه��ا
ب��ط��روس ب��ع��ده��ا أُْع��نَ��ى ك��ن��ت م��ا أول��ي��ت��ن��ي ال��ت��ي ع��ن��اي��ت��ك ل��وال
دري��س أم��رِّ رس��م س��وى م��ن��ي ال��ن��وى م��م��ارس��ة أب��ق��ت م��ا وال��ل��ِه
ودروس ب��م��ج��ام��ع دارس��ت��ه ال��ذي األدب ف��ي ع��ل��يَّ ال��زم��ان أخ��ن��ى
غ��روس��ي ال��ن��ش��اط دوح م��ن واج��ت��ث م��أم��ن��ي ع وروَّ ف��رع��ي ع��ل��ى ف��س��ط��ا
ب��وس��ي وت��ذه��ب ن��ف��س��ي ُم��ن��ى ت��ح��ي��ي أع��ت��دُّه��ا ال��ت��ي رح��م��ت��َي ورض��اك
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يفمرص خلدون ابن (24)

َفَراَم له، السلطان معاملة يف أثرها شاهد حتى فن كل به السعاية يف يركبون برحوا وما
ألداء السفر يف السلطان باستئذان ذلك إىل الوسيلة وابتغى الفتنة هذه مثار من التخلَص
عرش عىل الظاهر امللك جلوس من لياٍل عرش مُلِيضِّ اإلسكندرية وقدم الحج، فريضة
فأكرم بالسلطان واتصل األزهر، بالجامع للتدريس وتصدى القاهرة، إىل انتقل ثم امللك.
بمدرسة التدريس وظيفة وأواله وطمأنينة. أنس صباح ووحشته غربته ليل وأعاد مثواه،
قضاة إقامة من العهد لذلك املتَّبع النظام وفق عىل املالكية قضاء خطة قلَّده ثم القمحة،
الخطة بهذه فتحرى القضاة، بقايض منهم واحد كل يلقب األربعة، املذاهب عدد عىل
ولم معاملها، من درس ما وتجديد إصالحها عىل العمل يف وسًعا يدخر ولم سويٍّا، رصاًطا
والشوكة الجاه ذوو يَْعتَْد ولم الرصيح، وجهه عىل الحق إقامة يف الرصامة العامة تألف
التظلُّم عىل الفريقان فتعاقد وجوههم. يف ل والتوسُّ الشفاعة باب إغالق الدولة رجال من
باملصطلح. عنها املعربَّ بالتقاليد خبري غري أنه بدعوى السلطان لدى عليه والتهويش منه
فغشيتهم به، ليلتحقوا تونس من أبحروا إذ وولده؛ أهله يف نكبته املحنة هذه إىل وانضم

غرًقا. البحر يف وهلكوا عاصف، ريح
السياسة يف الحزم بني فجمع الحكمة موقف الشكوى تلك تجاه السلطان وقف
بالرعاية مواصلته عىل واستمر الجمهور، لثائرة تهدئة الخطة؛ عن ففصله الهمة، وكرم

املجيد. تاريخه وجه بها يزدهي ملفاخَر واقتناًصا العلم، بحق وفاءً واإلنعام

زمرك ابن والوزير خلدون ابن (25)

سنة الحج فريضة لقضاء خرج والتحرير التدريس عىل عاكًفا سنني قىضثالث أن وبعد
ونثر شعر عىل يحتوي بكتاب الينبع بلغ حني واتصل القاهرة، إىل راجًعا وقفل ،٧٨٩
ولجودة غرناطة، صاحب األحمر ابن السلطان وزير زمرك بن هللا عبد أبو به راسله
الشعر، من األسمى باملكان يضعوه أن األدب لنقاد يسوغ بحيث ديباجته وصفاء نظمه
جيدها نحيل أن املحارضة بهذه الالئق من رأينا البالغة؛ حلبة يف بالسبق له ويقضوا

القصيدة: هذه أوائل يف يقول ومما فرائده، من بطوق

ن��ج��د ع��ل��ى ع��ط��اًش��ا ِه��ي��ًم��ا ت��رد دع��وه��ا ض��وام��ر وه��ي األظ��ع��ان زاج��ري وي��ا
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ي��ع��دي م��ث��ل��ه��ا م��ن ال��ش��وق زف��ي��ر ف��إن ��ب��ا ال��صَّ م��ع م��ن��ه��ا األن��ف��اس ت��ن��ش��ق��وا وال
م��م��ت��د ال��ق��ف��ز م��ن ص��ف��ح ع��ل��ى ح��زون وح��ط��ه��ا ال��ق��داح بَ��ْرَي ال��ه��وى ب��راه��ا
وج��دي وج��ده��ا وال ش��وق��ي ش��وق��ه��ا وم��ا ال��ه��وى ت��ج��اذب��ن��ي أنَّ��ى ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
وال��رن��د ل��ل��ب��ان ال��ظ��ل ب��ف��يء م��ي��اه وب��ارق ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن ش��اق��ه��ا ل��ئ��ن
م��ل��د ق��ض��ب ف��ي ال��ن��ف��ر ي��وم لُ��ْح��َن وق��د خ��دوره��ا ب��دور إال ش��اق��ن��ي ف��م��ا
ال��ق��د ن��اع��م ف��ي ه��ز ق��د ذاب��ل وك��م أح��ور ل��ح��ظ م��ن س��ل ق��د ص��ارم وك��م
ب��األس��د ت��ف��ت��ك ال��ل��ح��ظ ك��س��ر ض��ع��ي��ف��ات إن��ه��ا رام��ة س��ك��ان م��ن ال��ح��ذر خ��ذوا

ابن خطاب إىل تخلَّص حتى الساحر والنسيب البديع الطرز هذا يف واسرتسل
بقوله: خلدون

زي��د وال ل��دي ع��م��رو م��ن أن��ت وم��ا رف��ع��ت��ه��ا ش��ك��اة — زي��د أب��ا — إل��ي��ك
ع��ن��دي ال��ذي ك��م��ث��ل ش��وق م��ن أع��ن��دك م��ف��ض��ًال زل��ت وال خ��بِّ��رن��ي ب��ع��ي��ش��ك
زن��دي م��ن ت��ق��دح األش��واق ي��د ف��ظ��ل��ت م��ب��رح إل��ي��ك ش��وق ب��ي ث��ار ف��ك��م
ت��ب��دي ال��ذي ال��ح��ي��اء ف��ي��ه ش��ف��ًق��ا ح��ك��ى ب��وج��ن��ة ال��ص��ب��اح م��ن��ك ي��ق��اب��ل��ن��ي
رد ع��ن وج��ه��ك ال��ل��ه ص��ان ب��وج��ه��ك غ��رة ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س وت��وه��م��ن��ي
ال��ش��ه��د م��ن ال��ش��ف��اه ف��ي أح��ل��ى وذك��رك ال��ض��ح��ى م��ن ال��ع��ي��ون ف��ي أج��ل��ى م��ح��ي��اك

يف الشعر وبلوغ الطافح، والشوق املحض الوداد عن املعرب النسق هذا يف واطَّرد
إذ زمرك؛ ابن الوزير نفس يف خلدون ابن منزلة رفعة عىل ينبِّه مما الحد هذا إىل جودته
عن إال املظهر هذا إىل إبداعه يف ويرتقي الشعر نفس يطيل ال مفلًقا كان وإن الشاعر
اإلعجاب سوى املقام هذا يف الداعية وليست عنايته. بمجامع وتأخذ قريحته تزعج داعية

الزاهرة. آدابه حدائق إىل والحنني خلدون، ابن بكمال
ها توالَّ وقد عنها، عزل ثم ثانية، مرة القضاء خطة تقلد القاهرة إىل عودته وبعد

مرات. ست نحو تويف أن إىل مرص هبط منذ عنها تخلِّيه ثم لها واليته وبلغت مراًرا،
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تيمورلنك والطاغية خلدون ابن (26)

أبيه مسلك واإلنعام الرب بوجه عليه واإلقبال رعايته يف يسلك فرج النارص امللك وكان
ممن خلدون ابن فكان الترتية. الفتنة أيام الشام إىل خروجه يف واستصحبه الظاهر، امللك
دهاؤه ومكنه والقضاة، األعيان من طائفة يف تيمورلنك مجلس غيش ثم األرس. يف وقعوا
مواقع أصاب حديث يف معه والدخول املخاطبة باب افتتاح من السياسة فن يف وبراعته
بسمو اإلعجاب وحمله واإلكرام، الرعاية مكانة لديه أحرز حتى لبه، بمجامع وأخذ هواه،
شهابًا ليكون ملكه؛ مقر إىل به واالنقالب لنفسه، اصطفائه عىل منطقه وكياسة مداركه

علمائه. سلك يف اءة وضَّ ودرة دولته، سماء يف ثاقبًا
أن مجاراته يف ويتطوح الطاغية هذا أهواء يف يحط ألن خلدون ابن نفس تطب ولم
مرص؛ إىل العود يف باستئذانه مخادعته يف وتلطف لوائه، تحت ويعمل شيعته يف يدخل
ومد القاهرة، إىل فعاد أمنيته، وبلغ الخدعة، فنفذت وكتبه، أهله إليه ويضم أمره، ليجمع
سنة رمضان من بقني ألربٍع القضاء منصب يف وهو أَجله أدركه أن إىل اإلقامة طنب بها
يوافيه من شأن معروف غري وقربه النرص. باب خارج الصوفية مقابر يف وُدِفَن ،٨٠٨
دون أبصارهم وكلت الغالية، بضاعته لديهم كسدت قوم يقربه أو غربة، دار يف الِحماُم

السامية. مراميه إىل الوصول

خلدون ابن أخالق (27)

سامية؛ ِخصاٍل ببعض له يشهد أن خلدون ابن سرية من اقتبسناه فيما للناظر يمكن
لسان وصفه وقد واألخطار. املصاعب باقتحام املباالة وقلة الحاشية، ِة َوِرقَّ الهمة، كعلو
جم الخلق، حسن هو قال: إذ رشيفة؛ أخالق ببعض اإلحاطة كتاب يف الخطيب بن الدين
املقادة، صعب الضيم، عن عزوف الهمة، عايل املجلس، وقور الحياء، ظاهر الفضائل،
األصالة. خالل رعي عىل عاكف العرشة، حسن جواد، الرياسة، لقنن طامح الجأش، قوي
قال: إذ الحياء؛ بشدة آنًفا إليها املومأ قصيدته يف زمرك بن هللا عبد أبو الوزير ووصفه

ت��ب��دي ال��ذي ال��ح��ي��اء ف��ي��ه ش��ف��ًق��ا ح��ك��ى ب��وج��ن��ة ال��ص��ب��اح م��ن��ك ي��ق��اب��ل��ن��ي
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قال: إذ الخلق؛ وبحسن

ال��وف��د م��ج��ت��م��ع ل��إلع��الم وب��اب��ك رئ��ي��س��ه وأن��ت غ��رب ف��ي ل��ق��ي��ت��ك
ال��ف��ق��د م��ض��ض أج��د ل��م ح��ت��ى ووال��ي��ت ب��غ��رب��ة ش��ك��وت م��ا ح��ت��ى ف��آن��س��َت
ال��ع��دِّ وال��ح��س��ب ال��م��ح��م��ود ال��ُخ��لُ��ق م��ن ب��ل��وت��ه م��ا ش��اك��ًرا ل��ق��ط��ري وع��دت

وصحبة، مودة بينهما وكانت الشامي، الباعوني إبراهيم األستاذ عليه أثنى وقد
الهمة. بعلو ووصفه

بثقوب وشفوفه التأني، حسن عن بعده وهو خلقه؛ يف مغمز إىل الخطيب ابن وأومأ
ألسنتهم وانطالق عليه، الدولة رجال تحاُمل يف العلة هو هذا وجعل اإلدراك، وجودة الفهم

السلطان. لدى به السعاية يف
يف وذكر غريه. بمقام واالزدراء الكرب، بخلق اإلرص» «رفع كتاب يف حجر ابن ومَلزه
منهم، ألحد يقم فلم القضاء منصب توىلَّ حني عليه للسالم دخلوا القضاة أن هذا شواهد
أكثرهم وجد واألدب العلم أهل من النوابغ أخبار تقىص ومن ذلك. عىل عاتبه ملن واعتذر
قبيل يف األخالق علم يعده الذي الحال إىل بعظمته الالئق باملظهر االحتفاظ يف يتطوح

والخيالء. الكرب
كان أنه عنه وحكى قاضيًا، كان أيام الطبع وجفاء الفظاظة بخلق حجر ابن وقذفه
فيصفع زجوه! قال: إنسان عىل غضب فإذا — الزج ويسميه — بالصفع الخصوم يعزر
لنا يحل ال ما بارتكاب رماه حتى عليه التشنيع يف حجر ابن وتجاوز رقبته. تحمر حتى
ما قرأ ومن حسابهما. وعليه إيابهما، هللا فإىل املحارضة، هذه يف إيراده الجميل األدب
وكتم شأنه، من الَحطِّ قصد عىل منسوجة وجدها خلدون ابن ترجمة يف حجر ابن كتبه
بينه كان ن عمَّ النقل يف يتساهل أو غلو، عبارته يف يدخل أن يبعد فال فضله، من يشء

وتحاسٌد. منافسٌة له املرتجم وبني

العلم يف مكانته (28)

الحاسبني، أقالم بهم تحيط ال رجاًال العلماء فحول من اإلسالمية العلمية املعاهد أنبتت
فائقٍة بمدارَك قرائحهم وتتفجر القصوى، الذروة العلم يف يتسنَّمون الذين الرجال ولكن
أبو املثال العزيزِة الطائفة هذه ومن بكثري، ليسوا الحكيم أسلوبها يف للناس فيخرجوها

خلدون. بن الرحمن عبد زيد
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يف ضليًعا النظرية، بالعلوم خبريًا والعربية، الرشعية العلوم يف الشأِو بعيَد كان
يف الربادعي تهذيب مثل درسها التي الكتب العلم يف بالرسوخ له ويشهد األدبية، الفنون
وغريهما مسلم وصحيح املوطأ وكتاب والفرعي، األصيل الحاجب ابن ومخترصي الفقه،

النحو. يف مالك البن التسهيل وكتاب الحديث، علم يف األمهات من
هللا عبد أبي عن والتعليمية الحكمية الفنون وسائر واملنطق العقلية العلوم وأخذ

اآلبيل. إبراهيم بن محمد
التي تاريخه مقدمة والعقلية النقلية العلوم هذه يف تقدُّمه عىل شاهًدا وحسبكم
مارسها من إال يبتكره ال طرز عىل وفلسفتها العلوم هذه حقائق عن البحث فيها أمتع

أحشائها. يف ل وتوغَّ أمرها من بينة عىل
الكريم، القرآن يحفظ فكان الحفظ؛ قوَة الفهم يف والتربيز الفكر، ثقافة إىل وأضاف
الزند، وسقط املتنبي، شعر من وقطعة حبيب، وشعر الحماسة، وديوان واملعلَّقات،

العلمية. املنظومات من ذلك وغري األغاني، كتاب أشعار من وطائفة

حجر ابن والحافظ خلدون ابن (29)

ابن ذكره وقد اإلرص»: «رفع يف فقال العلم؛ يف شأنه من الحطَّ حجر ابُن الشيخ َقَصَد
من وشيئًا األدب، يف تصانيَف له ذكر وإنما بعلم، يصفه ولم غرناطة، تاريخ يف الخطيب
اإلحاطة، كتاب يف خلدون البن الخطيب ابن ترجمة الطيب نفح صاحب نقل وقد نظمه.
سديد املزايا، متعدد ونقلية عقلية فنون يف متقدم قال: حيث بالعلم؛ وصفه تتضمن وهي

التصور. صحيح الحفظ، كثري البحث،
الغض يف يبالغ بكر أبي بن الحسن أبو الحافظ شيخنا كان وقد حجر: ابن وقال
تاريخه يف عيل بن الحسني ذكر أنه بلغه أنه يل ذكر ذلك، سبب عن سألته فلما منه،
اآلن. املوجود التاريخ يف الكلمة هذه توجد ولم حجر: ابن قال جده. بسيف قتل فقال:

عنها. رجع التي النسخة يف ذكرها وكأنه
عنه، مزور لبالغ خلدون؛ ابن مقام يغضمن حني الحسن أبي الحافظ من والعجب
النسخة يف ذكره يكون أن ويرجو تاريخه من ذلك ينفي حني حجر ابن الحافظ من ثم
العهد والية يف عقده الذي الفصل يف ذلك أورد خلدون ابن أن والحقيقة عنها. رجع التي
ونصه: بالرد، له ومتعقبًا املالكي، العربي بن بكر أبي القايض إىل له عازيًا املقدمة من
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سماه الذي كتابه يف فقال هذا يف املالكي العربي بن بكر أبو القايض غلط وقد
حمله غلط وهو جده! برشع ُقِتَل الحسني إن معناه: ما والقواصم بالعواصم
يف زمانه يف الحسني من أعدل وَمْن العادل، اإلمام اشرتاط عن الغفلة عليه

اآلراء؟! أهل قتال يف وعدالته إمامته

يُْؤتَْوَن قد اإلصالحية اآلراء ذوي عىل الطاعنني بعض أن عىل يُستَدل هذا مثل وِمْن
مؤلفاتهم. يف النظر واستيفاء مقاالتهم نفس عىل اطالعهم عدم من

العلمية: خلدون ابن مكانة ضعف من يدعي ما عىل مستشهًدا حجر ابن قال ثم
فلما املناصب، أعظم القضاء خطة نعد كنا قال: الحج إىل قدم ملا عرفة ابن إن «حتى

ذلك.» من بالضد عدنا القضاء ويل خلدون ابن أن بلغنا
مملوء يكن لم خلدون ابن فإن عرفة؛ ابن الشيخ من املقالة هذه صدور بعيد غري
هو وهذا الجزئية، نوازله أحكام يف إخصائيٍّا يكون بحيث الفقه علم بتفاصيل الحافظة
األصول، علم يف مكينًا الرجل يكون أن أما العهد. لذلك القضاء أهليه يف إليه املنظور
الوقائع من يعرض ما عىل القواعد تطبيق صناعة يف حذق ذا خربًة، الفقه قواعد قاتًال
أهلية عنه ينفوا أن فلهم — نعتقد فيما خلدون ابن عنها يقرص ال التي املرتبة وهي —

بحق. يتقلدها من حساب من ويطرحوه القضاء،
العلم يف خلدون وابن عرفة ابن الشيخ مسلكي بني كان الذي الشاسع البون إن ثم
صاحبه، مكانة يف القدح من أحدهما يمنع ال ما املنافسة من بينهما يكون أن يقتيض
السعايات يف أصبًعا عرفة البن أن خلدون ابن وادَّعى مجافاة، تونس يف بينهما كان وقد

التونسية. الدولة صاحب لدى بها بلوه التي

مؤلفاته (30)

الربدة رشح فقال: خلدون؛ ابن مؤلفات بعض عىل اإلحاطة كتاب يف الخطيب ابن أتى
من كثريًا ولخص حفظه، وغزارة إدراكه، وتفنُّن ذرعه، انفساح عىل به دل بديًعا رشًحا
تقييًدا العقليات يف نظره أيام — األحمر ابن يعني — للسلطان وعلق رشد، ابن كتب
الحساب، يف كتابًا وألَّف الرازي، الدين فخر اإلمام محصل ولخص املنطق، يف مفيًدا
يف فوقه غاية ال بيشء الفقه أصول يف عنى الصادر الرجز رشح يف األيام هذه يف ورشع
خلدون: بابن التعريف من اإلحاطة يف جاء ما نقل بعد الطيب نفح صاحب وقال الكمال.
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تاريخه رأى لو فكيف وأوسطه، أمره مبادئ يف املذكور حق يف الدين لسان كالم هذا
مجتهد يَنال أن لعزيز وإنه التاريخ: هذا مقدمة وصف يف املقريزي قاله ومما الكبري؟!
عىل توقف والفهوم، السليمة العقول وبهجة والعلوم، املعارف زبدة إال هي إن مثالها؛
أصل عىل وتنبئ الوجود، حال عن وتعرب واألنباء، الحوادث حقيقة وتعرف األشياء، ُكنِْه
ابن الشيخ ورام النسيم. به مر املاء من وألطف النظيم، الدر من أبهى بلفظ موجود، كل
كالم حكاية بعد اإلرص رفع كتاب يف فقال املقدمة، هذه حتى له أثر كل يبخس أن حجر
الجاحظية الطريقة عىل بالكالم والتالعب بالبالغة يتعلق فيما به وصفه وما املقريزي:
بعض، دون بعض يف إال قال كما األمر فليس ذلك عىل زيادة به أطراه ما وأما َفُمَسلٌَّم،

بالحسن. ليس ما حسنًا يَُرى حتى بزخرفها تزين البالغة أن إال
أحد فكانت وفرنسية وإيطالية تركية من أخرى لغات إىل املقدمة هذه نُقلت وقد
العلوم معاهد يف الناشئ الفكر يرتقي كيف الغربيون بها شهد التي العربية اآلثار
بديع وجه عىل اإلصالح، وطرق االجتماع نظم يف يبحث أن له يتسنَّى حتى اإلسالمية

حكيم. وأسلوب
األمد إىل النََّفَس فيه ويطيل النظر فنون من فن يف يبدع ال النابغة أن صح ومتى
يف ينسج من بصحبة يحظى أو األساس، كواضع يكون سلف يتقدمه أن إال األقىص
خلدون ابن لقيهم الذين الرجال من نََر لم فإنَّا الفن؛ ذلك منوال عىل واملحاورة البحث
بن الدين لسان غري االجتماعي الفلسفي املسلك هذا عىل له مساعًدا يكون أن يصح من
إبراهيم الشيخ قال حل. أينما بذكره ويشيد بشأنه، ينوِّه خلدون ابن كان ولهذا الخطيب.
خلدون» ابن «يعني وكان بخطه: الطيب نفح صاحب رآه فيما — الشأمي الباعوني
األسماع، به يشنف ما ونثره نظمه من ويورد الخطيب، بن الدين لسان ذكر من يكثر

األطماع. إدراكه عن وتتقارص اإلجماع، استحسانه عىل وينعقد

شعره (31)

غدوِّ وقلة العلوم، مدارسة عىل انكبابه ولكن املجيدين، الشعراء قبيل يف خلدون ابن يَُعدُّ
التخيل فنون يف واإلبداع نسجه إتقان يف يبلغ أن عن عاقه النظم عىل ورواحها قريحته

الصناعة. هذه يف بالتفوق لهم املشهود مبلغ
عندما منه مأخذه وبُعد عليه، الشعر استصعاب من يجده بما نفسه هو اعرتف وقد
وزير الخطيب بن هللا عبد أبا صاحبنا يوًما ذاكرت تاريخه: مقدمة يف قال نظمه. يحاول
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له: فقلت — والكتابة الشعر يف َم املقدَّ الصدَر وكان — األحمر بني من باألندلس امللوك
الكالم من للجيد وحفظي به، برصي مع رمته؛ متى الشعر نظم يف عيلَّ استصعابًا أجد
— أُتيت وإنما قليًال، محفوظي كان وإن العرب، كالم من وفنون والحديث، القرآن من
َد وَعدَّ التأليفية. والقوانني العلمية األشعار من حفظي يف حصل ما ِقبَِل من — أعلم وهللا
استعددت التي املَلكة وجه وخدش ذلك، من حفظي فامتأل قال: ثم محفوظاته، من جملًة
فنظر بلوغها. عن القريحة فعاق العرب، وكالم والحديث القرآن من الجيد باملحفوظ لها

مثلك؟! إال هذا يقول وهل أنت! هلل قال: ثم معجبًا، ساعة إيلَّ
غاية إليها أومأ التي العلة تلك مع شعره يدرك قد ذوقه وسالمة فطرته ولصفاء
امليالد ليلة املغرب سلطاَن أنشدها التي قصيدته الرائقة ُمثُِلِه ومن اإلجادة. يف بعيدة

بقوله: وافتتحها ٧٦٣ عام النبوي

ون��ح��ي��ب��ي َع��ب��رت��ي م��وق��ف وأط��ل��ن ت��ع��ذي��ب��ي وف��ي ه��ج��ري ف��ي أس��رف��َن
ك��ئ��ي��ب ال��ف��ؤاد م��ش��غ��وف ل��وداع وق��ف��ة س��اع��ة ال��بَ��يْ��ِن ي��وَم وأَبَ��يْ��َن

ومنها:

ب��ال��ت��أوي��ب اإلس��آد وت��واص��ل ال��ف��ال ت��ع��ت��س��ف األظ��ع��ان س��ائ��ق ي��ا
ل��غ��وب وم��س أي��ٍن م��ن ن��ش��وان م��ذل��ل ك��ل رح��ل ع��ن م��ت��ج��اف��يً��ا
وج��ن��وب ص��ب��ا م��ن م��ل��ت��ق��اه��ا ف��ي ردائ��ه ف��ض��ل ال��ن��ف��ح��ات ت��ت��ج��اذب
ال��م��س��ك��وب دم��ع��ه ب��م��ورد ن��ه��ل��وا ص��ح��بُ��ه ال��ص��ب��اب��ة ظ��م��أ م��ن ه��ام إن
ال��م��ش��ب��وب ب��غ��رام��ه ال��دج��ى ص��دع��وا ال��دج��ى س��دف م��س��راه��م ت��ع��ت��رض أو
وق��ل��وب أع��ي��ن لُ��ب��ان��ة ف��ي��ه��ا ال��ت��ي إل��ى ص��دوره��نَّ ع��ط��ف��ت ه��ال
ت��ث��ري��ب م��ن ت��خ��ش��اه م��ا ي��ك��ف��ي��ك م��أم��نً��ا ي��ث��رب أك��ن��اف م��ن ف��ت��ؤمُّ
غ��ري��ب ك��ل اآلث��ار م��ن ت��ت��ل��و م��ج��ل��وة آي��ه��ا ال��ن��ب��وة ح��ي��ث

بعيد حمو أبا بها يهنئ قصيدة من قوله البالغة يف مطلًعا وأعاله شعره أجود ومن
الفطر:

ط��الَح��ا ب��ي��ن��ه��ن ال��م��ط��اي��ا وِق��ِف ص��ب��اَح��ا ف��ح��ي��ه��ن ال��دي��ار ه��ذي
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م��م��ت��اَح��ا واك��ًف��ا ع��ي��ن��ك ع��ب��رات ت��روه��ا ل��م إن األط��الل ت��س��أل ال
ش��ح��اَح��ا ال��ب��ع��اد م��ع ي��ري��ن ال أن م��وث��ًق��ا ج��ف��ون��ك ع��ل��ى أخ��ذن ف��ل��ق��د
ف��ارت��اَح��ا ل��ذك��ره��م ال��ف��ؤاد ط��رب ورب��م��ا ال��ج��م��ي��ع ال��ح��ي ع��ل��ى إي��ه

وكان النظم، يف ماهًرا يكن لم إنه وقال: خلدون ابن لشعر حجر ابن الشيخ وتعرض
معنى عىل ُمَسلٌَّم؛ الشعر يف مهارته وعدم الشعر. لنقد جيًدا كان أنه مع كتمانه، يف يبالغ
إال تراجمهم ترى ال وأصبحوا الصناعة هذه يف جهدهم أفرغوا من درجة إىل يصل لم أنه
وهو فطرية؛ شاعرية قوة له بأن يشهد مثًال شعره من أريناك وقد الشعراء. طبقات يف
يده مد ثم والنظرية، النقلية العلوم من التضلُّع إىل بهمته انرصف من لشعر األعىل املثل

الجميلة. األدب فنون من بفن التحيل وجه عىل الشعر إىل

االجتماعية فلسفته من ُمثٌُل (32)

يف الواسعة مطالعاته من استمدها سامية، آراء والسياسة االجتماع يف خلدون البن
إليكم ولنسق دول. أحشاء يف ودخل أمم، يف تقلب إذ الرحلة؛ أزمان ومشاهداته التاريخ،
تعاون كجمعية أدبية جمعية بمرشوع مساس لها التي االجتماعية فلسفته من أمثلة

… الشمالية إفريقية جاليات

الغالب بتقليد مولع املغلوب

وسائر ونحلته وزيه شعاره يف بالغالب باالقتداء أبًدا «مولع املغلوب إن خلدون: ابن يقول
إما إليه؛ وانقادت غلبها فيمن الكمال تعتقد أبًدا النفس بأن هذا وعلل وعوائده»، أحواله
انقيادها أن من نفسها به تغالط بما أو تعظيمه، من عندها وقر بما بالكمال لنظره
وهي ظاهرة، وعلتها صحيحة، نظرية وهذه الغالب. لكمال هو إنما طبيعي، لغلب ليس
الغالب تقليد يف فتأخذ غاربها عىل حبلها يُلقى التي والشعوب الجاهلة األقوام يف مطَِّرَدة
يف وتفنى جنسه، بني يف تندمج حتى ذلك يف وتفرط والعادات، الشعار يف به والتشبُّه

عنرصيته. قبيل
األمم تقليد يف منهمًكا النشء يدعوا أال اليوم إصالحه ودعاة الرشق بزعماء فجدير
ما بني ويميزوا مدنيتها، ومظاهر أحوالها يف النظر يُنعموا أن عليهم ويحق الغربية،
يف السياسِة ِة أَِزمَّ عىل القبض إىل يدها وانبساط االجتماعية حالتها ُرِقيِّ أسباب من كان
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من كان وما حضارتهم، وسائل إىل وإضافته اقتباسه عىل الرشقيني فيحرضوا الرشق،
صفًحا، عنه رضبوا الخاصة، البيئة ولََّدتْها عادة عن ناشئًا كان أنه أو املنكرة، األوضاع

به. االقتداء عاقبة الرشق وأنذروا
وذوق حكيم، نظر إىل يحتاج خبيثها من طيِّبها وتمييز األمم تلك أحوال وفحص
رضر اليوم بالدنا يف عمله ولكن أوطانهم، يف نافًعا يكون قد ما الناظر يجد فقد سليم؛
فهذا سياسية، قضية عىل احتجاًجا الدروس؛ عن التالميذ إرضاب هذا أمثلة ومن محض.
العلوم يف ترقيتهم عىل حريصة مستقلَّة دولة تالميذ إليه يلتجئ قد اإلرضاب من النوع
أن يسوءها ال األجنبية الدولة ولكن مطلبهم، لنجاح وذريعة لهم، نافًعا فيكون والفنون؛
أحقابًا؛ املدارس تغلق أن إىل ضمريها يرتاح بل وأياًما، ليايلَ التعلُّم عن أبناؤنا ينقطع

تشاء. حيث إىل كاألنعام تسوقهم أن لها يتسنى حتى

الفناء إليها يرسع املغلوبة األمة

وجعل الفناء» إليها أرسع غريها ملك يف وصارت ُغلبت إذا األمة «إن خلدون: ابن يقول
باالستعباد وصارت عليها، أمُرها ُمِلَك إذا التكاسل من النفوس يف يحصل ما هذا يف العلة
وما األمل، جدة عن هو إنما واالعتماد التناسل، ويضعف األمل، فيقرص لسواها، آلة

الحيوانية. القوة يف النشاط من عنه يحدث
لألجنبي املغلوبة الشعوب زعماء عىل فيتحتم معقولة، وعلتها حادثة، النظرية وهذه
ويرضبوا الخالص، أمل من فيها يبثونه بما الجاهلة لألمم القاتل الداء هذا يعالجوا أن
ورومانيا، وبلغاريا، اليونان، مثل: الغريب؛ سلطة من تخلَّصت التي باألمم األمثال لها
والعلم املال من القوة أسباب يف الغالب منافسة النجاة وسيلة أن ويعلموها وأمريكا.
حياٍة إىل تعود فإنها العظائم؛ واستصغار الضيم، وإباءة العظمة، عىل ويربوها واالتحاد،
من خصمها جنود وبلغت قليلة فئة كانت وإن الغاصب، حاكَمها بها تصارُع وقوٍة

البال. عىل يخطر ال ما الكثرة

األس��د م��ق��ل��ة أَْدَم��ْت ال��ذب��اب��ة إن م��خ��اص��م��ة ف��ي ص��غ��ي��ًرا ت��ح��ق��رن ال
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والسياسة العرب

سياسة عن األمم أبعد العرب أن إىل فيه ذهب فصًال تاريخه مقدمة يف خلدون ابن عقد
سيما وال العرب، شأن من الحط يريد من بعض ألسنة عىل املقالة هذه وتدور امللك.
كالشاهد ويسوقونها سيطرتهم، تحت وإدخالهم بالدهم، استعمار يريدون الذين األعاجم
أو العرب بعض وينقلها مستقلة. بيد سياستهم يديروا ألن يصلحون ال العرب أن عىل
بحجة تخطئته؛ عىل ويحكم القضية، هذه يف الرأي بسفه خلدون ابن فريمي أنصارهم
أثرهم اقتفى ومن الراشدين الخلفاء أيام فتوحاتهم واتساع السياسة، يف نظرهم سداد

الرجال. وأبطال األمراء دهاة من
أن وقبل بالبادية، يعيشون الذين العرب يقصد إنما خلدون ابن أن والتحقيق
هذا يف رصيحة وعباراته اإلسالم. بمعالم االهتداء إىل جاهليتهم ظلمات من يخرجوا
طباعهم انقالب بعد امللك سياسة إىل يصريون «وإنما القصد: هذا يف قال ومما الصدد.
الدين لهم شيد ملا امللة، يف بدولتهم ذلك «واعترب قال: ثم دينية.» بصبغة وتبدلها
فيها وتتابع وباطنًا، ظاهًرا العمران ملصالح املراعية وأحكامها بالرشيعة السياسة أمر

سلطانهم.» وقوي ملكهم، حينئٍذ عظم الخلفاء؛
اثنان رفقتي يف وكان نواحيها، بعض إىل الحديد سكة عىل برلني من يوًما خرجُت
خلدون: ابن يقول هكذا أليس يل: وقال أحدهما عيلَّ أقبل قليل وبعد األملان. مسترشقي من
جاهليتهم، عرص يف العرب يريد إنما له: فقلت امللك؟ سياسة عن األمم أبعد العرب إن
يف النظر يجيدون األمم؛ من كغريهم أصبحوا فقد اإلسالم بهدى تحلَّْوا أن بعد وأما
وليست الجواب، هذا االمتعاضمن وجهه عىل فالح بينة. عىل زمامها ويديرون السياسة،

االستعمار. دول بقية من الرشقية الشعوب استعباد عىل وحرًصا ًها َرشَ أقل أملانيا
السياسة بمذاهب جاهليتهم أيام العرب خربة قلة من خلدون ابن قاله ما ويوضح

الجماعة: شئون وإدارة امللك أمر معهما ينتظم ال لطبيعتني مغلوبني كانوا أنهم
وكانوا ظامًلا! كان وإن والحليف، والصاحب والقريب الجار ملثل االنتصار إحداهما:
عىل تقوم إنما والسياسة الجانب. وعزة العهد صحة مقتضيات من الطبيعة هذه يرون
وقريب، بعيد بني فرق ال عليها، املعتدين أيدي من الحقوق وحماية املساواة، قاعدة
يف املساواة بقاعدة تعبث تجدها فإنك األجنبية؛ بالحكومات هذا ويعترب وحبيب. وعدوٍّ
وهذا درجات، عليهم جنسها أبناء وترفع الوطنيني، بحقوق فتستخف املحتلة؛ البالد

تطاق. ال ووطأتها منكرة، سياستها تجعل التي العلل أول
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االجتماعية فلسفته من وُمثل خلدون ابن حياة

والسياسة الضيم، إباية طبيعة بدافع منه واالنتقام امليسء مؤاخذة إىل املسارعة ثانيتهما:
يف بالقسط الوزن وأقم الهفوات. من كثري عن واإلغضاء األذى بعض باحتمال تقيض
إرهاق إىل يًدا وأخف حلًما، أطيش هي التي الحكومة ترى فإنك السائدة؛ الحكومات
شعبها قلب يف بغضها وأن عمًرا، أقرص أنها فتستيقن سياسيني مجرمني تسميهم من

الغضا. جمر من أحرُّ
وعدالٍة؛ قسٍط موازيَن العرب من أخرج حتى الطبيعتني هاتني اإلسالم حارب وقد
كمعاوية وأناة؛ حلم وجبال عنهما، هللا ريض العزيز عبد بن وعمر الخطاب، بن كعمر

هللا. رحمهما الرشيد هارون بن واملأمون سفيان، أبي بن

… السادة أيها

مسامعكم؛ عىل ألقيناها خلدون بن الرحمن عبد التونيس الفيلسوف حياة يف كلمات هذه
بعد أوطانهم منهم ترى حتى عربة؛ الرشيف باألزهر العلم طالب منها يأخذ أن رجاء

بعزيز. هللا عىل ذلك وما وتفكريه، علمه يف خلدون ابن أمثال العودة
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